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GOVEÊNO DO ESÌADO
DE SÂO PAUTO

Adrnllrlsirâção Centrôl
Gâblnetè dà Sqpet.intendência

TERMO DE CONTRATO

PROCESSO: n." 25621'18,

PREGÃO ELETRÔNICO N.O 059/2018

CONTRATO n," 1 10/2018

TERI\4O DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAçÃO
TECNOLÓGICA ''PAULA SOUZA" _ CEETEPS E A
EI\íPRESA AEX ALIMENTA COMERCIO DE
REFETçÕES E SERVTçoS LroA TENDO pOR
OBJETO- PRESTAÇÃO DE -SERVIçOS DE
NUTRIçAO E ALIMENTAçAO, PARA O
FORNECTMENTO DE REFETÇÕES DESTTNADAS
AOS ALUNOS DAS ETECS OA ÁREA AGRíCOLA
OO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

O Éstarjo de Sâo Paulo. por itìtenÌìédio do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLOGTCA "PAULA SOUZA", iÌìscrita no CNPJ n, 62.823.25710001-09, corì scde e
RLla dos Andradas, 140, Santa lfigênia -. São Paulo - SP, doravante designado(a)
"CONTRATANTE", neste ato representada pela sL/â Direl.orâ Sriperintendetìte, a Profcssorã
Laura M. J. Làgàná, RG. n" 7.715.675^4 e CpF no cpF. 005.923.818-62, no uso dà
cornpetência coníeride pelo Decreto-Lei Estadual n0 233, de 28 de abril de 1970, e AEX
ALIMENTA COMÉRC|o DE REFETÇÕES E SERVIçO LTDA, inscrita uo cNpJ sob no
11.404.49510001-30, com sede nâ RUA NICOLAS MORENO MUNHoz N' 250 - CEp. í 7047-
230 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SÃO PAULO, FONE (14) 2106-9600, E-mait:
aexalimenta@ig.com.br a scguir denomirrada "CONTRATADA", neste ato representada pelo
Senlro(a) JOSE DIONISIO FRANCO, portâdor do RG n" 7.858.3í4-7 eCPF n" 8O2,533.778-
20, enì Íace da adjudicação efetuada no Progão Eletrônico indicado ern cpígrâíe, celebram o
presente TERMO DE CONTRATO, sLtjeitândo-se às disposições píevistas na Lei Federal no
10.52012002, no Decreto Estadual n" 49.72212005 e pelo regulamenlo anexo à Rcsoluçâo
CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-so, subsidiaíianìenle, tìo que couborem, as
disposiçÕes dâ Lei Federal n" 8,066/1993, do Decreto Estadual n" 47.29712002, do
regulamento ancxo à Resoluçâo CEGP-10, de 19 de novcnìbro de 2002, e demais normas
regu laÌncnteìros aplir:áveis à espécie, mediante as seguirìles cláusulas e condiçócs que
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

constitui olrje_to do presetìte iÌìstruÌnento PRESTAÇÃO DE SERVIçOS OE NUTRTÇÂo E
ALIMENTAÇAO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ALUNOS
DAS ETECS DA ÁREA AGRICOLA OO CENTRO ESTAOUAL DE EDUCAçÃO
TECNOLOGICA PAULA SOUZA, corrforrne dctalhamento e especificaçóes tccÍiicas
corìstantes do l'crmo de Reíerêrrcia. da proposta da CONTRATADA e demais documcntos
constarìtes do processo ad ÌÌìin istrâtivo enr epígraÍe,

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Gãblnétè dã Superintendência

O objeto contratual executado deverá atingir o Íim a que se destina, com eficácia e qualidade
requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O regime de execuÇão deste contrato é o dc onìpreitecjâ por preço unitário.

cLÁusuLA SEGUNDA - DAs coNDtCÕÊs pE_E_IEcucÃo pos sERVtÇos

A execuÇão do objeto corìtratado devcrá tcr início em 27 I 08 12018, nos locais indicados no
Termo de Referêrrcia, correrrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes
e rrecessárias à sua plerra e adeqlrada execüção, enì especial as atitìentes a seguros,
transporte. tributos, encargos trabalhistas e previdcnciá rios.

cLÁusuLA TERcETRA - qA vrcÊNctA E pRoRRoGACÕEs

O contrâto terá vigônciâ de 30 (trinla) meses, a contar da data da assinatura do corìlrato

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O prazo de vigência poderá scr prorÌogado por sucessivos períodos, iguais ou iníorioros, a
criterjo da CONTRATANTE, ató o lrÍÌìilê de 60 (sessenta) rreses, nos teÍÌÌos e condiçr.res
perrlitidos pela legislaçáo vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA poderá se opor à Prorrogação do que trâtâ o parágrafo arrÌerior, desde que
o Íaça nìediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE enr até 90 (noventa)
dias, antes do vencinìento do conlrato ou de cada LrÍnâ dâs prorrogaçóes do prazo de
vigôncià.

PARAGRAFO TERCEIRO

Eventuais prorrogaçóes serão formalizadas nìediante celebração dos respoctivos ternìos de
aditamento ao contrato, respeitadâs as condiçcies prescritas rra Lei Federal no 8.666/1993.

PARÁGRAFO OUARTO

A não prorrogaçâo clo prazo cle vigêncla contratual pôr conveniência da CONTRATANTH náo
geraÍà à CONTRATADA direito a qualquer espécic dc indenizâçãô.

PARÁGRAFo QUINTo

Derìtre outras exigências, a prorrogâção sonìetìte será formalizadàì caso os prcços
marìlenlìam-se varìtajosos para o CONTRATANTE e consistentes com o rnercado, conforme
pcsquisâ â sêr realizâdâ à época do aditanìetìto prelendido,

PARAGRAFO SEXTO
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Não obstante o prazo èstipLllado rro caprl, a vigência nos exercícios subseqUentes ao da
celebração do contrâto cstârá sujèitâ à condição resolutiva, cotìsubstanciada esta na
inexislência de recursos aprovados nàs rêspectivas Leis Orçanrentárias de cada exercício
para atender as respcctivas dcsposas.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Ocorrendo a resolução do contrato, com bâsê na condição estipulada no Parágrafo Sexto
desta CláLrsula, a CON'Ì'RATADA não terá direito a qualquer especie de indenizaçËio.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRTGAÇoES E .pJ\S RESPONSAB|L|pADES DA
CONTRATADA

À COttlRntnpA, além das obrigações constantcs do Termo de Referência, que constitui
ANEXO ldo Edital indicado rro preâmbulo, e daquclas cstâbolecidâs em lei, enr especial as
definidas nos diplomas fecleral e estadual sobre licitaçóes, cabe:

| - Zelat pela fiel execução deste coÌìtrato, utilizarrdo-se de todos os recursos materiais e
hunìanos necessários:

ll- Dasignar o respônsável pelo acompanhanrento da exectrqáo das atividados, cm êspêciâl
dâ rcgularidâdo tócnjcâ ê disciplinâr.,â ãtuação da ecluipe técnica alocada, e pclos contàtos
com o CONTRATANTE;

lll - Forrrecer à equipe alocada para â cxccução dos serviços os equipantentos de proteÇão
individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;

lV - Marrter, durante toda a execuçáo do contrâto, enr conrpatibilidade com as obrigaçóes
assunridas, todas as condições de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste lermo;

V - Dâr ciéncia inrediata e por esÇrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que
vcrificar na execuçào dos serviços:

Vl - Prestâr âo CONTRATANTE, por escrito, os esclarecinìen tos solicitados e âtender
prontamente âs reclamações sobre seus serviços;

Vll - Responder por quaisqucr dânos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dâ execução do contrato, rrão excluindo ou
reduzindo essa responsa bilidade a íisoalização do CONTRATANTE em seLl
acom parìhamento;

Vlll - Responder pelos encargos traballìistas, previdenciários, íiscais, conrerciais e tributários
rcsultântcs da êxêcução deste contrato, rìos tennes do artigo 71 da Lei Fedcral n" 8,666/1993

lX - Manter seus profissionais identrficâdos pôr ÍÌìeio de crachá com fotografia receÌìte;
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X - Subrìeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestâção dos serviços, relatando
todos os serviços realizados, eventuais prroblemas verificados e qualquer fato relevarrte sobre
a execuÇão do obiêto contratual;

Xl - Arcar coÌn despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza ;:raticadas fìoí seus
enìpregados durarìto â êxècuçâo dos serviÇos, ainda quc Ììo recintô da sede do
CONTRATANTE;

Xll - Apresentar, quândÒ exigido pelo CONTRATANTE, os comprovântes cje pagarrrentos de
salários, quitaçâo dê suâs obrigações trabalhistas e providenciá rias, relativas aos seus
erììpregados, quc prostâm ou tenham prestado serviços objeto do presente contrato,

Xlll - ldentificar todos os oquipamentos e nraleriais de sua propriedadc, do Íorma a nâo serem
corrfurrdidos corn sinìilares dc propriedâde cjo CONTRATANTE;

XIV - Obedecer às normas c rotinâs do CONTRATANTE, enr espccial as que dìssêrem
respeito à seguratìÇa, à guarda, à manr-rtenção e à irrtegridade das informaçócs cxistontes ou
qeradas durante a execLrção dos serviços;

XV - Guardar sigilo ern relaÇão às informâçÕos or.r documentos de qualquer ÌìatLlrezâì dc que
vonha â tomar corrhecimetìto, respondendo, ad nìinistrativa, civil e criminalnìente por sua
indcvida dlvulgaç;ão e incorreta ou inadequada utilização;

XVI - Dispor dâs instalaçóes físicas e dependências do serviço de alimerltaÇão, objeto do
contrato, coníorme legislaçáo vigente (Portaria CVS-5/1 3).

XVll - Responsabilizar-so pêle quâlicjâde dos alirnetìtos fornccidos, inclusive perante as
autoridades sanitárias competentes. Sempre que houver suspoitâ de deterioraçào ou
coDtaminação dos alimcntos in nâturâ ou preparados, os nìesmos dcvorão ser suspensos do
cor'Ìs\rrìo, gLrardando-sc anìostÌâs para arrálises microbiológìcâs dos âlimentos.

XVlll- Marìter absoluta higiene no prcpâro, marripulação, trotìsporte e aÍntâzcnârÌìento dos
â linlentos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA nâo poderá oferecer, dar ou se compronìetef a dar a quetn quer que seja,
tampouco aceitar ou se compronìeter a aceitar de quern quer que seja, por conta própria ou
l)or irìtermédio dc outrom, qualquer pa[Jamento, doaçáo, cornpcrrsação, vantagens finarrceiras
ou benefÍcios dc qualquer espécie relacionados de forma dircta ou indireta ao objeto deste
corìtrato, o que deve ser observâdo, âinda, pelos seus prepostos, colâborâdorês ê eventuais
subcontratodos, caso perÌnitida â subconlratação.

PARÁGRAFO SEGUI\ÍDO

Em atendimonto à Lei Federal n" 12.84612013 e ao Docreto Estadual n" 60,'106/2014, a
CONI RAI'ADA se conìpromete a cotìduzir os seLts nogóciÒs de forma a coibir fraudes,
corrupção e quaisquer outros àtos lesivos à Administraçáo P[rblica, nacional ou esrrangeira,
abster'ìdo-se de práticas como as scguintos:
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| * Prometer, c:{erccer ou dar, diÍetâ ou indiretanrente, vatìÌagetn irrdevida a agente público,
ou a lercéira pessoa a ele relacionada,

ll - CoÌÌìprovadâmcnté, íinânciâr, custear. patrocitìar ou de qualquer nrodo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - Comprovadamcntc, utilizar-se de inteípostâ pessoa física ou jurídica para ocultar oLl
dissirrr.rlar seus reais intoresses ou a identidade dos beneficiários dos aÌos praticados;

lV - No tocântc à licitâçoos e contrâtos:

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinaçào ou qualquer outro expediente, o caÍáter
corÌrpetitivo de procedinrento licitatório público;

b) lrrpedir, perturbar ou fraudar a realizâção de qualquer ato de procedimento licitatório
público;

c) Afastar ou procurar afastsr licitante, por meio do íraurle ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo,

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) Criar, de ntodo Íraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitâção públicâ
ou cclcbrar contrato adnrirristrativo:

f) Obter vantagcm ou bcnefÍcio incjêvido, de modo fraudulento, de nrodificações ou
prorrogaçóes de coniratos cclcbrâdos conì e âdnlinistraçáo pública, serr autorizaçáo em lei,
no ato convocatório da licitaçâo pública ou nos respectivos itìstrunìenlos conttatuais; ou

g) ntanipular ou fraltdar o equilÍbrio êcônôm ico-íinanceiro dos cotìlratos celebrados corÌì a
admirristração pública;

V - Dificultar ativiclade de investigação or-r fiscalização do órgãos, entidades ou agerìtes
públicos, ou intervir enr sua atuação, inclusive no ânrbito das agônciâs règulâdoras e dos
órgãos de Íiscalizaçáo do sisler'Ììa firrarrceiro rraciorral.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O descurnprirnonto dâs obrigeções previstas rros Parágrafos Prìmeiro e Segundo dcsta
CláLtsula QLrarta podcrá submotêr â CONTRATADA à rescisáo unilateral do contrato, a critcrio
da CONTRATANTE, senr prejuÍzo da âplicâÇão dâs sançôes penais e adnrinistrativas cabíveis
e, também, da instauraçáo do proccssr.r adnrinistrativo de resporrsabilizaçáo de que lratatn a
Lei Federal n'12.84612013 e o Decrcto Estâduâl no 60 106/2014

PARAGRAFO OUARTO

A rcspónsâbilidaì<je tócrrica dos serviços çaberá à (ao) Nutricionista (incÍicaìr Íìonìc e nu do
CRN). Eventual alteraçâo do titular Responsável Técnico deverá ser comunicada de irrrediato
à CONTRATANTF, acompanhada de justificativar dâ noÒessidâde da substitrriçáo, da rrova
nomeaçtio, do curriculum vitae do profissionâl indiciìdo parer ;: furrçào cje resporrsável técnico
e da respectiva documerrtaçáo do CRN.
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cLÁusuLA eutNTA - pAs oBRtcACÕES E pAS RESpoNsABtLtpADES Do
CO NTRATANTE

Ao CONTRATANTE, além dâs ôbrigações constantes do Tcrnro de Reíeri:ncia, que constitui
Anoxo ldo Edital indicado no preâmbulo, cabe:

| - Exorcor a íiscalização dos serviços, dcsignando servidor respotìsável pelo
acompanhâÌÌonto dâ éxecução contratual e, ainda, pelos contatos com â CONTRATADA;

ll - Fornecer à CONTRATADA todos os dados e informaçõcs nccossários â execução do
objelo do coÌìtrato;

lll - Efetuar os pagamcÌìtos dovidos, de acordo com o estabelecido ncslc ajuste

lV - Expedir autorização de serviçtrs, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da
data de início da execuçáo.

V- Permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA ãcesso às áreas físicas envolvidas
Íìâ execuç:ãô deste corìtrato, observadas as norÌnas de segurança;

Vl- Anâlisâr e aprovar os cardápios elaborëìdos pêlâ CONTRATADA, submetidos para
âÌJrovação, âssim como as eventuais alteraçóes quo se façam necessárias, a qualquer tempo;

c LÁ u_s_u-LA."s EX_IA : p_a F_IS_Ç_A L t zAc Ão p o s s E Rv t e o s

O CONTRATANì'E cxorcorá a Íiscalização dos serviQos contrataclos pôr intermédio do gestor
do contrato de rìodo a assegurar o eÍetivo cumprimento das obrigaçÕes ajustâdâs.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalizaçâo não exclrri e rrem reduz a integral rosponsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perânte Lerceiros, por quaisquer ìrregularidados cot'ìstatâdas na prestação dos serviços,
inclusive quando resultantes de utilizaçáo de pessoal inadequado ou sem a qualificaçâo
tóünicâ necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, corres ponsabilid ade por parte do
CONTRATANTE

PARAGRAFO SEGUNOO ffi
\*A ausência de comunicação, por pârte do CONTRATANTE, refercntc a irregularidades ou

íaÍhas, rráo exirne a CONTRAÌADA cÍo regulelr cunrprimento das obrigaçôcs prôvistàs neste
contrato e no ANEXO I do Edital.

cLÁusuLA sÉrMA - pos pRECqg E po REAJUSTE

A CONTRATADA obriga-sc a cxécrrtâr os serviços objeto deste contriìto pclo preç:o mensal
rje R$ 424.033,45 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, trinÌa e lrês reais e quarcnta o cirìco
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centavos), perfazendo o total dê R$ 12.721,003,40 (Doze milhões, setecentos e vinte e um
mil, três reais o quarenta cêÍìlavos), medianteps seouintes valores unitários:
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DIAS ÚTEIS

DlAs Úl Lrs

10

251

r05

20zo

AL òr OçO

rËRIA5 ESCOLAfiIS

Jq
IÜ

0 30

10 R5 6,80

Rs 6,80

H$ í,,rì0

l0
rf
RS

2,040,00

2.0r0,00

w w w.!P!-sP-g-Q-!-!r
Rua d.)\ A.ílr,!(1.ì5, 140 . Sdnt3 IfOêìie . 01208-0Í)0. S;r, pdlle . 5p. Te ,i (11ì 3324.:ì:100

7 /sa



CRf, M !352

Administração Centrãl
Gdbinete da superintcndêíclã

TINAIS OI SI M]ANA 100 100 )oo

GOVERNO DO ESTADO
DE SÁO PAUTO

qTDT DE

DIAS

PÂRA O
PERÍoDo

ITEM OZ

069 - Etec lono Jorgú GcíàissHl.ú íAAríco â)

Fsirndã ,losé VlÉtilnto de Cnstillìo, s/n! LJjcòdo -
PË NÁPOl]s/sP
16ì00 970
Tel,/Tàx (18)3652 15r7

DIAS UTTIS

FINA15 NF SEMANA

^ 
MOçO

ILR]ÂDOS

Í:FRIAS FSCOLARES

ba\iirrrs

VÂTÔR

DIARIO
VAI-OR TOTAL POR

UNIDADE

R$ 510.232,00

RS 1.456.524,00

R5

ns

Rs

Rs

Rq

672.:18d,00

Ì41.440,00

74,480,00

200

480

!0.320,00

672,384,0020lt

T6A I'l1.drl0,n0

www,cpÉ,s.!_g!y]Ì a,i 5a
Run dos Arrdrndns, 140 . 5dnt8 if Oênri . 0120t1-000. ti;rrì prr (, . SF. Te,i (11) 3324,3300

REfEtçÕts DtÁRtas

F

t4z
Ouzô VALOR TOTÂL

R$ 5,80

Rs 6,80

105

5l

168

60

60

767

60

60 9
^r 

Moço

60 60

3r5

r20

1)0

120

24 r.4(;$,00

7.3( 4,0Í)

R5

4:1.24 rì,00

RS 13.056.00

R5

R5

135

Rs 6,80.

_ n$ íi,fio

RS 6,xo

F NAIS DE SEMANA

Fl:krAs rscoL^RËs

otAS ÚTtls

FINAIS DE SEMANA

FFRIÂDOS

o A5 [rTEl5

R!660

t6

53

lLg

60

60

tG7

60

60 I

2018

IANTA

rIRrAs LscóLARrs

F FR IAOOS

60 60

't)ç)

120

'120

RS 6,80

RS 6.80
Ì(;

RS

RS

n5 7.v4,4Õ

Ì3.056,00

4:4.) 48,00

741,468,00

R5

40c)2AO

80

80 :t8

.206

104

ALMOçO

200

80

s0

BO

l{í)

160

160

Rs

RS

R5 r9.584,00

40,256,00RS

s60,370,00

I l:ì.I 52,00

DtAS ÚïLtS

I'INAIs OE SEMANA

í:rRlAS tsc(JLARrs

DIAS ÚI LIS

FFR ADOS

RS

RS

n5 6.8u

5,80
A7

206

FINÂIS DE SEMANA :i.04

80

tì0

200

80

200

8Í)

s0 18

2019

IANTA

TCRIAS tsCOLÂRLs

t F R tAtros

lì0 80

400

r(;Í)

IGO

160

R9 6,S0

R5 6,80 .

R( G,$o
)7

rr3.1.s2,00.

19.584,00

40,256,00

RS s60.370,00

RS

RS

Rs

RS6BO
240

100 104'-

d l!o

200

200100

7AA

IS

37

2AA 240

ì00

r0ú

24n

r00
Rs q,q9_ _

-lÉiL!!

Rs 6,80

R$ 6,80

RS L.777.24a,oo2020
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GOVÊRNO DO ESTADO
oe sÁo pnuto

tLR 
^DOs

100 100 200

l-Lt 
^s "çscot.ARFS 100 100

^dÍninistração 
Central

Gãblnete da Su pe rin tendência

RS (,,s0

R$ )4.480,00

R5 50,370,00

VÂLOR TOTAI

309.672,00

1S

l1

ITEM 03

Í175 Ëipr: P;rdrp io\é Nunes 0Ìns (ASricoli)
tsL r ada dtr 9;curi, s/n'
MoN rt APRArÍvLL/sp, r5150-()0Í)
Tel,/Tirx (17) 3 2 75 - 184I13295.7522

ALMOçO

REFETçÕts DtÁRtAs

E
E

o
'g
ê

t-o
t-.

QTDE DE

DIAS PARÂ

o PtRÍooo

RS

xS

RS

a 2.l]2,OO

4.896,00

) 2,s 12,00R$

IrS

RS

n5

ìs4.8ì6,00

FFR ADOS

rÉRtas E\coLA'{Ls

n 2.4ì2,Ílt)

4,396.00

ì),517,00

334.S50,00

42.432.00

5.104,00

12.240,00

't5d 088 00

O

60

R$

xS

nÍ

Iì"c

n!

nr^s llTFrs

60

4ü

'r 'r0

d0

110 206 lns
I

NO

oç
:)ê
an

VAIOR
orÁnro

VAI-OR TOTAI
POR UNIDADE

11n 100 2:t0

0 60

Rs 0,lì0

Rs 6.S0
F NAIS Dt SEMANA

t)l^5 Ut Hs

Tt RIADOS 5

1Í14

53

4A

íio

6Í) 0

0

RS

R5

R5

" n':'.n1...

2.040,00

r 48.517,00

RS 5 984,00

11n 0

60

4Í)

ìt0

0 60

Rs 6,80 -_

RS 6,80

Its 6,lïÍ)

Rl (i 80

FFR A5 FSCOIÂRFs

FINAIS IJL SLMANA

TERIADOS

uras rir rrs

2)

104

53

5

2018

ALMOçO

lÂNt^

FFRIÂ5 FSCOIANES

íí)

60

40

0

0

(,0

40

n'1[99-

Rs 6,80
))

ÈS

ks

RS

5 984,00

2.040,00

Rs

77.7.1),AO

2t.624,Í)A

R$ zss.soo,oo

'ì 10 l.1.0 220

60
n5 6.80

R$ (;,rìo

Í:INAIS IJL SLMANA

nras (ir rr$

TEntaoos 1)

20;'

104í;o

60

40

0

o

0

ü0

40

r ì0 0 110

i!-q,!o

R$ É;,no

Rs..{i,.Í.o

R46BO

46

2o?

ta4

Rs 6,80
1)

201.9

AtM(JçÒ

6t)

60

40

()

Íl

0

6C)

Ír(l

40

RS s84.188,o0

240

11$ !,,rto

Rs680

tL Rt^s Fscot.^RFs

TINAIS Dt STMANA

t-tRt^s tscotÀRFs

I)t^s tlt t-/s

TINAIS OE STMANA

Dt^s UÌFt5

TE Iì ADOS

(,t)

60

Rs 6,80

RS ü,so

46

205

d5

1A^

0

o

0

1.3 0

0

Rs 608.192,002020

y{ww. cp5.sp,gov, br 9/58
RLro dos Afd|adn., 140 .9.1flIn lfr(tirniiì . 01208-000. Siio P.illo'SP. Tcl. (1Ì) l:l)4..1iÍ)o



q; M 1354

GOVERNO DO ESÌADO
DE 5ÀO PAULO

FINA]S DI SËMÂN^ ÍÍ)

HiRt^DOS 60

ÂdmlnlÊìrâção Centrãl
Galrinêtê dã Su peri nten dência

R5

R5 6,8Í)

R5104

R\

R$

42. ì32,00

4.S9(',(lo

ì 7.7r10,O0

60

40 4!
R$ 5,Ro

IFRIÂS FSCOIARES 40

ITÊM 04

067 - ttcc ProÍ. lúithcus Laikì dc 
^hr,"rl(AErícoln)

lslrada dã Gflrii, s/no
8Jillú dà G/urà'
MtrtAssot/sP :i.51.tú 000
Íe ./tux\I7) 3242-3249 /3243-1902

REFErçÕrS
oìÂRtas

-!
zàtõiE

e
'g
o

FoF

E
F

VÂTOR

DrÁRro
VAIOR TOTAT POR

UNIDADE

20

20
Â5 6,80

IINAIS DL SLMÂNA

TENIADOS

Rs 486.404,00

qTDI
DE

DIAS

PANA

o
F ERí

oDo

VALOR ÍOTAI.

RE 6,80
I12 R5 91.192, t10DlAs Úr Lrs

FINAIS DE SEMANA

t0

20 7.07),OORs

FFRIAOOS 20

:to

0

0

)a 0

170

20

20

20

RS 6,80

R$ 6,lro

RS ().1t0

:,2

6

1l

R56BO
112

r.708,00

8ì.776,00

lì I G,00

RS

Rs

RSl-LRt/1s tscoL^RËs

DtÀs tlì Ëts

I'INAÌS DE SEMANA

00

20

FERIADOS )o

)o

0

0

2018

ALMrìçO

IANTA

IIRIAS ËSCOLÂRF5 2A 0

1ì0

20

20

2A

Rs 6,80

RS É;,Íto

RS6RÔ

s)

6

13 R5

7.472,00

S IÍ,,(X)

r. /clt,00

Rs 194.480,00

Rr 6.80
7',t 8 237.184,00RSotAs ÚTl-ts

TINAIS DE SEMANA

r20

20

F F R IAI]O5 20

40

0

0

I tí)

20

20

70 0 70

85 6,80

Rs 5,80

R5 6,S0

9A

10

56

RS6BO
718

7.6rd,00

2 22.360.00

R$

RS

RS

RS

12,744,00

1.3r,Í),0Í)

l-tRtA5 Ësc()t^RFs

otAs ÚTtls

TINAIS OE SEMANIA 20

Ì20 l0

a

2o 0

1\O

20

20

20L9

ALMOçO

R5

RS

Rç

l.350,00

7.61ri,00

12.784,00

Rs 503.054,00

rtÍìtas tscóLaÈLs

DIAS ÚTEIS

Ë F R lAtìOS

20

120

0

40

0

7A

16ü

)o

R5 6,80

ft! 6.80

R$ 6,80

RS

t)a

10

56

2ro

96A ÍV OçO

)78.480,00

11.056.00

'r,160.00

R"(

nç2020

!l!tr:(Jr::.:: D.9 ov, tì. 10/58
RL]B dos Andrsd;s, 140 . Sjnrìrn lfiqi:lìrn . 01r08-Q00.Siio PaLrlo .5P, TÈ,t (11) J324,3300
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GOVERNO DO ESTADO
DE SÂO PÂULO

FÉt{tAs rscol^Rr-s

DlAs Ú rLrs

TINAIS DE SEMANA

TERIAOOS

ÂdÍìlnist.ação Central
Gâbinete da Superinter<lência

50

2tl

2o

Rs 6.80

Rs 6,80

R"(

RS

30

R5

RS

20

20

RS

R$

ks

tì5

Rl

R$

6,800,00

215.7 zA,AQ

11.050,0Í)
IANTA

ITEM 05

073 - Etec 0r, losË L!iz ViJ rà Couri^ho
(Agrícoh)
l,í11dir) l- Ít!'dl
Chácèrà Mun úrpà1, s/Íìo
CólTeBo TJn]bory -
/Âr rs/sP - ì57n0-q71

-9007

ALMOçO

1.1(;0,00

7 .07 2,00

REFErçOES

DrÁRrÂs
QÌ'DÊ

DE

Dì45
PARA

o
PIRÍ
oDo

E
z
ê
õ

Ë:'og
Fô

oz
f

vAt-oR
DrÁRro vAtoR lolAt- VAI,OR ÍOÍAT

POR UNIDADE

.J22..ur4,00

...:.tuu.oo

3,264.00

)7.d{0,00

60

l0

ìo

30

730

112.064,00

19.786,00

RS r.836,00

10.40/,00R5

Rg

(sìr:l

1s0

tó Íí)

3)0.6)0,00

3!ì.I ül{,0n
R5 6,80

0 20

r50
Í{S 6.so

RS6EO
96

't0

IFRIAS ESCOLARES

)a

r.20

2A

20

20 \7

Dt^s UTFtS 80

30

250

l0

330

60

to 30 60
ALMÒçO

R5 6,80

R$ í,,rìo

R9..ÍL.l+0

Rç66Ò

I

14

..10e

53I-INAIS DF SFMANA

TERIAS TSCOLÀRtS

I t R t^DOS

otAs ÚT s 107

30

l0

60

:lo

0

0

ìí) 0

60

30

80

l0

2018

JANTÂ

I-INAIS OË SFMANÂ

TÉRIAS TSCOLARTS

t-ËRt^Dos

0 :ìo

Rs 9,9-0_

R$ 6,Eo

R5 (;,80

R5 6.60

5ì

9

t2

s.71),00

R$

Rs

3.264,00

RS

Rs

,.d48,00

RS

RS

RS

Rç

:t.836.00

244,596,00

27.624,40

5lì.201ì,00

10,8:i.2,00

Rs348.500,00

BO 150

30

l0 50

60

2t0
Rs 6,80

RS 6,80

Rs 6.sÒ

)06

9Í)

Ë
^r 

Moço

Éio
R5 6.80

55

30

3Í)

80

30

0

ìo

0

R16,80

R5 6,rì0

R9680

20G

9l

9

2019

-10

30

0

0

Rs 531.148,0O

Rs 6,80

R! 6,S0

5ì

205
2020

FINAIS DL 5ËMANA

ÉrRt^Dos

rÉRtas tscótaRLs

FrN^rS r)r sr- MANA

FËR As EScoLARES

F ÀIAIS DE St MANA

DrAs Úr Hs

FIRIAI]Ò5

DIAS ÚTEIS

DÌA5 []TEI5

96

so3,Ê7z,oo 
//

w,,.rw, cps, 5p, gov. lìÌ.
RL.3 dos Arìdradns, l4().5,rfl1(ì lÍi9ên i . 01208-000 . S3o Paulo. sl,. tí,1.: (11)33)4,33A0

11/58
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GOVERNO DO ESTADO
DÉ SÃO PAULo

ÂdÍÌì inistrâçã o Centra I

GãbineÌe da Superintendência

F I R tÂDO5 30 30
R{

RS -ì.672,00

IANTA

3r)

80

â0

l0

30

0

0

0

0

Rs 6.80
56

30

.10

l0

$6,q9

Bs 6,80

R5 6,80

RE680

)o\

9Ír

9

56

R$ ì 11 5)0,00

TERIADOS

R$

RS

*5

19,584,00

t.tì3f;,o0

I LJ24,O0FER1A5 tSCOLARtS 30

cft; M

rúRrAs LscóLÂRLs

otAs úTtls

TINAIS OE 5EMANA

22,848.00

ITEM O6

Í)í,2 tjer: Pr()Íâ Hplcv Morelra Martins ASuinr
(Agrlcoln)

Prnçn Sngrndo Cornçiio de lcsus, 70 Ccntro -
cAFrLÀNorA/sP - rí;..,00-ooo
'rcl./ràx (14) 3554 rr84

REFETçOE5 DtÂRtAS

lzlH

fô
<n

vALon DtÃRto

QTDE DE

DIAS

PARA O

PERÍoDo

VALOR ÍOÌAL

. 
R.ç 1.36,750,60

Rs 6,111,00

20

FiNAIS DF 5FMÂNÀ

ILR AI]O\

2A

2A 2A ì4
R5 6.79

vAtoR ÍoÍAt-
POR UNIDAOE

r20

ô

o

I tt) RS Í;,7.)

A5

(; Rs 814,80

FINA]S Dt STMANA

TERIADOS

FFRIÂ5 FSCOIARFS

DtAs úÌtls

20

2-A

0

0

0

)t)

20

20

R! F,79....-.-

R5 6,79

RE Íi 7')

o 7A
Rs 6.79

2t

106

4S

Rs :1.(iÍ;(ì,(í)

R5 50.t8r,80

Rs 6.111,00

otns t'tr rts

FINAIS DI STMANA

TERIADOS

2014

ALMOçO

FFRIAS FSCOIARFS

7A

20

20

20

ô

0

0

20

20

20

t! q.z?___

RS 6,71

RS 6,79

n$ 814,80

Rs :1.(,(,(,,{Í)

RS 2o8,317,00

lqo
R!679 203 ns 261.690.30

ì0ì R5 13,715,80

orns rir rrs

F]NAIS tìT SIMANA

TEÂIADOS

70

2ô

t)o

0

0

0

2Q

2A

20

....n: _6,2..q.___

R$ 6,7e

Rs679

TA

47

l.r0 t,20

6.182,60

RS

R5l-tRt^s Fscot^Rfs

D|AS ÚTt S 0

0

7l)

20

703

101

Rl 6,79

Rs 6, /9

Rs t6.a85,r0

Í{J r3.7Ì5,80

2019

AtMo(o

Rs 1.90 r,20

Rs.02.37s,40

w,,,úw.cp5, 51,ì,rov, b -

RL.rn dr)s Arrdrn(l,rs, I4ó . snÍÌ1,ì ìlr(ìünrd . 01708-000 . 5âo FaUlcì . 5P . Te ,i (11) 1324,3100
72/5a
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GOVERNO DO ESÌADO
DE SÀO PAULO

Adrninlstr!çãô cêntrãl
GabiDete dà Supêrintendênciô

fËRIAS ESCOLARES 20 0 )a 47 RS 6.387,60
RS l9

Rs 6,79

RS

70 242

,0 ì07

2A 0

0

120

15

ALMOCO

0

.r9ó

20

20

7A

..._...*t'uo'uu,1:_.._

_l: .1"",u0
o' 

1llloo
Rs 6.518,40

Rs 96,010,60

HN^t\ Ot 5tM^NÀ

FCRIAS tscoLARts

ulAs út Lis

FINAIS DE SEMANA

l-[Rl^t)(')s

DIÂ5 UTFIS

RS 6,79

n$ ç,zl

7t)

f{s j9

79

Rs 6,79

7A

70

20

20

ttR

ì'l2

102

15

2020

JANTA

FrRt^s t-scoL^RF5

FFR ADOS

20

0

Ò

0

0

2ô

20

2A 48

R$ 1:l.rìsr,60

2.0Ì7,00

6.5rS,40RS

RS 401.d24,80

ITEM O7

Í)2X tj p(: Si.hãstiãnn ALlgustn clc MoiJÈ! (Agricúln)
t!trJdt Vicirìtl Sclià!Ìião Lourenço
di Sivn - Km 1.1 - Viln P à ìèlì.o
(:ãirã Polrãlì4
ANrJI{AlJr NA/sP - r í:900-530

f7 22 3302

DIAS UTtI5 85

2018

FËRr^s FscorARFs

D As ú rLrs

FINAIS DF SEMANA

ILRìADO5

JO<=
bEl-o

qTOE D[
DIAS PARA

o
PtRíoDo

REFErçÕrs DrÁRrAs

-tr>z
<Ë

E
F

vÂLoR orÁRro

8s 6,80

VAI-OR TOTAI-

POR UNIDADE

40

Ì00

4T

Rs t99.478,00

R5 6,80

Rs 5,Jtí)

22.t{ll $,00

2,I7 6.AAR5d0

VALOR TOTAL

7!;

0

40 0 5

Ât Moco

o

I60

10

40

R$ ?o8.8oo,oo

^s _....1.'.u0,00

85 2,584,00

RS 6,80

R.S 6,80
R5 6,80

Èl uo

RI

Fs 6,80

R5 6,80

R5

ró

8!

40

0

0

:38

42

10t

0

40

40

JANTA

FINAIS DF SFMANÀ

FÉRtAs tscoLAÍrLs

t)tAs úT0s

I-INAIS DI SIMANÂ

Ft Rt^D05

ttRtaS t5c()l^RF5

I 
"r 

R t^DO,\

ì0

40

0 10

5

31

R$ 60.Fqo,oo

11.424,üO

1.360,00

ns 2.108,0Í)

R5

R5

107 84 200

0

.i.9r

40

R9 259.760,00

R5 22,848,00í:INÀIS IJL SLMANA

TI R]ÁtJOS

Dt^s tJTË 5 Al6,80

R(
s

71

AO

IO

'r07

7. ì76,00
_R$

RS

4.964,00

ì45,520,00

aa

4ü

l0

)07

40 64

200

2079

ALMOçO

o

ú

0

0

0

40

40

RS 4Gs.2ss,oo

Et!t!-!D5.uL-9!ry-hl 13/58
Rriir (ií)i 

^ndfidãs, 
140. Sinta If gónrn . 0r208 í)Í)íì .5ãe FnLrlo . SP . Tcl. í11) 1324.110Í)



CR;

nS 4,964,00

1358
GOVERNO DO EgTADO

or sÂo paulo

2020

ALMOCO
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Nos preços acima estão irrcluÍdos, alórr cJo lucro, todas as despesas e custos dirctos c
indiretos relacionados à prestação dos serviç<.rs, tais como tributos, remuneraçóes, despesas
fitratrceiras e quaisquer outras neccssárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive
gastos com transporte.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caso â CONTRATADA seja optante pelo Sinrples Nacional o, por causa superveniente à
contratação, perca as condiçcies de encluacl rarrento cotìo tnicroentpresa ou ernpresa de
pcqucno portê orl, âindâ, torne-se impedida de beneficiar-se dcssc rogime tributário
diforcnciado por incorrer ènr algunra das vedações previstas na Lci Complomentar Federal no
12312006, náo poderá deixar de currìprir as obrigações avençadas perante a Administração,
tanìpouco requcrcr o rccquillbrio ocônômico-fiuanceiro, corrr base na alegaçáo dc quc a sua
proposta levou err consideragáo eìs vântàgens daquele regime tributário diferenciado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os preços a que se refere o capLrt serão reajuslados anualmente, mediante a aplicaçáo da
segu inte fórmula paramétrica:

n : r[[o,so x !!-! + o,5t)" ;)- ] (

Ond e:
ç = parrcela de reajuste,
Po = prr:ço iniciaÍ do contrâto no mês de referência dos preços ou preço d<.: contrato no nrês
de aplicação do (rltimo íeajustc;
IPC/lPCo = variaQâo do IPC l-lPE - Ínciicc de Prê!:o ao Consrrnriclor, ocorrlcla errtre o mês cle
referêucia de preços, ou o rrrês do últinro reajustc arplic::do, e o mês cje aplicaçáo do teajuste;

wÌ1/,,1/, cp5, 5p, gov, Lìf
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l/lo = variação do IPC - AlirÌìentação - FIPE - indice de Preços ao Consumidor categoria
Alimentação, ocorrida entre o mós de reíerênciâ dos píeços, ou o mês do último reajuste
aplicado, e o mès de aplicação do roâìjustè.

PARÁGRAFO OUARTO

A periodicidade anual de que trata o Parágrafo Toroeiro será contada a partir de junho/2018,
que será considerado corno o rrês de referência dos preços,

PARÁGRAFO QUINTO

Os preços das dletas especials equiparam-se às correspondentes refeições dilas normais.

cLAUçULA OTTAVA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas clecorrcntcs desta contratação irão otìerar a categoria
ecouônrica 33 90 39 73, da Unidade Gestora 102401, Progrân'ìâ cje Trahalho: 12 363 í039
5292 0000, Fonte de Recurso 001 001 001 Urridadc orçarnentárià: 10063.

PARAGRÁFO ÚNICO

No(s) exercício(s) seguinte(s), correráo à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mosmâ nâtureza, cuja alocação será feita no início de cada exercÍcio finâncêiro.

cLÀU-Sl Â NONÂ - nÀS M DOS SERVICOS CONTRATAOOS

As tncdições, pera efeito de pagamento, seráo realizadas de acordo corn os sequintes
procodimentÒs:

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No primeiro dia útil subsaquente âo mês enì que for realizado o forneciÌnento, a
CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE relatório contendo os quantitativos totais
nrensais de cada unr dos tipos dc scrviços rcâlizâdos e os respectivos valores apurados.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE solicitará à CONTRA'Ì'ADA, nà hipótese de glosas e/ou irrcorreções de
valores, a corresporrdente retificação objetivando a cmissão da nota Íiscal/fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Serão consideíâdos somente as ieíeiçóes efetivanìente fornecidas e apuradas da seguintê
forma;
a) O valor dos pagamerìtos será obtido ÍÌìcdiante â âplicâçào dos preços Unitários contraÌaclos
às corresporrdentes quanticlades de refeiçÕes eÍetivamente servidas, descontadas as
importâncias rêlativas às quantrdades e,losadas e não accitas pclo CONTRATANTE pôr
motivos imputáveis à CONTRATADA.

(

!,vww,cpi,5p,9ov, Llr
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b) A realização dos desconÍos indicados na alínea "a" não prejLrdica a aplicação de sançóes
à CONTRATADA por conta da inexecução total ou parcial dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO

Após a conforôncia dos quântitàtivos e valores apresenÌados, a CONTRATANTE atestará a
rrtediçáo ÌÌreÍìsal, no prazo de 03 (três) dias úteis contados do recebimento do relatório,
comunicândo à CONTRATADA o vâlor âprovado e autorizando a emissão da correspondente
notâ fiscâl/Íâturâ, â ser apresentada no prinreiro dia subsequente à conìunicação dos valorcs
àprovâdos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DoS PAGAMENToS

Os pagamentos serão eíetuados orn 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota
fiscal/fatura Ììo protocolo da(s) unidade(s) rqlaji.onadas no ANEXO l, à vista do respectivo
"Termo de Recebinrento Definitivo" ou "Rccibô", êm conformidade conr a CláusLrla Sexta deste
instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os ç:aoamentos seráo realizados mediante depósito na cotìta corrcÌìto bancária eÍÌì noÌÌìë dâ
CONTRATADA rro Earrco do Brasil S/4, conta no 54135, Agônciâ no 03369, de acordo com es
seguintes condiçôes:

l- Em 30 (trintâ) dias, contâdos da data cle entrega cla nota fiscal/fatura, ou de sua
rcaprcscntaÇáo oÌì câso do incorreções, na forma e local previslos tìesta Cláusula,

ll - A discriminação dos vâlores dos serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura
aprcscntada para cíoito do pâgàmento.

PARÂGRAFO SEGUNDO

Havendo atraso nos paganrerìtos, incidirá correçáo monetáriâ sobre o vâloÍ devido nâ forma
da legislação aplicável, beln cotno jtiros moratórios, a Âzáo dc 0,5% (moio por centó) ao Ínês,
calçulados "pró-rata ternpore", enì relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Constitui condição para a realizaçâo dos paganìetìtos a itìexistência de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadâstro lnfornìalivo dos Créditos não Quitados cle Orgãos e Entidades
do Estado de São Pdulo - CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser cotìsultado por ocasiáo da
realizaçâo de cada pâgamcnto. O cunìprimento desta condição poderá se dar pela
compíovação, pela CONTRATADA, dc quc os registrosìstào susperìsos. nos termos do
afligo 8" da Lei Fstadual n" 12.799/2008,

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATANTE poderd, por ocaìsiaìo do pâgânìento, eíetuar a retençáo de tributos
deterntinada por lei, ainda quc não hâìjâ irrdicerç:ào de reterrçáo rra nota fiscal apreser'ìtada ou
clue se refira a reterìÇóes nâo reaÍizadas eÌÌì ÌÌìeses aÌìtcriorcs.

çn
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PARAGRAFO QUINTO

da Notà
DE

cEP.01208-000.
No 62.823.25710001 IN
relacionados no ANEXO l, deverá obfiqatoriamcnte constar:

. rìo do contratoi

. no rìota de empenho;
o no do Pfocesso; e
. identiÍicaeão da unidade.

cLÁusuLA DÉctMA PRTMETRA DA SUBCONTRATACÃO. CESSÃO OU
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGACÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA, rìão poderá subconlrâteìr, ceder ou trar'rsferir, total ou parcialmente, o objeto
deste ajuste.

cLÁUsuLA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACÃo DA QUANTIDADE Do oBJETo
CONTRATADQ

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas nìesrÌìas condiçóes contralâdas, os acréscil'ììos
ou supressões que se fizerenr rrecessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTF
âtó o limite do 25% (vinte e cinco por cetìto) do valor ilìicial atualizado do coôtrâto.

PARAGRAFO ÚNICO

Eventual alteraçâo será obrigeìtoriamente Íornralizada pela celebraÇão de previo termo aditivo
ao presente instrumento, respeitadas âs dispÒsiçoes da Lei Federal n" 8.666/1993.

cLÁUSULA DEcIMA TERcEIRA - oA RESCISÃo

O contrato poderá ser rescirrdido, tra fortla, conì as coÌìscquôtrcias e pelos motivos previstos
nos ârligós 77 a 80 e 86 a 88. da Lei Federal n'8.666/1993.

PARAGRAFO ÚNICo

A CONTRATADA rcconlìoce desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos dc rcscisão
admirì istrativa, prevjsta no art go 79 da Lei Federal rr" 8.666/'1993, bem como no artigo 10, S20,
itern 3, do DecreÌo Estadual n" 5S.938/2010, com â redação que lhe foi dada pelo Decreto
Estâdlral no 57.15912011. na hipótese da configrrraçâo dc trabalho cnr r:::ráler náo eventual
por pessoas íisicas.

ww\\,.(ï)s.sr).9ov.l,r l7l'g
RLridc5Andtd!s, 140.93ì(a lfrclrllìn. ()t208 00o. s;ií) P,)Lro. SP. Tel, (11) 1124,1300
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cLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DAs SANcÕES PARA o cAso DE INADIMPLEMENTo

A CONTRATADA Íicerá inìpedida de licitar e contratar com a Administrâção diretâ e indiÍetâ
do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier â preticâr quaisquer atôs
prcvistos no artigo 7o de Lei Federal rro 10.520, de 17 de julho dc 2002, sêm prejuÍzo da
re spon sabilidadc civil oú criminâ1, quando couber.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção do quê trâtâ o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntâÌÌìénte com as multas
previstas no Anexo lV do Edital inçlicado no preâmbulo deste instrumento, gaÍantido o
exercício de próvia c àmplà deÍesâ, e çjeverá ser registrada no CATJFËSP, no "Sistema
Eletrônico de Aplicaçáo c Rcgistro de Sarrçries Adrr inistralivas - e-Sanções", no endereço
www.esancoes.sp.gov. br, e taÍnbénì no "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Susperrsas - CElS", Ììo cndcroço http://www. portaltransparetìcia.gov. brlceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sançóes sáo autôrìonìas e a aplicação do uma nâo exclui a de outra

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das íaturâs os velores corresponclentes
às rÌìultes que eventualmente íorem aplicadas por descLrÌÌìpriÍÌìento de cláusulas contratuais,
ou, quando for o caso, êfêtuârá a cobrança judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos quc âtontoÍì contra o patritÌrôtìio público nacional ou cstrangciro, contra
princípios da administração públicâ, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupçáo, durante a licitaçâo ou âo tongo da execução do corìlrato, será objeto de instauraçáo
de processo administrativo de responsabilizâção nos lermos da Lei Federal n" 12.8461 2013
e do Decreto Esladual n" 60,106/2014, setÌ prejuízo da âplicâção das sanções administrativas
previstas nos arligos 87 e 8B da Lei Federal n' 8.666/1993, e no artigo 70 da Lei Federal no
10 52rJ12002

CLÁUSÌILÂ DÉcIMA rJIIINTÂ - nÀ DE EXECUCÃO CONTRATUAL

Para fiel cunìprimento de todâs as obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA
prestou garantia sob a ÌÌìodalidâde seguro'garantia rro valor de R$ 254.420,07 (Duzentos e
cinquenta e quatro mil, quetrocentos e vinte reais e sete centavos, correspondente a 05%
(citrco por cento) do ValQr da contratação êoriespoÌìdente a 12 (dozeì meses, enr
corrformidade corÌì o disposto no artigo da Lei Federal n" 8.666/1993. Q

\,.ì
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

A gârântiâ cleverá assegurar, qualquor que seja a modalidadc cscolhida, o pagamento cle:

l. Pretluízo advindo clo não cLltÌìpíiÌÌìento do objeto do contrato e do não arjimplemento das
demais obrigações rrele previstas;

ll. PrejuÍzos causados à contratante ou â terceiro durante a execuçáo do contrato;

lll. Multas nìoratórias e punitivas aplicâcjâs pela contratante à contralacla;

lV, Obrigações lrebalhistas, fiscais e previdenciárias, relacionadas à execução do Conlrato,
náo ad inìplidas pêlâ Çontfatada;

PARÁGRAFO SEGUNDo

A cobertura previstâ nÒ Parágrafo Primeiro abrangerêi todos os fatos ocorridos durante a
vigência corìtratual, aindâ que o sinistro seja coÌnunicado pela contratante após a supcrâção
do lermo final de vigôncia da garantia.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A gârânliâ em dinheiro deverá sor èÍetuada em favor da contrâtânte por meio de guia própria
de recolhimento em conla do Tosouro do Estado no Banco do Brasil, que contemple a devida
correçao monetária do valor depositado.

PARAGRAFO QUARTO

Se a CONTRATADA optar pela nìodalidâde seg uro-g aran Ìia, das condições especiais cta
respectiva apólice deverá constar expressaÌìente â côbertura de todos os eventos descritos
nos Parágrafos Prirreiro e Segundo desta Cláusula Décima Quitìta. Caso áì apólice não seja
emitida de fornìa a âtondêr â cobertura prevista nesta P âgralo Quarto, a liciÌantc voncodorâ
poderá apresentar declaração, Íirnrada pela seguradora omitente da apólice, atestando que o
seguro-oarantia apreser'ìtáìdo ô suficiente para a cobeÍtura de lodos os eventos descritos
Perágrafos Primeiro e Scgundo desta Cláusula Decima Quinta.

PARÁGRAFO OUINTO

No caso de alleraçáo do valor do contrato, reajuste ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou rerrovada nâs mesnìas condiÇões e parànìetros, nrantido o
percerìtual de que lrata o caput desta Cláusula Décima Quinta,

PARÁGRAFO SEXTO

Sè o vâlor da gararìtia for Lttilizâdo total oU parcialmente enì pâgâmênto de qualcluer obrigação,
â contratada obriga-se a fazcr êì respectiva reposição no prazÒ nráxinro de 05 (cinco) dias
úteis, contados da clata em que foí notiftcada, sob petìa de rescisâo do contrato e aplicaçâo
das sonQóes rìelc pr0vistas.

PARÁGRAFO SÉTIMO

www, cp!,rp,9q!.,. qI
RLrd dos And sdas, 140 . 9nrì1, ìl (lên ã ! 01208-000 . sir'J PnLr., . Í;P . Te,i (11) 3124,j300
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Náo serão aceitas garantias que incluarrr outras iserrções de responsabilidade que não as
seguintes:

L Caso íortuito ou força maior, nos têrrnôq íl íì Civil Brasileiro.

ll. Descumprimcnto das obrigações pclar CONTRATADA decoÍrontés de atos ou fatos
imputáveis exc[.rsivanrente à CONTRATANTE:

PARÁGRAFo oITAvo

Após a aferiçáo do cumprimento irìtegral de todâs as obrigacões contratLrais, será considerada
extinta a garantiâ com a devoluçáo da apólice, carta fiançâ ou âutôrizâção para o
levantanrento de importáncias depositadas e, quando em dinhciro, será atualizada
monetariamenle, coní<.:rnre dispõe o $ 4'do art. 56 da Lei Federal n0 8.60íj/1993

clÁusura DEcrMÂ _ DISPOSICÕES FINAIS

Ficaì ajustâcjo, ainda, que:

l. Cotrsidcrant-se Partes integrantcs do presente Termo de Conl.râto, corrìo se nele estìvcssoÍÌr
traÌìscritos:

a) O edital mencionado no preâtìbulo e seus anexos

b) A proposta aprosentacja pela CONTRATADA;

ll. APlicaln-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preârrbulo
deste Termo de Contrato e derlais disposiçõos regulanìetìtares pcrtinontes.

lll. Para dirinrir quaisqucr questões decorrentes dcste Termo de contrato, nâo resolvidas na
csÍorâ edministrativa, será conìpetente o foro da comarca da capital do Estado clo são pâulo.

E assim, por estarem as partes jr-rslas e cotìlratadas, íoi lavrado o presente instrumcnto em
02 (duas) vias de igual teor e formâ que, lido e achado coníorme pela CONTRATADA ê pêtâ
CONTRATANTE, vai por elas âssjnado para que procjuza todos os efeitos de Diroito, nâ
presenÇa dâs testemutìhas abaixo idenlificadas.

(
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Sâo Paulo, úl de c;-ç,&:Ín cle 2018
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ANEXO A
TERMO DE REFERÊNCIA

1 -OBJETO DA PRÊSrAçÃo DOS SERVTçOS

'1 .1. Prestâção de Serviços de Nutrição e Alirnentação, para o íornecinìento de refeições
destrìadas aos alunos dâs ETECs da ârea agrícola do Centro Estadual de EdLrcaçáo
Tecrrológíca Paula Souza, ÌÌìocJiãnte a operacionalizaçáo e o dcscnvolvimcnto de tocjas as
atividades proporcionàndo umâ alimentação balanceada o em condições higiênico-sa tì itárias
adequadas.

1.2. A prestaçáo de serviços de nutriçâo e alirnentação realizar-sc-á modiânte a utilizaçâo das
dependências da CONTRATANTE, onde a alimeÌìtação será pícparâdâ, dislribuídâ e
servida,

'1.3. O objeto inclui o fornccimonto de gêneros e produtos alimentícios, màtoriâis de cônsumo
enr geral (utensílios, descartávers, mateÍiais de higiene e lirnlteza, entre outros) necessárlôs
pârâ â perfeitâ execuçáo dos serviços, mão-dê-obra especializada, pessoal lécnico,
opêÍacional e adnìitìistrativo, em númcro suíiclerrte e adequado para desenvolver todas as
atividâdes previstas, observadas as normas vigentès de vigilância sanitária,

2 - DESCRIçÃo Dos sERVtços

2,1 . A prestâção de serviços de nutrição e alitnentação envolverá todas as etapas do processo
de operaciorralizâção ê distribuição das refeiçóes aos comonsâis, conÍorme o padrão de
alinrentação estabclocido, o rrúmero de comerrsais, os tipos rie reÍeição e os respectivos
horários definidos no itúÌÌì 0 - Caracteríslicas da(s) Unidade(s) At<rrrdida(s), observando-se
ainda:

2.1.1. A alimentaQão fornecida deverá ser equilibrada e racional e estar eÌn condiçctes
h ig iên ico-sa rritárias adequadas.

2.1 .2. Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de nutrjcionista, com
cxpcricnciâ comprovada, cujas funções abrangcm o desenvolvinrerìto de todas as atividades
técnico-admiÌìistrât jvâs, ineretìtes ao serviÇo (le nutrição.

2.1.3. Os scrviços deverão ser prestados nos padróes tócnicos reconrendados e contar com
quadro dc pcssoâl técnico, operacional e administrativo câpecitecjô e em n(tmero suficiente,
para atendirìento âos cÒmensâis.

2.1.4. A operacionalizaçã<;, distribuição e porciotìa ÌÌìento das rcÍciçõcs devem ser
suSrervisionadas pelo responsávcl tócnico da CONTRATADA, de nìaneira â obsorvâr sua
aceitaçáo, análise da apresentâçãô, porcionamento e temperatLlra clas rcíeições servidas,
para possíveis alteraçóes oLl adaptaçÕes, visândo atendimento aclecluado e satisíatório.

2.2. Paía a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá executar todas as atividades
necessárias à obtúnçâo do escopo conlratacjo, denlre as qLtais destâcâm-se:

2.2.1. PraqramaÇão das ativicladcs dc nLttriçào e alimentação;

2.2.2. Elãbotãçâo de cardápio diário complcto - scmânâ|, quinzerral e rìerrsal;

K
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2.2.3. Aquisiçâo de gênêros e produlos alitìentíoios e materiais de consumo em gerali

2.2.4. Armazenamcnto de gêneros e pÍoclutos alimontícios e rrrateriais de consurlo;

2.2.5. Controle qLlantjtâtivo e qualitativo dos gêrreros alimenlício e materiais de consumo

2.2.6. Pre-preparo, proparos e cocção da alirnentaçár;;

2.2.7. Colela de amostrâs da alinìetìtaçáo prepàÍaciâ;

2.2.8 - Transporte interno das refeições até os locais do distribuição das refeiÇões;

2.2.9. Distribuição das refciçÕes nos refeitórios, devidarrrcnto acorrdiciorrados nos balcócs
térnricos para prel)araçáo quenle e balcáo refrigerado paÍa sâlâdas e sobremesas, devendo
â apresentaçáo, temperatura o a qualidade serenì nìantidas cm condições adequadas;

2.2.1O. Porcionamento das reíoiçÕes aos comensais, utilizando-se de utensílios apropriados
c sistcrrìâ "self-service" parcial errr quo as copeiras fazem o porcionâíÌtcÍìto do prato prirrcipal,
dâ gLrârnição, do suco e da sobremosa enquanto que o coÌÌìensal so sorve de saladas, arroz,
feijáo ou massâ dispostos nos balcões térmicos/ refrigerados;

2.2.11. Higianizaçâo (operação que conìpreende as etapas de: lirnpcza o desinÍecção) de
todas as dcpcndências utilizadas, dos cqLlipâmenlos, dos uÌensílios dc cozinhe e dos
utensílios utilizados na di5tribuição ( POPS).

2.3. Do Cardápio

2.3.1 . O planejamento dos cârdáplos ficará à conta da CONTRATADA, devendo atender aos
critérios de qualidade dos materiais, metìor custo, bâlânceâmento nutricional, elenlcntos,
sensoriais (paladar, olfato e visão), necessidades orgânicâs e hábitos alimentares dos
usuários

2.3.2. O carcJàpio diário das refeições cjeverá observar a seguitìte coÌnposição básica

REFEI
Salada, acompanhamento, prato principal, guarnição,
sobremesa e suco:

ALMOÇO

Salada: Vúrdurâ e legume crus ou cozidos;
Acompanhamonlo'. ãrroz E feijáo (toclos os diâs) E massa (duas
vezes por semanà)
Prato principal: carÍìo bovina magra, ou suíÌìa nìagra, ou íranqo
senr pele, ou peixc, oLr ovo.
Guarrriçáo, l-egumes/voÍdurâs/feculentos, segundo a Rolação
do Gêneros e ProdLttos Alinìcntícios conr per capita de

consLrÍì1Ò e Írequência de utilização do itêm 2.3.9.
Suco: írlrtâ Ììâturâl senì açricar. Opção: Adoçânto
Sobretrtesa: frutat todos os dias e opçâo de doce caseiro (2
VETCS por' senraÌìa)

/,7
(L'l
Ì-
\\:>
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Sonìente deve ser scrvidâ íriturâ umâ vez por senìarìâ,
preferindo-se o alimonto cozido, assado ou grelhado.
Preferência para teÍìpcros nâturàis (alho, cebola, cheiro-verde,
ervas), evitando-se tcmpcros lndustÍiâlizâcros (saches, pó,
tabletes).

Salada, acompanhamento, prato principal, guarnição,
sobremesa e suco:
. Sâlâdâ: Verdura e legume crus ou cozidos,
. Acompânhamenlo; arroz E feijão (todos os dias) Ê massâ (uÌna

vez por semana)
. Prâto principâl: carrre bovirra magra, ou suína magra, ou frango

seÌn pelo, ou peixe, ôu ovo.
. Glrarnição: Leg unìes/verduras/Íeculetìtos, segulìdo a Relaçào

de Gôneros e Produtos Alinìentícios conì per capita de
consuÌìo e írequôncia de ulilização do item 2.3.9.

. Suco: fruta natural som âçúcàr. Opçáo: Adoçarrte

. Sobremesa: fruta todos os diâs e opçãô de doce caseiro (2 vezes
por semana)

. Somente deve ser servida ÍÍiturâ unra vez por semana,
preferindo-se o alimento cozido, assado ou grelhâdo.

. Preferência para temperos naturâis (alho, cebola, cheiro-verde,
ervas), evitando-se temperos indLrstrializâdos (saches, pó,

2.3.3. A CONTRATADA deverá apresentaÍ mcnsâlnìêiìte, enlre os dias 20 e 25, à
CONTRATANTE, para apreciação e âprovaçáo, consoânte os critérios técrricos elerrcados rro
itent ênterior, os cardápios pÍevistos para o tnês seguinte.

2.3.4. A CONTRATADA deverá apresentar, junto ao cardápjo, â íichâ técnica de cada prato
(entrada, básico, principal, guarrrições, aconìpanhamentos e sobremosa), conr o receituário e
quantificaçâo, par capita, dos materiais a serenì utilizados diariamentc, obscrvândo â píevisâo
do número de comcnsais íornecidâ pela CONTRATANTE para o período.

2.3.5. Na hipótese dc indeforirnento do cârdápio proposto, a CONTRATADA providcnciará
sua reforrnulação no prazo máximo de 03 (três) dias, consoante aos tìovos padroes fornecidos
pela CONTRATANI'E,

2.3.6. Para o atendlnìento das neccssidâdcs nutricionais diárias recomendadas, deveráo ser
organizados cardápios variados cotì base na rolâção de gêneros e produtos alimerrtícios
pâdronizâdos e de forma a garantir a aceitabilidade pelos comensâis.

2.3.7. Püa Íins üe aporrÌamento, faturanìenlo e pagamento na medição dâ presteção de --
serviços de nutrição e alimentação para Unidades Escolirres, soÌnonte serêl cÒnsideràdà a
alirnentação escolar servida completa, ou seja, com todos os alimentos prevtstos no cârdápio
do dia.

2.3.8. Sob ônus da contratada, poderáo ser efetuadas ânálises laboratoriais, conterìdo entre
outras, deternrirrações reíeretìtes as czìractcrÍsticâs sensoriais, f ísico-qu ímicas,
rì icrobiológicas, rnicroscópicas, toxicológicas; a qualquer teÌÌìpo, scnìpro que se torôâr

ç;
ffi
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necessária a obÌenção de dâdos sôbÍe o estado h ig iên ico-sanitário da refeiÇãô ou quando da
ocorrência de doenças transmitidas por alimentos - DTA,

2.3.9. As porçócs do âlimentos a serenl servidas rras refeições dcvorão obedecer às
quantidades rnÍniÌÌìas fixadas na Relaçáo de Gêneros e Produtos AliÌnonticros:

REFEIçÃO

Consumo per
capila por
Refeição:

150

1 x senrana
'1 x seÍÌìâ r'ìâ

rócolis, de 1'' quâlidâde
'1 x sematìâ
1 x semarta

i, vários tipos, 1" 1 x seÌÌìana
alidade, 1 x senrana

dc 1" lid âci e ALMOç o tt uÍ1zena

frl'\i

Frequência de
utilização

Gêneros e produtos

âbacaxi, de 1o q ualidade

alimentícios

120
80
otl

80g

130 g

100

50g

120

'1 x semana

'l x senrâna

í x semana

'1 x scrnarta

1 x senrarra

1 x sentatta

I x semarra
1 x serna na

1 x senrana

prepaÍo 1 x
semâÌìâ

abóborâ nìadlirâ, de 1E

q u:rli<!acje, vários tipos

JANTAR

JANTAR

ALMOÇO

JANTAR., 
-

INGREDIENTE
P/PREPARACÃO

AL[/OCO
JANTAR

JANTAR
ALMOÇO

AL,tVOCO

abobrinlra vários tipos, de
1" qualidade

acelga, de 1" qualidade,

agrião, de 1r qualidade,

AlÍâco vários tipos, de '1"

uâlidadc, JANTAR

JANTAR
ALr\4OÇO

ALIVOCO

'1 unidade

s

80

240

30

240

IJU

25

1x someìnâ

3 x scnrana

2xdia
2xdia

2 x serrrana
2 x senrânà
3x
3 x semana

JANTAR

JANTAR
ALMOÇO

Al_MOÇO

alrneirão, de 1â qualidade

àrroz longo firro tipo I e
tipo 2, coníorme Portaria
MA 269/88
banana vários tipos, de 1a

qualidade

hatata comum lisa, de 1"
cì ualidade, vários tipos

150

8os

prcpâro 4 x seÍnâna

l u n idade

5os

150

80

1 x semana
3 x semana
3x

1 x sernana
1 x semana

1 x semânâ
1 x séÌÌìâÌìâ --

100
60

150

100

50

'J^NTAB 

-
lngrediente de

preparaçào
ALMOCO
JANTAR

batala doce amarela, de

berinjeìa, de 1" qualidade

q uâ lid acj e,
1

JANTAR
ALIVl
JANTAR

ALI\4

bêterrâba, de 1o

ouâlidadc.

'1 u nidade
.JANTAR

JANTAR
ALMoç

l u n idade
120 0

wrvw,cp5,5p.gov,Ll'
Rln d.i\ Arì.lr,)d:ì\, ì40.5rìnlâìí(ìênô.01208-000.SóoPaLo.SP'Ì.:1..(Ìl)3r24.31()0
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JANTAR
ALMOÇO

JANTAR

ALMOÇO

JANTAR

60 çl 1 x qrrinzena

150 g í x quinzenacarne bovina d ia ntoira
(paleta e músclrlo)
conoelada/resfriade iscâs 80s '1 x semana

150 q 1 x quinzenacarrre bovina dìarrteira
(paleta e músculo)
resfriada, corrgeladas
cubos

6 x semana

ALÍvlOçO

8og

150 s
JANTAR 9os

120 o

2 x sematìa
z x lemã-Ãa -
2 x scnìânâ

carne bovina, coxão duro,
lâgârto peÇa inteira,

carne bovina, côxâo môle
- bife ou tiras, rcsfriada.

ou resfriada

JANTAR
ôqMeço

2 x semana
ALMOÇO 2 x senra rra

JANTAR

999
150 s

ALMOÇO 150 s

carne bovina, tipo coxão
mole, peça inteira, ou
cubos congelada ou

carne bovinà, pâlinho,
pcça
inteira, bife, lirâs ou cubos
conoelada ou resfriada.

re sfria tj.a ,

9os

1 x semena

2 x senra tta

1 x semena

carrre suírra vários tipos e
cortes sem osso
conoelado

ALMOÇO
JANTAR

JANTAR

2xmês
2xmês

1509
150 g

'1 80 scarrte suína vários tipos e
cortcs com osso
conqelado 180 q

2xmês

2xmês
150 g I x semana

JANTAE

_ ilyoÇo _
JANTAR

ALr\4OçO

1 x semana
Irrgrediente de

Dreparacao

7Qs
5og

't30 0 1 x scírìânâ

yrreparo 4 x
semarìa

_ A-+4 ço
JANTAR 1 x semana

lngrediente de
oreoâíacâo

preparo 4 x
semana

ALMOÇO

cenoura, de 1' qualidade,

chuchu, de 1" qualidade

couve flor, de 1a

qualidade,

99-.q
5og

120 g

80q

1 x semarra

1 x somânâ
1 x sernana

JANTAR

_ ÌJANTAR __
ALTVOÇO

ALMOCO

120 s
8-o-c

12O q

couve marrteiga, de 1"

escarola, de 1" qualidade
3 x semânâ

1 x senra na

3 x semana
JANTAR
ALMOCO

80q
12Qg
80q

I x semana
1 x senra naJANTAR

ALrVOÇO
JANTAR

espinafre, cJe 1" qualidade
in nàlura
espinafre, de 1" qualidadc
con

1 x semana
1 x sematìa

2xdia

K

ALÍMOÇO

8oc
49s
6os

w !y.W,çpS.,5p_,.9 A.V_|!_t 2615a
Run (los 
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JANTAR 2xdia

(
1x-sêmânâ

1 x semana

massa âlimêntícia p/
lasanha pró-cozida,
corríorme

1x
1 x q u inzóna

150 'Í x semana

1 x quinzenâ
utnzena

2 x semana

'1 x

Feijão tipo carioca, rosirrha
tipo 1 e tipo 2, conforme
Portaria MA
161t87
feijão preto lipo 1 e 2,
conforÍnc PortaÍle MA
1üta7
frango tìpo côxâ e
sobrecoxa congolâdo, 2 x semana

2 x semana

2 x semana

p repa ro

frango, enr peças, paito
sem osso e sem pele (filé)

Íubá de nìillìo, conforme
prqPêfg,,. 

^ . _I x semanagoiaba, de 1t' quelidâde,
1 x semana

l^ara rrja v. tipos prinrciras
qualidade

Kiwi vários lipos 1o

oualidade

I x semarra
'1 x senrana

1 x semana
1 x semânâ

3og

JANTAR

ALrVOÇO

8og

JANTAR

kg

3009

3og

ALMOÇO

ALt\itoÇo
JANTAR

JANTAR

JANTAR

5oc

120

'1 u nidade
l un idade

JANTAR
ALIVO

150 g

9os

9os
150

JANTAR
AL l unidade

l u nidadc

50 ml

300 ml
250 r'nl

l un idade

l un idade

150

120

JANTAR

JANTAR
ALMO

ALMOÇO
JANTAR

80

ALMOçO
JANTAR

l unidade
l u niclâde

l un idade
'1 un idade

ING REDIÉNTE
PARA

preparo '15 x mês

2 x senìânâ

-- 
-z i somããã 

--

2xdia
2xdia

2_r ççmellí_
2 x semana
1 x semana
1 x semana

1 x semana

Preparo 4 x semana
1 x senrarra

1 x semana
1 x semana

leite de vaca in natura lipo
B, conforme Porlâria l\ilA
125s162 (*)

rnaçã nacionâ|, de 1o

qualidade vários tipos

nramão, de 1' qualidade,

mandioca, de 1u

qualidade, in nâtura ou
congelada

mandioquinha, de 1"
quâlidâde

nrang a, de 1" qualìdade,

nrãìssa alimentícia seca p/
macarronada, vários
cortes (longo/cuno)

vários tipos

vários tipos 
,

300 I

250 Íì

250

ALrVOÇO

JANI'AR

JANTAR
AI-IV

www., cDs.sD.qov. bf
Ru,) (1o5 
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melaucia, de I
lidade

elão, dê 1" q ualiciade
tipos

tipo grande branco
Resolução MA

ixe vários tipos e
cortes, congelado,
cor'ìformc NTA I
pepirro comum, de 1"
qualidade, conforrne NTA
14

rúcula, de 1o qualidade,

vários tipos, de
ualidado

Tomâte vários tipos, de 1"
qualidade,

uva vários tipos, de 1â

qualidade,

vagem, de í" qualidade,
vários tipos

GOVERNO DO ESTADO
DE SÂO PAULO

Adrnlnlstrrçâo Cêntrãl
Galrirtete d. Su pêrlntendência

JANTAR

ALM
JANTAR

140 g

1 x semana

Conformo Íicha técnica tla preparação e
utilizaçao nâ prcparâção.

w(\ì\

Preparações: cèneros e produtos alimentícios
lng red ientes/temperos: qr.reijos, frios.
âzeitona, tomate, alho, ccbolâ, caldo de canìe,
cheiro verde, cebolinha, pimentãÒ, extralo de
tonrate, rrolho de tomato, pólpà de tonìate, sal,
vinagre, óleo, manteiga, mârgârinâ, limão,
orégano, toucinho defumâdo, elnrido de milho,
Íarinha de trigo, farinha dc Ìnêìndiocâ, Íârirìha
de milho, fuhá, leite e ovos,
LEG EN DA:

(*) Per capita (PC) de consumo compreende a porção do alimento pronto já preparado
para o consumo

JANTAR

1 x semarta

1 x sêmânâ
1 x semarra

ALMOÇO 1 x SEIVIANA

1X SEMANAJANTAR

JANTAR
1 x semana
1 x senìâna

2 unidados

2 unidâdes

100 g
140

150 g
1s0

5os
50

'1 unìdade
l unidade

50a
20q

perâ nacional ou
inr portada vários tipos, de
1

qualidade,

râbanete, de 1" qtralidade,

rios ti

AL

JANTAR

íepolho, de 1d qualidade
JANTAR

JANTAR

JANTAR

ALÌVlÔ

ALtVIOÇO

2 x senta na

2 x semenâ

1 x senrana

1 x semana
I x semana

2 x semana

2 x semana

1 x semana
I x senrana
1 x semarra

8og

l unirJade

'100

100

80JANTAR

JANTAR

JANTAR

ALrVOÇO

ALtVÌOÇO

ALMOCO í x semarra

1 x setttana

3 x semana

3 x semana

JANTAR 1 x semana
1 x semana

8og

12O s
120 s
100

100

l\,v!w.( Ò s. sr ). g!)_v, i.) f
RLrd dos 
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(") = O Decreto 66.í83i70 detêrmína que seja proibida êm todo o território nacional a
venda do leite cru ou in natura para consumo direto da população; poÍtanto, deve ser
utilizado leite pasteurizado

2.3.8. Deverão constar dos cardápios cálculos rjos nutrientes e valor cnorgético total,

2,3.9. Os sucos serviclos deveráo ser de írutas naturais ou irrdustrializados inleqrais e
paustorizâdos, uão poderrdo conter corântes e/ôu aronìatizantes artificiâis.

2.3.10. A CONTRATADA deve observaÍ, câso exista, projeto educativo pâra incentivo de unìa
alimentaçâô sâudável da rrrridade escolar,

3 - OBRTGAçÔES Ê RESpONSABTLTDADES OA CoNTRATADA

A CONTRATADA responsabiliza r-se-á itìtegraltììcnte pelo serviço a ser prestado nos tcrmos
da legislaçáo vigente, pela operaciorralizaçáo, preparo das refeiçóes nas dependências da
CONTRATANTE destinâdâs para este fim, bem como o trânsporte irìtenìo, distribuiçâo c
porciorìamento das refeiçÕcs aos Òorììensais, observando-so:

3.1 Condições Gerais

a) Marrler, durante toda a execução do cotìtrato, em coÌÌìpatibilidâde com as obrigações
assuryìidâs, todas as corrdições que culminaram em sua habilitaçâo e qualiíicaçào na fase da
licilação;

b) Reparar ou substiluir, às suas expensas, no totâl ou em parte, as refeiçóes Ír;rnecidas, em
que se verificarent vícios, defeitos orr incorreçõos resullantes da execução dos sorviços ou de
gêr'ìeros/produtos alimentícios enrpregados;

c) Matìter planejanìe nto do esquenìas alternativos dc trabâlho ou plâlìos de contingência para
situações emergenciâis, tâis como: falta d'água, cnorgia elétrica/gás, vapor, quebra dc
equipamentos, greves e outros, âssegurando a manutenção do atendiínento adequado.

3.2 Deperrdências e iÌìstalaÇõos físicâs

a) Complementar, se necessário, e às suas expensas, os equipamentos para a execução c.Jos

serviços, mediante prévia autorização da CONTRATANTF, podendo íetirá-los âo término do
cor'ì lrato:

b) Efetuar, às srras cxpensas adaptações que sc Íaçam necessárias nas dependências dâ
CONTRATANTE, mediante prévia e expressa autorizâção;

c) Manter ern fìerfeitas condiçÕes rle uso as dependêtìcias e <.:s equipamerrtos vinculacjos à
execuçâo do serviço, responsabilizândo-se por evetìtuais extrâvios oü quebras;

d) Responsarbilizar-se pelo rnanuterrçâo prcdial, bem como das instalações lridrár-rlicas e
elétricas vinculadas âo serviço;

tr
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e) Responsabilizar-se pelos entupinìentos causâdos na rede de esgotos, vinculados à
prestação dos serviços, realizatrdo reparos irnediatos, às suas expensas;

f) Executar a nìanutenção corretiva dos cquipeìmentos, substituindo-os de imediato, quando
necessário, a fim de garantir a contrnL|dadê dos serviçÒs,

g) Os equipanìerìtos, uteÌìsílios e móveis, pertcncontos à CONTRATANTE, e disporribilizados
à CONTRATADA, deverão, ao término do contrato, ser devolvidos em condições de uso;

h) Providenciar a contagem e verificâçâo c1o ostâdo de conservação dos equipanrerrtos, benr
como o da cozirrha, rìa presença de prcposto dèsignâdo pela CONTRATANTE, conr
antececjência mínima de 30 dias do término do contíato, para possíveis reparos, substituições
ou reposições, durante o citado período;

i) Utilizar as dependências vinculadas à execuçáo do serviço, exclusivâmente para aiender
âo objeto cJo coutrato;

j) Responsabilizar-se pela aquisição de gás necessário à execução das atividades.

3.3 Do pcssoâl da contrâtâcjâ

a) A CONTRATADA dcvcrá zclâÍ palâ edÍììinistração do seu pessoal, adotando as nredidas
necessárias ao bom doscmponho dÒ serviço.

b) Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deve rìtanter no local de trabalho, o
número suficiente e adequado de pessoal tócnico, operâcicrrral e admirristrativo, necessários
ao exato crrmprinrerrto das obrigações assurrridas,

c) A responsabilidade técnica pelo serviço caberá a uma nuiricionista (ensino superior), que
deverá supervisionar os serviços diariamente, a qual dovo ter condiçcies de ser âcionâda â
qualquer momenlo, caso seja uecessário.

d) Todos os íuncionários devem ter experiêrrcia rro exercício de suas fLlnçoes, o que scrá
corrprovado pela apresentação, no ato da assinatura do contralo, da cópia autenticada da
carteira de trabalho dc cadâ um dclcs, na parte que comprova o registro do ernpregado, dada
a natlrreza do scrviço â sor proslâdo no refeitório.

e) No ato de assinatura do contÍâlo, nâ data de sua prorrogação, a CONTRATADA
apresenlará à CONTRATANTE toda documcntação hábil para a comprovação dos seg;rrintes
requisitos obrigatórios ao pessoal contratado:

1) REGULARIDADE DO V|NCULO EMPREGATICIO: oópias do coÍìrrâto de trabatho;

2) HABILITAÇÁO TECNICO-PROFISSIONAL; certificados, c.liplohas ou corrcspondontcs, do
cursos proÍisslorra lizantes corn o respeclivo conteúdo progÍamático,

f) No ato de assir'ìàìtLrra do contrato, c â câda dispensa ou admissão. a CONTRATADA
apresentará a CONTRATANTE a relaqáo de íuncionârios âlocados aos serviços de cozinha e
rêÍoltório, comunrcando imediatanìelrte as alteraçóes no quadro dc pessoâì1.

ç;
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g) Cabe à CONTRATADA manter ós êmpregados dentro do padrão dê higiene recomendado
pela legislaÇão vigente, fornécendo uniformes e equipaÌÌìerìtos cJe proteção individual
específicos para o desempcnho das Íurrçôes, senì ônus para os mesmos, tais cotno: avetìtais,
jâlecos. calças e blusas dc cor clara, calçados Íechados, botas antiderra pa ntes, lrrcluindo
ainda, ohrigatorlamente redes de rrralha fitìa de proteção dos câbelos, mesmo que o uniforme
inclua tôuca,ou qualquer outía peçâ similaÍ, assinì como ÌÌìáscaras ê luvâs.

h) A conkatada deverá proceder à AVALTAçAO N/ÉDICO-SAN ITARIA de seus funcionários,
nos têrn'ìos das nornras enr vigor, do fornra a manter no local de trâbâlhÒ pessoal corrr padráo
e conclição de saúde adcquadâ ao desempenho do sorviço. Apresentando, quando
solicilâdos, os laudos dos exarrrcs do sàúde de seus empregados.

i) Em relação ao pessoal errrpregado Ììo serviço, a CONTRATADA dcvcrá:

r' Conlrolar a assiduidade e pontualidade do pessoal ao serviço, comunicando
inìodiâtemênte a Adnrinistraçâo da ETEC âs evetìtuais alteraçÕes c âtrasos e suprincJo
as cvcntuais ausências e asseg uíando-lhos meios de locorloção ató o local de trâbalho,
na eventualidade de greve no setor de transporles coletivos, de sorte a prevenir soluçáo
de coÌìtinuidâde dos serviços cotìlratados.

r' Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoel no setor de cozinha e refeìtório,
hem conro, nas dcpcndènr:ias da Fscola, forncccndo-lhes manual de procediÌÌìcnto
conterìdo instruçÕos âcerca de obrigações, atos, âtitudes e ações cabíveis e a scrcm
evitadas durante o scrviçô.

r' Resporrsabilizar-se pela disciplina que seus empregados dcvorâo ter ciurante sLtas l.ìoras
de trâbalho e comprometer-se quo os fiesnìos nranteráo o dcvido respeito e cortesia,
seja no relacionametìto entre coÌÌìpanheiros, seja no atendimento aos usuários.

/ Substituir inredialamente qualqucr ompregado a pedido da CONTRATANTE.

r' Responsabilizar-se pelo fornecirrrento dc âlimentação aos seus funcionários.

r' N4anÌer no local de trâbâlho unì represetìtante, como responsável pelos serviços e de s@u
pessoal, o qual rcsponderá as solicitaçóes e coÍìtatos jurrto à CONTRATANTE, scrrdo
que a direção gcral do serviço caberá ao Gestor do Conl.rato designado por cada Escola.
Providenciar, ato continuo a eventuais irlpedimontos, conforme previsto na Lei 8.666/93
e Resolução CÊN n. 378/05 a eÍetiva e inrediata substituiçãÒ do nìesmo por profissional
de experiêrìcia equivalentc ou superior.

,/ Alixar no recinto da CONTRATANTE as escalas de serviço mensâl dc seus enrpregados,
especificando todas as furrçôes conr nonìes e respectivos lrorárj<.:s.

/ Prorrovcr periodicanrente treinamentos cspêcíÍicos, teãricos e práticos dc toda â equipe
de traballìo, por meio de prograÌÌìa de treinanìento destirrado aos emprègados
operacionais, âdÌÌì in istrâtivos e técrricos, abordanclo os âspêctos de higiene pessoâ|,
ambiental, dos alimcntos, técrricas culinárias c, obrigâtorielnìetìte, a prevetìÇáo dc
acicierrtes de traballro e coÌÌìbatc ar incêndio.

(.
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j) A CoNTRATADA será representada por rneio de pessoa devidarnente credenciada no local
designacio pela CONTRATANTE, para prestar èsclârecimentos ou tratar de questões relativas
ao pessoal ou serviços cóntrâtâdos.

k) Responsa bilizar-se, eÌÌì caso de qreve da categoria (empregados de cozinhas industriais),
pela manutenção total dos scrviços contratados, parâ que náo haja intorrupçâo cios mesnros,

l) Correrào às expensas da CONTRATADAS quaisquer exames laboratorìais ou tratatnentos
necessários aos seus funcionários.

rn) ì odâs as deternrinaçõcs da<ias pelo Gestor do cor'ìtrato ao reprosêhtante citado serão
consideradas como dirigidas à coNTRATADA, benr corno, todas as açôes ou omissões desse
funcionário, que venham prejLrdicar a norrlalidade dos serviços.

n) A CONTRATADA deve apresentâr mensalmente junto com a apresentação da nota fiscal/
fatura os cômprovanles de pagamonto da folha do pcssôâl alocado para a oxecução cÍeste
objeto, seus bênefícios e etìcargos.

o) A CONTRATADA deve comurricar à CONTRATANTE quanto à existêrrcia do âções
trabalhislas, docorrentes da execução do contrato que, direta ou indirotamente,
responsabilizern a CONTRATANTE errr seus processos.

3.4. Conlrole de Quâlidade e de Produção da AlinìentaÇáo

a) Manter a qualida<Je e uniformidade no padráo de alirnentação
indepondentemente das cscâlâs de serviço adotâdâs.

e do serviço

b) utilizar gêneros e produtos âlimentícios de primeira qrralidade, observando o registro no
Ministerio da saúde e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de prociutos com
alteraçóos de caracteríslicas, ëìlndâ (ìue cletìtro do pÂzo de validade.

c) Executar o controle clos gêneros c de produtos alirrrcntícios Utilizados, qLtanto à qualicjacie,
estado de consorvâçâo, acond icionamonto, corrdições dc higiene observadas às cxigënciâs
vigentes: registro nos órgãos conìpetentes e prazo de validade.

d) Programar horáricrs pré-determ inados para o recebimcnto .Je gêneros e produtos
?rlinìentícios, bern c<.:mo maÌeriais, de forrna a nào inlerferjr na rotina da Escola.

e) Estocar os gêrreros e ÌÌìatcriais necessários à cxecução dos serviç<.rs cm recintos próprios,
obcdocendo, rro que coubcr, ã Poftaria CVS-5/13, de 19.04.2013, e na porteria CVS-ig/OS,
de 09/09/2008.

f) Manter a área de guarcla de gôneros e produtos âlinìenlícios (clespensa c reÍrigeradores)
enr condíçõos uìdequadas, conr basc nàs normas lécrircas sânitárias vigentes.

g) Armazerrar gêncros e produtos alimenticios ârlequaclanìentc cie maneira a não sercm
Ínisturâdos com produtos de limpeza, descartáveis e similares c <je forma a garantir as
condiçÕes idea is de consUÌÌìo.

h) Mantcr o cstóque míninro clc gôttoros e nraleriais crrr com patihilicJacle corì zrs quantiriacjes
necessárias parer o atendirlento, devendo estar previsÌo estoque enìergencial de pro<j

ü'
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não perecíveis destinados â substituição, etìr eventuais falhas no fornecimento regular de
gêrreros.

i) Elaborar cardápio diário completo - semanal, quinzenal ou mêrìsal - enr corrsonârrcìa colrr a
Resoluçáo SGGE 45/02 ê submeter à apreciaçáo da CONTRATANTE, com antecedência
míninra de 15 (quinze) dias dc sua ulllização.

j) Fornecer o cardápio coÌnpleto para afixação em local visível ao atendimento nas
dependências da CONTRATANTE.

k) Atender às solicitaçõcs dc cÍietas especiais.

l) Controlar a qualidade da alimentação forrrecida, coletando âmostrâs para análises
bacte riológicas, toxicológicas e fÍsico-q u Ínricas. às suas expensas.

m) lVarrter os alitnetìtos não consumidos in'ìediatamenle após o preparo â unìâ ten.ìperalura
suporior a 60"C até o momento final da distribuição. Para as saladas o sobrernesas a
[emperatura deverá ser inferior a100C. Os âlimentos que náo observarem os critérios, de
tenìpo c tcrrtperatura abajxo descritos, devcnr scr desprezados.

Produtos Terrrperatura em oC (no cetìtro
qcomótrico)

Tentpo do exposição
cm horâs

Alirnentos quentes M ínima de 60 "C Máximo 6 lr

Abaixo de 60 'C lVláximo 1 lr
AlimonlÒs írios Até 10 "C lvláximo 4 h

Entre 10 e 21 "C MáxiÍÌÌo 2 h

n) Coletal diariirmente aÍìostrâs <1a alimentação preparacla, que deverâo ser devidamente
acortcjiçiorradas eÌn Íecipientcs cstorilizâdos, identificados, lacrados c sogregedos, matìlendo-
as so$ refrigeração adeq uada(congelamerìto) pelo prazo de 72 (satontâ e duas) horas para
eventuais análises laboratoriais,

o) Colotâr perioclicamerrte amoslras das proparações, bem como, das dietas cspociâis, se
houver, para análises m icrobiológicas.

p) Responsàbilizar-se pela qualidade dos alimontos Íôflìecidos, irrclusive peranto âs
autoridades sânitáriâs conìpetentes. Senrpre que houver suspeita de deterioração ou
contarììinação dos alimentos in natura ou preparados, os mesn'ìos deverão ser suspensos do
consumo, guardarìdo-sc ânìosÍras para arrálises rnicrobiológ icas dos alimentos.

q) Desprezar, no tÌestÌìo dia, as sobrâs de alintentos, podendo ser Íezìproveitados somente
os âlinrentos que náo íoraÌÌt ÌÌìanipulàdós.

r) Elaborar Mânual de Normas de Boas Práticâs rle Elaboração de Alinrentos e prostàção de
Serviços, de acordo com a Portaria n" 1.428193, do l\4inistério da Sa(rde, Portaíia CVS-S/13
de 19.04.2013, RDC 275102 de 21.02.2002, e o mcncionâdo ,r a PoÌ1aria CVS-18/08, dc
09/09/2008, adequando-o à execução dos serviços da Unidâìde objeto do cor'Ìtrato.

s) Estâbelecef contíole cle qLlalidacìc cm tócjâs às etapas e processos dc opcrâcionâltzâçáo
do sorviço, pelo nrétodo A,P.C,C. (Avëìliaçaìo dos Perigos enì Pontos CrÍticos cjc Controle).
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t) Realizar o controle higiênico sanitário dos alimentos, em todâs âs suas etapas,

u)Observar os critórios de higienizaÇáo durante o pré-propâro dos âlimerìtos, ressaltatìdo qLte
vegetais crus e frutas cÍevem sofrer processo de desinfecção com solução clorada, de acordo
com as norÌÌìas vigentes.

v) Prevetrir a ocorrêtrcia do contânìinaçáo cruzada etìtre os divcrsos àlimentos durante o pré-
preparo e preparo final.

x) Utilizar-se utcnsílios o/ou nìãos protegidas conr luvas doscartáveis para nrarripulaqáo dos
alimentos prontos, ressaltânrlo que o uso de luvas não implica nâ eliminação do processo de
higienizaçáo e assepsia das rnâos.

y) Supervisionar, tìas etapas dc trânsporte irrterno, distribuição e porcionëìmênto, à qualidade
a conservação e condiçóes de lcÍÌìperalura e a aceitaçáo das refeições íornecidas.
z) Observar a aceitaçáo das prcparâçciês sêrvidas por parte dos comcnsais.

3.5. Transporte

a) Transporlar intenìametìte as refciçõos devidâmente acondicionadas enr condiçõos
adequadâs de higienização, corrservação e temperâturâ, do local de preparo até o refeitório;

b) Cumprir os horários cje entrega e distribuição das refeições estabelecidos pela
CONTRATANTE.

3.6. Higienizaçáo

a) Atender ao que dispõe a Poíãtia CVS-5/1 3, de 19.04.2013, e o mêncionado na Poltaria
CVS-18/08, de 09/09/2008, Ícforonte eos Parâmetros e Criterios para o Controle Higiênico-
Sanitários enr Estabelecimcnto de Alinìentos:

b) Marrter absoluta higiene no a rÌÌìazcna nìento, nrarripulaçáo, preparo c trâÍÌsporte dos
alimcnlos;

c) Exerccr o côntrole de qualidade de produtos parâ higienizaçáo e outros materiais de
consumo nccessários, observarrdo o registro nos órgãos competetìtes e de qualidade
cornprovadâ;

d) Recolher e proceclcr à higierrização dos utensílios utilizados pelos comensais, na área
destinada para essc Íim;

e) Marrter os utensílios, oquipanrentos e os locais de prepareìção dos alimentos,
rigorosamente higierrizados, antos o âÍrós sua utilização, com uso de produtos íegistrâdos Íìo
lúinistério da Saúde;

í) Proceder à higienizâçâo (operaçáo que conìprecndc as etâpâs cie: limpeza e desinfecção
de pisos, ralos, pârcdos, janelas, irrclusive área exlcrnar) (k:cal de recebimento de gêneros e
de nrateriais), das dependúncias vinculadas ao serviço, observadâs âs nornìas sanitárias
vigentês e boas píáticas;

w w!vLp5-!È=g-o.v-!ì-r 34/5a
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g) Proceder à higienizaçãÒ (operação que coiìpreende as êtapas de: linrpeza e desinfecção)
dos rúfêitórios (nresas, bancos), inclusive coÌn o récolhirnento de restos alimentares e de
descârtávois, sc houver, acorrdicionando-os de Íorma âdequâcjâ, e encarrr irrhando^os ao local
deterrninado pela CoNTRATANTE;

h) Recolher diariamcntc o qúântâs vezes se fizerem ncccssárias, resíduos alirnenÌares das
deperrdências Lrtilizadâs, acondi(:ionatìdo-os devidanìentc o oncânìinhândo-os até o local
deterrrinado pela CONTRATANTE, observada a legislaÇáo âÌÌìbientat,

i) Realizar, por mcio dê empresa devidarrrerrte habilitada nos termos da portaria CVS - 9/2000,
controle intcgrado do prâgas rra periodicidade recotÌìcndada pelos òrgàos reguladores da
matéria pertinente.

3,7. Segurança, Medicina e Mcio Ambiente do Trabalho

a) Cumprir e 'fazer cLrmpÍir pêlos seus enrpregados, o rcgulamento interno da
CONTRATANTE;

b) Observar as reeros de boa técnica c de segurança, quatìto aos utensílios dc uso nâ
cozinha, benr como os de uso nas mcsas, mântendo rigotoso controle, de formâ â garantir
que não seja possível sua utrlização para outros fins;

c) Obedecer na execução e desenvolvimcnto dâs âtividades, as detenÌìinaçòes da Lei n"
6.514, de 22112177, regulanrentada pela Portaria no 3.214, rje 08/06/78, do Ministerio do
Trabalho e EíÌìprêgo, e suas alleraçóes, aléÌÌì dè normes e procedimetìtos internos da
CONTRATANTE, rclâtivos à engerrharia de segurança, medicina e rneio ambierrte de
trabalho, no que coubcr;

d) Apresentar cópia, quando sôlicitâcja, dos Programas de Controle l\4ecjico de Saúde
Ocupacional .- PCMSO o de Prevençáo dos Riscos Ambicntâis - PPRA, conter'ìdo, no
míninro, os itens constantes das normas regu lamentadoras nos.7 e 9, respectivamente, dâ
Portaria rro 3.214, de 08/0ô/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, coÍìÍorrÌìe deterrnina a
Lei Federal n' 6.514, de 22112177;

c) Assumir total e exclrsiva responsabilidadc por quâisquer ônus ou encargos relacionados
com seus empregâdos, rìa prestaÇão dos scrviços objeto do Corrtrato, sejam eles decorrentes
da legislaçãô lrabalhista. social, previdenciária e/ou anrbiental, incluíclas as indenizações por
acidentos, moléstiàs ou outÍas de natureza profissionâl e/ou ocupacional.

3.8, Res ponsa b ilidado Civil

a) A CONTRATADA recortltece que é a rinica e exclusiva responslìvel por danos ou prejuízos
que vier a causar à CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pcssoa de terceiros, em
decorrêncÍa da execuQão do objcto, orÈanos advirrdos de qualquer conìportamènto de seus
empregados em serviço, correndo às suas expensas, sern quaisqLter ònus para a
CONTRATANTE, ressarcimerrto ou iÌìdenizaçÕcs quo tâis dâtìos orr Prejuízos possam causar,

3,9. Boas Práticas Antbientâis - Específicas

USO RACIONAL DA AGUA

(,,
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A CONTRATADA se conìpronìete a:

â) CÒlaborâÍ côm as ntedidas de redução cie consumo e uso raciotìal da água, cujos
cncarregâdÒs devem aluar como facilitadores des mudanças de comportatìento de
eÍhpregados da CONTRATADÂ, esperadas coÍn essas medidas;

b) Mantcr critérios especiais e privilegiado para aq isiç:ão e uso de equipamentos e
coÌnploÌÌìentos que promovam a reduçáo do consurno de água;

c) ldontiÍicâr pontos de uso/ hábitos e vícios de desperdício de água

c.1)Na identificaçào das atividades de cada ponto dê uso, os empreeados devem ser
treitìados c oriorìtâdos sistematicamente conlra hábitos e vlcios de clesperdício, serrdo
conscientizados sobre âtitudes preventivas.

c.2) Estáo proibìdàs as seguintes ações/atitudes:

Colocar Íolhas e vegetais de mollro em vasilhame côm água, durante sua
lavagem, ficando a torneira aheía duratìte o tempo todo, quaÍìdo dâ lavagem
das folhas/ lcgumes unìâ a uma.
Manter torneira abertâ com bacia embaixo, transbordando água e sem
empregado rìaquelc ponto de uso.
Executar operaçÕcs de levâr e de descascar batatas sinìLtltancâmontê,
mantendo a torneiía abcíta enquento executa a segunda tarefa (descascar).
Limpar aves e carnes nuíÌìa vasilha cheia de água mantendo a torneira
jorrândo sobre a vasilha.
Encher a vasilha de água completâmcnto âo executâr limpeza no interior de
vâsilhame.
lnterromper algum serviço, para íumar, convêrsar ou por outro motivo,
mânter'ìdo a torneira aberta.
Realizar descongelarrrento de polpas de frutas coÌn â torneita aberla por longo
período, diíetamente sobre as embalagens.
Deixar carncs sâ|gâdes, 24 horas dentro de uma cuba, com â torneira âberta
para retrrada do sal.
Retirar as crostas dos panelões/ caldeirões enchendo de água ató a bordâ.

c.3) Devenì ser adotados proc@dimentos corretos conì o uso adequado da água, que
ulilizanì a água conr economia/ sem desperdício e senr deixar de garantir a adequada
higicnìzação do arnbiente, dos alirlentos c utonsilios, bem como dos empregados.

1, Lavagem de íolhas e legumes: POpS HIGIEN|ZAÇÃO HORTTFRUTI

Desfolhar as verduras; separar as folhas e desprezar as partes estragadas,
sempre conì a torneira fechada ou iniciâr â lavâgem quarrdo, no caso de
vordurâs, todo o lote estiver desfolhado;
Lavar et'n água corÍenle um à um escor'rerrcjo os resídtros;
Desirrfetar ern cuba cspocíÍicâ ou em nrorrobloco exclusivo, inìeígindo cnì
solução clorada a 200 ppm por 20 nìinlrtos. (1 colher cJe sopa cle água
sânitária à 2,O-2,5% em 1 litro de água potável - íÌìÍÍì. 100 e máx. 250 lrpm);
lvlonrtorar a corìcentraçâo de cloro. Nâo deve estar inferioÍ a 100 pptì;

(
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l\4onitorar a turvaçâo da soluçâo e a presetìça de resíduos;
EnxâgLrar Íôlhâ por folha, erl cuba espcclfiÒa ôu r'ì'ìonobloco exclrrslvo corrr
água potávol;
Picâr, quando necessário, obsorvândô rigorosametìte as condiçòcs do
higienê (nrão, luvas descartáveis e utensílios/equipamentos desinfetados)
c acondicionar em recipiente fechado e com idetìtificação sob refrigeração.

2. Manter a torneire Íechada quando:

Desfollrar verdu ras e hortaliças;
DcscasúâÍ legunìes e frutas;
Corlâr canìes, aves, peixes, otc. i

Limpar os utensÍlios: pâneloes, bancJejas etc;
Quando inlerrômper o trabalho, por qualquer nìotivo.

3. Outras práticasl

Adotar redutorcs de vezão em torneiras (arejadorcs), pois sâo dispositivos
que contribuem para â economia de água, em torno de 250ln,

Utilizar bocais de torneira com chuvctros dispersânles, que aLlmentam a
área de contâto dos legumes, frutas c, principalmente, das folhosas,
dìtnilruindo assirrr o desperdício;
Não encher os utensílios de ágLra para ensaboar, usar pouca água e
sonìcÍìtc a quantia necessária de detergcntci
Não utilizar água para descongelar alinìentos;
Ao lirnpar os utensÍlios: panelões, bandejas, etc., Lttilizâr êspátula para
remoção da crosta e escovâ não abrasiva;
Jogar os rcstos âo lixo.

EFICIÊNcIA ENERGÉTIcA

a)A aqLrisição de equipanìenlos consumidorcs do energiâ deverá ser realizada de Ìnodo quê
o bem a ser âdquirido apresente o tìelhor desempenho sob o potìto de vista de eíiciôncia
energética (artigo 80 do Decreto 45.765, de 2010412001):

b) Devenr ser vcrificados na aquisição dos equipamantos, quândo possível, o selo PROCEL
- Programa Nacional de Conservação de Etìergia Eletricâ e o selo INIVETRO - lnstituto
Naciorral de lvletrologia, Normalizaçáo e Qualidade lndustriâ1,

c) Toda instalaÇão (elétrica, gás, vâpÒr, etc.)realizada nas dependênciâs da CONTRATANTE
deve seguir as normas INMETRO - lnstituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidâdê lr'ìdustrial e os pamòes intcrnos êstâbelecidos para seu adequado luncionâmento;

d) Verificar pcriódicanìetìte os sistemas de aquecinrento e refrigeração. 
^ 

fonnação de
clìantas amareladas, Ír-rligenr rros recipierrtes e gelo podcm ser sirrais cle mau funcionanrento
cjos equipamentos, rnanutonção inâdequada ou Lltilização dc combustivel <ie má qualidade,

e) VeriÍicar, para que haja boa clissipâção de calor e econontia de energiar clótrica, ventilaçáo
no locâl do instâlaçâo e a irrexistêtrcia clc sLrjcirëì no conrlensac.lor do sistenìa de rcfrlgcràçaìo.

(
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f) Verificar o local da instalação dos sistemas de aquecitnento para que correntes de âr não
âÌJâguem as chanras.

g) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisiçáo do produtos e equiparnentos que
âprcsentem eÍiciêncie energética e reduÇâo de consumo;

h) Desligar âs luzes dos anrbientes não ocupadas e acender apenas as luzos necessárias:

i) Comunicar âo Controlador sobre equipamentos cotì mau funcionâmonto ou dâniÍicâcjos
coÌìo lâmpâdàs queimâdas ou piscando, zumbido excessivo em rcâtorcs cic lurninárias e mar-r
funcionarnen(o de instalações eneÍgizadas,

j) Sugerir, à CONTRATANTE, locâis e nlecjidas que tenhanì a posslbilidade de reduçáo do
consumo de energia, tâis côíno: clesliganrento de sistetnas de ilurninaçáo, instalação de
interruptores, ir'ìslâlação do sonsorês de presença, rebaixamerrto de luminárias etc.;

k) Realizar verificações e, se for o caso, mânutençcies periódicas nos seus aparelhos elétricos,
extensóes etc. Evitar ao máxinìo o uso dc oxtcnsões elétricas;

l) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consunro de
eneroia fornecid as pela CONTRATANTE;

m) A CONTRATADA deve deserrvolver junto a scus empregados progrâmas de
Íecionalização do uso de energia.

REDUÇÃo DE pRoouçÃo oE RESíDUOS ALTMENTARES E MELHoR
APROVEITAIì'IENTO DOS ALIMENTOS

a) A NLrtíicionistâ dâ CONTRATADA. sempre que possível, deverá adequar na fornìulâção
dos Cardápios a prática de reutilizâção de parles não convencionais de alimentos, propiciando
uma maior econorÌìia de alinìcntos, urna rnelhoria na qualidade da alimerrtação e reduzirìdo a
produção de resÍduos alinìentares.

(a1) Na formulação do cardápio diário, observada a sazonalidade de alguns alimentos,
deverão ser observadas todas as possibilidâdcs dê âpíoveitân'ìento dos gêneros
alinìentícios, desde o prato principal, seus acoÍnpànhamentos/ guarniçôes, sucos e
sobremesas.

b) A Nutricionistâ dâ CONTRATADA deverá evitar desperdícios de gôneros alimontlcios, quo
podem ser aplicados nâ Íormulâção de refeições que utilizanì partes não convencionais de
alimentos, desde qr.re âteÍìdarn às necessidades nutricionais diárias recometìdadas;

c) A Nutricionista da CONTRATADA, sc Òbrigà a visitar o site www.codêãoro.so.çov.br, da
"CODEAGRO - Coordenadoria de Descnvolvinìento dos Aoronegócios" da Secretaria da
Agricultrrra e Abaslecimetìto do Governo do Estado dc São PâLílo, para obter receitas
<jesenvolvidas e tesladas pela Cozinha Experirncntal do Sorviço c!e Orient:rç:io ao
ConsuÌÌìidor constantes do encane "Diga não ao despefdÍcio";

d) Enriquecer os Cardápios conì às i(ieias de rrào desperdÍcio de gêneros alimenÌícios,
olrservando a manuteÌìÇâo da eqltivalência ÌníniÍÌra dè necessidades nutricionais diárias

/l
K\3

all):ì??,ì l ?no
w!!w c!)s.st).qov.L]l

Rua dcs And Bdã5, 140 . SE ìta lfiqênr3 . 0120ÍJ-000 . sirì P;iu ., . sP . I (,1

3 8,i 58



ç
ffi ,J â9?lLJ(J\.r

GOVERNO DO EsÌADO
DE SÃO PAUTO

Âd ministração Centrdl
Gêbinete da su perintendência

recomendâdas; com issó reduzindo desperdícios. reduzindo produçáo e destinação de
resíduos alimentares, âumentando o nutrimento das rgíeiçóes, recluzindo os custos etc.;

c) A Nutflcionistá dâ CONTRATADA deverá procurar estabelecer diariamerrte consumos das
partes não convencionais dos alinrentos que gerem esses benefícios;

f) A Nutricionista da CONTRATADA dovorá privilegiâr, quarrdo da corrfecçáo dos cardápios,
os produtos aliíÌìentícios próprios da épocâ, levando em conta a sazonalidade dos irrsumos,
devcndo aindâ submotcr à CONTRATANTE â eprovâção de tais substituiÇóes;

g) As roÍeiçõês quo utilizaÍì pàrtos não cr.:nvencionais de alimentos deverão conìpor os
cardápios submetidos à apreciação da CONTRATANTE, para sua anuência e aprovação, com
antecedôncia mÍnima de 15 (quinzc) dias dc suâ utilização;

h) Para preservar o valor nutritivo, alguns cuidados sãr.: indispensáveis na hora do preparo de
hortaliças e frutas, como por exemplo:

Lavar bem as honaliças e frutas inteiías eÌì águâ corrente. No cêlso de verdurâs,
lavar folha por folha e, para legumes e frutas, Lrsar unìâ escovinhà;
Colocar, em seguida, em unìa vasillìa de vidro ou louça com água c cloro. Para o
preparo de água conr cloro utilizar 1 colher (sopa)de hipoclorito de sódio a 2,5% para
cada litro cle água. Deixar as hortaliças e frutas rìesta água por 30 minutos.
Obs: Nunca deixar de molho após cortadas ou descascadas.
Ao descascá-las, nào retire cascas grossas. Sempre que possível, cozitìhar as
hortaliças ou frulas com casca. de preferência inteiras;
Não utilizâr íâcâ do forro, mâs sim, de aço inoxidável e pouco atìtes de seretn
Lrtilizadâs;
Cozinhar as hortaliças apenas o teÍnpo suficienle para que fiquenì nracias, em pouca
água atc abrir fervura ou sinìplcsmcnto Íêíogá-lâs;
Cozinha cm pâncla dcstâmpëìdÉì âs hortâliçâs com cheiro forle, conro repolho, couve-
flor e brócolis, bem corlo suas folhas e talos.

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

a) Colaborar de forma efetiva no desenvolvimerrto diário das atividades do programa intenìo
cle separação de resícluos sólidos, caso já inrplantados nas áreas da CONTRATANTE, em
recipienles para coleta seletiva nas cores internacionaltnente identificadas;

b) Qlrarrdo implantado, pcla CONTRATANTE, Programa de Coleta Seletiva de Resíduos
Sólidos, estâ deverá obsêrvar âs seguintes regrâs:

1 ) MATERIAIS NÃO RECICLAVÊIS
São todos os nìateriâis que ainda não àprôsontanì técnicâs de reaproveitanrento e sâo
denominados REJEITOS, como: lixo de banhcjro; pËìpcl higiònìcot lerrço de pàpol o;
outros corÌìo: cerâmicas, pratos, vidros pirex e siÌnilares; trapos o rolrpas sujas; tr.:co de
cigarro; cinza e ciscos - que deveráo ser segregados e acondicioÌìados separadamente
pâra destinaçâo adeqrada; acrilico, lânrpadas fluorescerrles - são acoÌìdicionadas em
sepâr:ìdoi papéis plastificâdos, ÍÌìetalizâdos ou parafinados, papel carbono e fotog
fitas e etiquetas adesivas; copos descartávcis dc pâpcll cspcÍhos, vidÍos plânos, cristâ
pilhas - são iìcondicjonadas cÌn scpeìrâìcjo c cnviËldás paìrà Íàbricànte.

('
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2) |\4ATERTATS RECTCLÁVE|S
Para os maleriais secos recicláveis, deverá ser seguida a Dadrcnizaçáo intenìacioÌìal para
â identificação, por cores, nos recipientcs colêtorês (VERDE para vidro, AZUL para papcl,
A|\4ARELO paÍa nìetal, VERMELHO para plásticó e BRANCO para lixo não reciclável).

Dêverão ser disporì ibilizados pelo CONTRATANTE recipientes adequados para a coleta
soletivà:

vidro (recipiente verde)
plástico (recipiente vermelho)
pàpéis secos (recipiente azul)
ínetâis (recipiente anrarelo ).

c) Quando implantado pêlà CONTRATANTE operaçõcs dc compostagem/ fabricação de
adubo orgânico, a CONTRATADA deverá separar os resíduos orgânicos (resíduos
alirnentares) c oncâminhá-los posteriormente paÍa as referidas operâções, de modo a evitar
a sua dìsposição cnì atorro sânitário.

d) Otimizar a Lrtilização dos sacÓs de lixo cujo fonìecimetìto é de ícsponsâbilidade da
CONTRATADA, adequando sua dlsponibilização quanto à capaciclaclo e necessidade,
esgotando dentro do bom senso e da râzoabilidade o seu volunìe útil de acond icionânìento,
objetivando a redução da deslinaçâo dc rcsÍrjuos sólidos.

PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS

a) Manter critérios especiais e privilegiados para âquisiçâo e uso de produtos biodegradáveis;

b) Utilizar racionâlmente os saneanles domissanitários cujâ eplicação rros serviços deverá
observar rogra bâsilar de menor toxidade, livre de corantcs o redução drástica de hipoclorito
de sódio:

c) Manter critérios do qualiÍicação de fonìecedores levando cnr consideração as ações
anrbientais por estes realizâdâs;

d) Observar, rigorosamente, quando da aplicação e/ orr marripulação de detcrgcntos o seus
corrgêrreres, tìo qLre se refere ao atcndimênto das prescrições do artigo 44, da Lel no 6.360
de 23 de setembro de í976 e do artigo 67, dó Decreto no 79.094 de 05 de janeiro de 1977,
as prescrições da Resolução NonÌìaÌiva n0 '1, de 25 de outubro de 1 978, cujos itens de controle
c íisr:alizaçào por parte das autoridades sanitárias o de CONTRATANTE, são os Anexos da
rcÍcrida Resoluçâo: ANEXO l- Lista das súbstânciâs pernritidas na Elaboraçào de
Detergentes e denrals ProdLrtos Destinados à Aplicaçâo em objelos inanimados e ambientes;
ANEXO ll - Listâ das substâncias pernritidas sotìeÌìte pâÍa entÍarem nas composiçóes de
detergentes proÍissionâis; ANEXO lll - Especificaçoes e; ANEXO lV - Frases de Advertências
para Detergentes e scus Congéneres,
e) Recomenda-se que a CONTRATADA utilize produtos detergentes de bâixâs côncentrações
e bâixos teores de fosfato.

coNTRoLE DE POLUrÇÃO SONORA

a) Para os cquipamcntÒs que gerenì ruído no seu funcionamcnto, cábê à CONTRATADA
observar a necessidade de Scl<) RuÍdo, cômo fornra de indicaçáo do nível de potència sonora,

ç;
ffi
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medido eÌì docibel - dB(A), conforrne Resotuçáo CONAMA n0 020, de 07 cle dezerrbro de
1994, orn Íace do rUído excessivo causar prejuÍzo à sairde física e tnental, aÍelando
particlllârmente a arrdiçáo; a utilizâção cie tecnologias adequacJas e conhecicias permite
atender às necessidades de reduçáo de rìíveis de ruído.

DESTTNAÇÃo FTNAL DE RESÍDUoS DE oLEOS UTtLtzADOS EM FRTTURAS E
cocçÔES

a) Ern conformidade conì a Lei 12.047 , de 12.9.2005 e objetivando minimizar inrpactos
negativos ocâsionados pela deposição de resíduo de óleo comestível, diretamente na rode cje
esgotos, a contrâtâda deverá implantarr e nìanter programas volÍados à reciclagenr dc óleo
comestÍvel, tajs coÍÌìo destinaçáo a êntidades e/ou orgaÌìizâções assisterìciais quo
conrprovadamentc oÍètivenì o reaproveitâmento do óleo para a produção de sabão, etc.

4 - OBRIGAÇÕES Ê RESPONSABILIDADÉS DA CONTRATANTE

4.1. lndicar, fornìalmcnte, o Ílestor e/oLl o Íiscâl para acompanhâmento da execuçáo
colì tratual;

4.2. Disponibilìzar à CONTRATADA suas depcndôncles e instalaQóes parâ a execução dos
serviços do objeto contratadol

4,3. Disponibilizar à CONI-RATADA os equipamentos e uterrsílios de sua propriodâde, que
poderão ser ulilizados rìa execução dos serviços, conforme relaciorrados no item 6;

4.4. Aulorizar â CONTRATAD A a raalizar adaptaçóes quo se fizerenr rrecessárias nas
instalações e cqLripântentos:

4.5. Analisar e âprovar os cardápios olaborâdos pela CONTRATADA, assitn como as
eventuais alteraçÕos que se fizerem nccossárias, a qualquer tcmpo;

4.6. Planejar e irrforrrrar à CONTRATADA cÌÌì tempo hábil, para a exccução dos serviços, a
quantiíicação diária por tipo de reíeiçóes a sercm servidas:

4.7. Proceder diariatnerìte à dogr:staçáo das refeiçÕcs íornecidas, previaÌÌìetìtc à distribuiçáo
c porcionâmento aos comcnsâis;

w|w,cpr,sp.,g.o_y-Dt 4USA
Rrd dos 
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ç;

4.8. Éncàminhar, para liberação de paganrento, as faturâs aprovadas pela prestâção de
serviços.

5 - FtSCALtZAçÃo/coNrRoLE DA ExEcuçÃo Dos sERvtÇos

5.1. A CONTRAì'ANTE, por irrtermédio do gestor e/ ou o fiscal, c âssegurac!a a gestáo e/oLt
íiscalização dos scrviços contÍatados, de foÌÌna a aconrparrirar a oxecução contratual,
cabendo:
a) Ëxcrcor â fiscalizaÇáo dos sorviços contratados, asscgurâncJo o cumprimento da oxecução
clo cscopo contratado, tais conìo horários estabelccicros, as quarrtidades prcparadàs e
servidas de reíciçcies e a cor.n patibilidadè corrì o cardápio estabolecrdo;

b) Reaistrar ocorròÌìcias rra execuçáo cio Òbjeto contratado, inciicàndo e aplicarrc.Jo as
eventuais multas, penaÍidades e sançóes por inad iÌÌìplenìento cotìttatLlal;

ff
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c) Realizar a conferência ciiária do quantitativo de refeições fornecidas aos comensais,
mantenclo o regislro por tipo de refeiçâo sorvidâl

d) Realizar avaliação perióclica das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA;

ê) Aprovâr as íaturas de prestação de serviços sonìontè dËìs refeições efelivamente aceitas e
servidas.

5.2. A fiscalizaçáo da CONTRATANÌ E torá, â quâlquer tempo, acesso a todas as
dependências vinculadas à execução dos scrviços oontrâtàdos, poderrdo,

â) VêriÍicâr a qualiclade dos gêneros alimentícios, solicitândo a substiluiçáo imediata de
gônaíos e/ ou alimentos que apresetìtem condiçóes impróprias às preparaçries/ cotìsumo;

b) Vcrlfioàr âs condiçcies de lìigiene e de conservação das dopendêncies, êquipenìêntos ê
utcns ílios utilizâdôs

5.3. A fiscalizaçâo dos scrviços pela CONTRATANTE náo exclLli nenì diminui a conìpll.rta
resporìsabilidade dâ CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão à logislaçâo
vigente e às cláusulas contÍatuais.

O Adendo apresentado no íinal dcste documeuto traz os critérios propostos para avaliaçáo
de deserrrpenho dos cor'ìtratos firmados.

6 - cARAcTERísïCAS DA(S) UNTDAOE(S) ATENDTDA(s)

Sorão consideÍadas as seguintes características espccíficas de âtendimênto:

6.1 - Dos locÉìjs dÒ âtendinìento e da população atendjda

ô.1,1 - Local, cndoroço e contato da urridade

ITEM Oí

037 - Etec Frei Arnaldo lvlaria dc ltaporanga (Agrícola)
Prédio | - Rural
Rodovia Pericles Beline -'Kn 121 - SP 461 Bairro Rural
VOTU PO RANGA/SP
1 5500-000 - Caixa Postal 101 Tel./Fax (17) 3421-371513423-5272
ITEM 02
069 - Etcc João JóÌge Geraissate (Agrícola)
Estrada Jose Vigilato do Castilho, s/no Lájeado -
PENAPOLIS/SP
'16300-970
Tel./Fax 3652-157 7

ITEM 03

075 - Etec Padre José Nurres Dias (Agrícola)
Estrâdâ do Bacuri, s/rro
I\4ONTE APRAZíVEIISP- 151 5O-OOO

(

b,_Ww. cF s, s p,9 ov, b r 42lSA
Rua dos Afdrtsdas, I40. snrìln lfiqiríì ì . 01708-000 . Siío Pnuo ' SP. Tc.: (1r) 3324.3300
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Admlnlstrâção Ce|'|tral
Gõbineiê dà Su perin tendê nclã

Tel./Fax (17 ) 327 5-1 841 13295-1 s22

ITEM 04
087 - Etec Prof. Mathous Leite de Abreu (Agrícola)
Estrâda da Gruta, s/no
Bairro de Gruta -
lúl RASSOL/SP -1 s1 30-000
Tql,/Fax (17 ) 3242-324s132411902 _
ITEM 05
073 - Etec Dr. José LLriz Viana Coutinho (Agrícotâ)
Prédio l- Rural
Çhácara l\ilunicipal, s/no
Córrego Tarrbory -
JALES/SP - 1s700-971
.Tel./Fax (1 7) 36s2-9004/3632-9007
ITEM 06
ooz --Èt.. piã-ta xetcy-tr,,tcrruira lit-artins ÀgLriar (Àgn'cola)
Praça Sagrado Coração de Jcsus, 70 - Centro -
CAFELÂNDIA/SP - 1 6500.000
rel./Fgx 1;!1!) 3554-1 I84
ITEM 07
028 - Etec Sebastian:r Augusta de Moraes (Agrícola)
Estrada Vicinal Sebastião Lourenço
da Silva-Krn 11-Vila Ptânalto
Caixa Postâl 34
ANDRADINA/SP - 1 6900-530
Tel./Fax (1 8) q722-330'1

6.2. Caractorizaçáo de cada urridade

6.2.1 - Local e população atendida:

ITEM Oí

037 - Ëtoc Frei Arnaldo l\4âriâ de ltaporangâ
(Agrícola) Préclio l- RLlral
Rodoviâ Péricles Beline - Knr 121 - SP 461
Bairro Rural
VOTUPORANGAiSP
15500-000 - Caixa Postal 101 l"el./Fâx (17)

ANO

2014

3421-37 15t3423-s272

-tteru 

oz
069 - Etec o Jorge Geraissate (Agrícola)
Estrada José Vigilato de Castilho, s/no Lajeado ANO

2019

2020 ("

ALUNOS
RES IDENTES

200

100

100

ALU NOS
RESIDENTES

ALUNOS
CURSAM

ETIM

360

240

240

ALUNOS
CURSAM

ETIM
167
200
240

PENÁPOLIS/SP
16300-970
Tel,/Fax (1 8) 3652-1 577

2018
2019
2020

336
200
240

!!!.!1LLD!i 5P gov b 43/5a
R!iô doi Andr,:rdns, ì,1Q r 93p13 Ifigôìtn. 0t708-OOO . Sóo f,irLrl(). Sp. Tel,: (It).l:r)4.3100
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ITEM 03

075 - Etec Padre José Nunes Dias (Agrícola)
Estradâ dô Bacuri, s/no
MONTE APRAZíVEL/SP- 1 51 5O-OOO
Tel./Fax (17) 327 5-1 841 13295-1 522

ITEM 04

087 - Etec Prof. lvlatheus Leite do Abrer-r
(Agricôla)
Estrâdâ da Gruta, s/no
Bairro da Grula -
MIRASSOL/SP -1 51 30-000
Tel./Fax (17) 3242-324913243-1902

ITEM 05

073 - Etec Dr. Jose Luiz Viànâ Coutirrho
(Agrícola)
Prédio l- Rura I

Chácara lVurricipal, s/no
Córrego Tambory -
JALES/SP - 15700-971
Tcl./Fax 3632-9004/3632-9007
ITEM 06

062 - Etec Profa Helcy Morcira lVartins Aguiar
(Agrícola)
Praça Sagrado Coraçáo de Jesus, 70 - Centro

CAFELÂNDIfuSP . 16500-00O
Tel./Fax 3554-1 184
ITEM 07
028 - Etec Sebastiarra Augusta dc Moraes
(Agrícola)
Estrâdâ Vicinal Sebastião Lourenço
da Silva - Km 11 - Vila Planalto - Caixa Postal
34
ANDRADINA/SP - 1 6900-530

Âdmllìistrãção Central
Gâblnete da Superintendência

ANO

ANO

2014
2019
2020

2019

2020

ANO

2014
2019
2020

ANO

2018

ALUNOS
RESIDENTES

220

ALUNOS
CURSAM

ETIM

110
130

ALU N OS
CURSAM

ETIM

ALUNOS
CURSAM

ETIM
250
150

1s0

ALU N OS
CURSAM

ETIM
120
120
120

I10
110

'160

160

160

140
140

230
40

120

ALUNOS
RES IDENTES

40

7

ALUNOS
RESIDENTES

140

ALUNOS
RESID ENTES

170
214

ALU NOS
CURSAM

ETIM

75
2019

Tel./Fâx 18 3722-3302 2020 240
84

96

w"

2020

2018
2019

ALUNOS
RESIDENTES

180
120

ANO

2014

t /ww. cp5,5p,9ov, Lìf
RLrãdosAncl ,lda:;, 140 . -cnnlir iíqiiÍì1d.01708-000. Sio F,aul(r. Sr. ì(,1. (lt)Il)4.1300
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6.2.2 - Dependêrrcias, equiparrrentos e LttensÍlios disponíveis para dos serviços de rrutriçâo e
alimentação

a) Deperrdêrrcias dos serviços de nutrição C: âlimêntârção

EOUIPAMENTOS
UNIDÂDE OEPENOÊNCIA

037 _ ETEC FREI
ARNALDO IVIARIA DE
ITAPORANGA
(AGRÍCOLA)
RODOVIA PÉRICLES
BELINE _ KIV] 121, SP 46,1 .
BAIRRO RURAL
VOTUPORANGA/SP

3421-3715 I 3423-5272
069 - ETEC J JORGE
GERAISSATÉ (AGRíCOLA}
ESTRADA JOSE VIGILATO
DF CASTII HO. SiNO _
LAJEADO - CAIXA POSTAL
70 , cFP 16300-000
PENAPOLIS/SP
(18) 3052-1577

075. ETEC PROF. JOSÉ
NUNES DIAS (AGRÍCOLA)
ESTRADA DO BACURI,
S/NO _ CAIXA POSTAL 145
cÊP 151s0-000
IVONTF APRAZIVEL/SP
(17t 327 5-1841 I 3295-1522

087 _ ETEC PROF.
MATHEUS LEITE DE
ABREU (AGRICOLA)
ESTRADA DA GRUTA, S/
NO - BAIRRO DA GRUTA..
cEP 15130-000
I\Í IRASSOL/SP
(17) 3242-3249 I 3243-1902

073 - ETEC 0R. JOSÉ LUtZ
VIANA COI,JTINHO
(AG RÍCOLA)
CHACARA [4UN ICIPAL,
S/NO

COZINHA:
RËËlalì'ORIO
DESPENSA:

SALE'Ì'A:

COZINHA:
REFEITORIO:

DFSPFNSA:
SALA I]L PRÉ-
PROCES.SAN4E

FOGAO INDUSTRIAL
DÊSPENSA:
PRATELEIRA
02 FREEZERS
REFEITóRIO:
MESAS E CADEIRAS

HA:

COZINHA:
REFEITQRIO:
DESPENSA;

PADARIA:
ALMOXARIFAD

ODE
ALIMENTOS:

COZIN HA:
O1 FOGÁO INDIJSTRIAL C/10
BOCAS
O1 COIFA INI)USTRIAI..
O1 LIOUIDIFICADOR INDIJSTRIAL
01 E$PRFI\4FDOR DF FRUTAS
INDUSTRIAL
02 FREEZER HORIZONTAIS 420
L
O1 SËRRA DE FITA
01 FORNO INDUSTRIAL A GÀS
REFEITÓRIO:
O1 CARRO TERI\,1ICO ELETRICO

6 CUBAS
08,7
150,9
't4,5

45,36

33,10

COZIN HA:
1 IOGÁO INDIJSTRIAL COM 6
BOCAS
DESPENSA:
1 CÂN/ARA FRIA
REFEITORIO:
16 I\IESAS COIV CADIIRAS
32 BANCOS PARA REFEITç)RIO
9 VENTILADORES
COZIN HA:
1 Fogão lndustriol - 7 L)ocas e 2
chalras embutidas;
1 Fonìo Lastrol
2 lreezers horizoÌìtâis:
l Exaustor.
REFEITÓRIO:
9IúESAS
54 CADFIRAS
COZINHA:
'1 logão lndust|iaÌ6 bocas;
DESPENSA:
1 Írclt:zr:rs ltorizonlais;
REFEITÓRIO:
4ô ììesâs

,n'

K
,4

45
147

.14

3íi

AREA
DISPONÍVÊL

(M')
ri,

171

13
21

92,6
171,7
20,B
44,3
56,9

COZIN HA:
R EFEITOR IO:
DESPENSA:

COZINHA
REFEITÓRIO:
DESPENSA:

yJ.w-!r'cp5. ep,9ov. br 45,i 58
Rua dot Andrndns, t40 . snnlir lfq(iíìi.ì . 01)08.0Ò0. Sâo PãLrlo . 5P. Te,i (11) 1324,3300
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]'AMBORY _
cEP 15700-971
JALES/SP

3632-9004/S007
062 - ETEC PROFA.
HELCY MOREIRA
MARTINS AGUIAR
PRAÇA SAGRADO
coRAÇÃO DE .rESUS, 70
cENTRO - CEP 16500-000
CAËËLÂNDIA/SP

075 - ETEC Padre José
N unes Dias ALÍVOÇO

GOVERNO DO ESTÂDO
DE SÂO pÀUtO

Admlnlsirãç5ô cêntrâl
G.blnelc dã su pêrlntêndênciã

NTO DE
HORTALIÇAS:

COZIN HA;
REFEITÓRIO:

DESPENSA:

028 - ETEC SEBASTIANA
AUGUSTA OE MORAES
(AGRíCOLA)
ESTRADA VICINAL
SEBASTIÃO LOURENçO
DA SILVA ..... KIV '1 1 - VILA
PLANAL]'O _ CAIXA
POSTAL 34 ,. QEP 1O9OO.

000 -
ANDRADINA/SP

3722-3302

b) Equipamentos e utensílios existentes Ììas dcpcndènciâs: vidê relaçâo cjo item 6

6.3 - Dos quantitativos estimados

EXERCtCtO 20't 8
ALUNOS

RESIDE

037 - ETEC Frei

Itaporangâ

COZIN HA:
REFEITóRIO:

DIAS ÚTEIS

FINAIS DE SEI\4ANA

110 
.

60

/ì'
tv,/
--\?:.'j

210,1
73,8
23,3

170
340

COZINHA:
I. FOGÃO INDIJSTRIAI DF 8 BOCAS

REFEITóRIOi
20. i\4ESAS OË l\4AlDÉlRA 04
ILIGARES
14. IúËSAS OE I\4ADEIRA 06
LUGARFS

COZINHA:
FOGÃO IN IJ USTR IAL
13. IMESAS DE I\4ADEIRA NO

78 CADEIRAS DE MADEÌRA NO
REFEITORIO
12, CONJUTOS DE I\4ESAS E
BANCOS NO REFEITORIO

184 cirdeiras

REFEITÓRIO

ETIM
TOTAL
DIARIO

240 340DIAS ÚTFIS

FINAIS DE SEMANA 50

100

10 uu

10

0

0

30

10

FERIADOS

FERIAS ESCOLARES

DIAS ÚI IIS 100

50

120

0

220

5UFINAIS DE SEYAI'IA_

FERIADOS 30 0

ALrVOÇO

JANTA

FERIAS ESCOLARES 10 0 10

1ô8 167DIAS ÚTEIS

FINAIS DE SÊMANA tìt i 120

120FERIADOS

FÉRIAS ESCOLARLS 60 60 120

167

60

J-1C

120

108

60

60 uu 120

069 - ETEC João Jorga
Gera issate

ALr\roÇo

JANTA

DIAS UTEIS

FINAIS DE SEÍV]ANA

FERIADOS

I- ERIAS ËSCOLARES 60 fì0 124

214'100

0 (j0 
)

www.r r)s.\n.$1.Ìy,ìr: 46/54
Ru! do! Arìdrndas, 140 . Snrrrn llrclt:Lìrn . ()l)08 0í)Í). 5:ro Pâ!l(ì . sP. Tel. (11) 3324,1300
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FERIADOS 60

FERIAS ESCOLARES

00

40

DIAS ÚTEIS

FINAIS DE SEIì/IANA

FERIADOS

FÉRIAS EScQLARES

(-

0

0

40

110

JANTA

110

60

60

40

I)LJ

btl

0 40

087 - ETEC Prof.

Abrou

ALt\,toço

DIAS ÚTËIS 90

20

30

9
0

0

120

FINAIS DE SEMANA

FERIADOS

FÉRIA-S ESCoLARES

DIAS ÚTEIS

FINAIS- OE SEMANA

FERIADOS

rtnras eëëõúne.s

2Q

2020

20

90

20

20

20

110

20

2A

2t)

JANTA

20

0

0

020

073 - ETEC Or. José
Luiz Vianâ Coulinho

ALrúOÇO

JAN'I'A

orns úrers 
. __

FINAIS Df SËI\4ANA

FERIADOS------_
FERIAS ESCOLARIS

DIAS ÚTEIS

FINAIS DE S.EIVANA

FERIADOS

FERIAS ESCOLARES

8o 250

30

30

60

60

60

80

30

30

30

30

80

30

30

0

0

0

30 30

062 - ETEC Prof. Helcy
Moreira Martins Aguiar

at Moco

JANTA

DIAS ÚTIIS 70

20

20

120

0

'Í 90

FINAIS DE SEMANA

FERIADOS

rÉxtns eséór-ARES

DIAS UTEIS

FINAIS DE SEMANA

20

20

20

0

2Q

70 0 70

2020

20

20

0

FERIADQS

FERIAS ESCOLARfS

2Q

200

028 - ETEC Scbastiana
Augusta de Moïãei

ALrVOÇO

DIAS ÚTEIS

FrNArs DE sElllâlA
FERIADOS

FERIAS ESCOL.ARES

DIAS ÚTEIS

FINAIS DL SEI\4ANA

FERIADOS

FERIAS ESCOLARES

85

40

160

o

0

0

40

4040

10

B5

40

4U

10

10

85

40
JANTA

0

0

0 40

100

!!wÌÍÍt1i-!u-go.v-!Ì 47/5a
Ru,r rlcrs Arrrlrrdcs, 140 . Sinta Ifigêf a . 01208-00f) . sim Pnu í) . 5P . Te,i (11) ll24,33OO
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EXERCICIO 2019 ETIM

DtAs úÍÊrs
FINAIS DE SEIVANA

ALTVOÇO I.ERIADOS

037 - ETEC Frei
ESCOL ARES

Itaporanga DIAS ÚTEIS

DtAS úTErs

ALTVTOçO FINAIS DE SFI\4ANA

FFRIADOS 30 60

ALUNOS
RESIDENTES

(,1
N]

AI/r
\"2í'
(

80

30

30

TOTAL
DrÁRro

100

50

240 340

10 6Q

3030

'10

100

50

10

0

0 10

JANTA
FINAIS DE .SEI\4ANA

FERIADOS

RIAS
ESCOLARES

120

0

220

50

o 30

10

069 - ETEC João
Jorge Gerâlssale

ALr\4OÇO

JANTA

_o_ras úrers
FINAIS IJE SEMANA

FERIADOS
FERIAS
ESCOLARES
DIAS ÚTEIS

FINAIS DE SEIV]ANA

FERIADOS
FERIAS
ESCOLARES

200

80

80

80

200 400

80

80

'160

160

80 '160

400

160

200 204

80

80

160

16080

075 - ETEG Padre
José Nunes Dias

ALN/OÇO

DIAS ÚÌEIS

FINAIS DE SEI\4ANA 
.

FERIADOS
FERIAS -
EsçoLARES
DIAS ÚTEIS

FINAIS DË SEMANA

110

ti0

'1 10 zzu

0

ttlr)tl

40

110

0

0 40

JANTA

0 1'10

bUtìtl

60

40

0FERIADOS

FERIAS
ESCOLARES 0 40

087 - ETEC Prof.
Malheus Leite de

Abreu

ALrVOÇO

J,í\NTA

DIAS ÚTEIS 120

20

20

20

124

20

40

0

160

20FINAIS DE SEMANA

FFRIADOS

FÉRIAS
ËSCOLARES

0

0

30

20

20

150DIAS UTEIS

FINAIS DF SEMANA-

FERIADOS

0 20

20

20

20

2a

0
FÊRIAS
ESCOLARES

073 - ETEC Or. José
Lulz Via rra Coutinho

150

30

2.11)

60

wu/!!,cp5,5p,9ov,b'
RL.ri dos Arrdrnrl,r\, l/ì0.:;i!Òld lír(ìênr.ì . 01708-000 . Sio P3uo. SP. T.l.:(rt) 3124.J10(ì

48/s8
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EXERCtCtO 2020

037 - ETEC Frei
AÍnaldo Maria de

Itaporanga

ÂdÌìinistrdção CentÌàl
Ga blnête da Superintcndêncid

FÉRrns

DtAS úTErs

FINAIS DE SEIúANA

FERIADOS
rÉnLqs
ÈSCOLARFS

D|AS úl Lrs

FINAIS DE SEI\4ANA
ALr\4OÇO FERIADOS

FERIAS
ESC9!4EES _

DtAS úrErs
FINAIS DE SEI\4ANA

JANI A FERIADOS
ËERt,cs
ESCOLARES
IJIAS UTEIS

GOVERN-O DO ESTADO
DE SAO PAULO

í â{ì e
JL \) \. r-,

TOTAL

30

o

0

0

30

80

30

30

30

80

30

30

ALUNOS
RESIDENTES ETIM

(

240 480

FINAIS DE SEIVANA 100

100

200069 - ETEC João Jorge
Ger3iEsate Ar. t\4oço FFRIADOS 100

FERIAS
100 100ESCOLARES 200

244

100

204

.,ANTA

062 - ETEC Prof.
Helcy Moreira Martins

Agu iar

JANì A

ALrVOÇO

DIAS ÜTEIS

FINAIS DE SEIIIANA

RIAS '-
ESCOLARES

DtAS úrErs
FINAIS DE SLI\4ANA

FERIADOS

FERIADOS

F

120

70

20

70

20

o

0

20

20

20

20

_?0
20

70

20

190

20

20

20

Sebasliana Augusta
028 - ETEC

de Moraes

FINAIS DE SEII,IANA

FINAIS DE SEIV]ANA

ALr\4OçO

.IANTA

DtAS úTErs

DIAS IJTEIS

I-ERIADOS
RIAS

FERIADOS

rf nres
ISCOLARES

o

0

0

0

10

0

107

40

40

10

_..107
40

40

84 __
0

191

40

40

40

40

10

10

107

10

30

100

50

10

50

100

0

120

240

0

10

0

10

340

10

30

50

30

220

!y!vw, cps, sp,I oy-!Ì
RLri dos Aìdínílrs, 140 .5Enra Ifrqiirìiô . OiZ0B-000. _qiro pirulo

49/sa
SP.l(: :(11) 1124,3300
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DIAS UTEIS 240 240 480

I.INAIS DE SËMANA
JAN] A

(?
\ì:,

FERIADOS

FFRIAS
fSCOLARËS

100

100

100

100

100

200

200

100 200

075 - ETEC Pâdíe José
Nunes Dias

ALMOÇO

JANTA

DIAS UTEIS 110

60

130 240

60FINAIS DE SEMANA

I-ËRIADOS

FERIAS

-ESCOLARES
DIAS ÚTEIS

FINAIS DE SEI\4ANA

FERIADOS

60

40

110

0

0

0

60

40

110

00

60 0

00

60

FERIAS
ESCOLARES 40 0 40

087 - ETEC ProÍ.
Matheus Leite de

Abreu

ALrvoÇo

DIAS UTEIS

FINAIS DE SEMANA

F ËRIADOS

120

20

40

o

160

/tt

20 0 20

FËRIAS

Esç_ar,ABE-9
DIAS ÚTEIS

FINAIS DE SEMANA

20

120

o

30

20

150

JANì A
2A o 20

FERIADOS
FER IAS
ESCOLARTTS

20

20 0

20

20

073 - ETEC Dr. José
Luiz Viana coulinho

ALr\4OÇO

DIAS UTEIS 80 150 230

FINAIS DE SEIVANA

FERIADOS

FÉRIAS
ESCOLARES

30

30

30

bU

60

30 60

JANTA

DIAS ÚTEIS

FINAIS DE SEMANA

FËRIADOS

FERIAS
ESCOLARES

80

30
99
30

30

30

o

0 30

062 - ETEC Píof. Helcy
Morei13 Martins Ag uiar

ALr\4oço

JANI'A

DIAS UTEIS

f INAIS DE SEIV]ANA

70

20

20

20

7l)

120 100

0-

0

0

20

20

70

FERIADOS
FERIAS
ESCOLARES
DIAS Ú.TEIS

I';INAIS DT SII\4ANA

FERIADOS
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DIAS UTFIS 216

ALr\4OÇO

028 . ETEC Sabastiana
Augusta de Moraes

6.4 Forma de distribuiçào e porcionarnento das roíeiçoes:

6.4.1 As refeições seráo lratìsportadas a granol, devidarrente acondicíonadas do local de
prepâração ate o(s) local(is) de distribuiçáo indicado(s) pela CONTRATANTE.

6.4.2 O porcior'râmento das reíeições será efetuado da scguinte Íornìâ

líquidos (caÍo, leite, chá e sucos) - distribuícios em caÍìccas dc polipropileno com
capacidado de 350 ml;
pães com complemento e substitutos: embalados etì porções individuais;
almoço e jantar: ptlrcionados enr pratos de viclro duralex com capacidâdo dc 650 ml,
acompanhados dc colheres de talheres de aço inoxidável;
saladas e nìolhos: distribLrÍda a grânel e porcionadas individualnrente, acrcsccntândo-se
ternl)eros por ocasião do consurÌìo; sobremesas doces/ frutas em pedaços: porcionâdâs
em pratos de vidro duralex com capacidado de 100 ml aconrpanlrados de colheres dc
talheres de aço inoxidável;
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MooELo oe nvaurçÃo oe execuçÃo Do coNTRATo

O procosso dê Avâliação de Desempenho dos cotìtratos firmados para os Scrviços de
Nutriçáo c Alimcntação âos AlLlnos dâs Escolas Téctìicas da Area AgrÍcola tern por objotivo a
rrelhoria cóntínuâ da quâlidâde dos serviços prestados aos cornensais.

A metodologia proposta pclo Sistemâ dè Avâliaçâo de Desempenlro enr foco, consiste na
ponderação individual de pârâÌnetros dos quesitos de qualidade dos serviços prestados,
através dos quais sâo âforidos os íesultâdos, ohtidos na prestação dos serviços.

A avaliação do clcscnìpcnho de que (rata este docuntetìto deve ser processada conformo
criterios de "Detnerito" , com os seguintês íatores de pontuação;

Em Conformidade (parárnetro atendiclo) 0 pontos.

2,
Conformidâde com ressalva (parânretro náo atendido, entretanto '10 porìtos,nâô o tod
Náo conformidade (não atendimento do pârâmetro com pre.juizo
para o todo); 25 pontos.

Com a somatória total dos pontos obtidos, deve-se apurar o perceÌìtual de liberaçáo da íâturâ,
conforme tabelâ âbâixo:

Demérito Obtido % de Liberação da Fatura
Entre e 20 ponlos 1000/.

Entre 25 e 100 957ò
Entre 110 e 200 pontos
Entre 2'10 e 300 B5%
Entre 310 e 400 tos SQYo

7 5"kEntre 41 porìtos

Para a avaliação dos contratos firmados, dêvem ser apurados cinco módulos, quais
sejam:

Quanto às refeições servidas: avaliaçáo da quelidâde da refeição e do cardápio,
quais sejanr:

a) Apresentaçào mensal do cardápio diário complelo (prazo de entrega, qualidade do
cardápio proposlo - qualidade dcs rlateriais, balanceanì<:nto nr.rtricional,
ncccssidâdos orgânices e hábitos alimentares dos usuários - atcndimonto âos
ajustes dernandâdos o Íixação do cârdápio em local visível);

b) Conformidade das rcÍciçõcs sorvidas conr o cardápio aprovad-ol

c) Qualidade das refeições servidas (quantidadc scrvida, corrdições h ig iênico-sa nitá rias,
àÍJresentâção, por'cionamento e temperatura das rcfciçÕcs, bcm cómÒ desperdícios);

Ate r'ìd irÌer'ìto às dietas cspcciâis, serÌìpre que solicitado.

3.
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Náo Conforme
Parâmetro Avaliado

2. Quanto aos gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo
utilizados: avaliação da qualidade dos gònoros e produtos âlimentícios, benì
como dos materiais de consunto utilizados na execução do contrato:

a) Qualidade dos gêrreros alimentÍcìos (utilizaçãro dc gôncros dé primèira quâlidade,
com registro no Ministério da Saúde, dentro do prazo de validade, de acordo com
avâliâção sensorial - cor, gosto, odor, aparência, textura e sabor, em correta
condiçries das enrfialagens e com a devida rotulagetÌì)

b) Realização de análise laboratorial (colela, armazenamento e manutenção diária de
amostrâs da âlimcntâção prepârâda e fornecinìento rlerrsal do relatório das
análises bactcriológicas, toxicoló9icas ê f ísiÇo-químiÇas realizadas):

c) Aceilaçáo das refeiçóes servidas por partc dos cômensâis;

d) Qualidade dos rrateriais de consumo utilizados (disponibilizados em quantidade
suficiente e qualidade adequada).

Conforme
Parâmetro Avaliado

Queliclâde dos gêneros
eìlimenlÍcios
Análìse laboratorial
AceiÌaçáo das refeiçóes
servidas
Qualidade dos ÍÌìatcriâis
de consurrro utilizados

TOTAL DE PONTOS

Quanto às condiçóes higiênicas e de armezenamento: âvâlliâção quânto às
conrJiÇóes higiênicas e forma de armazenaÍÌìeÌìto dos góneros e produtos alirnentícios e
denrais materiais necessários à execuçáo do contrato, qUais sejam:

a) Condiçr.res ltigrénicas rìo ârÍnazenamento, rnarìipulação, preparação e transpone clos
alimcntos;

rt;)u;/
N/

3.

Conforme

0 ponio_s_ _ .. _

ConÍormo com
Ressalva

Apreserrtaçáo do
carclápio
Conformidade das
reíeiçÕês com o cârdápio

Qualidade das reí

10 pontos 25 pontos

Ater'ìdirÌìeììto às dietas
especiais

TOTAL DE PONTOS

0 pontos

Não Coníorme

. .. 25 pontos

Conforme com
. .. Ressalva

10 pontos

a$f'l-!::i-Jl: 
' 
gÍì ! b'
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b) Higienização das instalações e utensÍlios (utensÍlios, equipameÌìtos, refeitóriÒ, local de
proparâção e anìrazetìanìento dos alimôntos);

c) Sistemálica de armazenamento dos gêneros e produtos alimentícios (produtos
adequadân'ìente idenliÍicados e acondicionâdos, protegidos contra contaminâção e
mantidos nâ tenìperâtura corÍeta); e,

d) Sistemática de armazenamerìto dos matcriâis (produtos adequadamente idcntificados e
acondicionados. protegidos contra contânìinaçâo e em locais djíerentc dos âlimentos).

Conforme Conforme com
Ressalva

Não Conforme
Parâmetro Avaliado

0 10 25
hiqiônicas

Higienizaçáo das instalaçôes e
utcÌìs Íliôs
Armazenamento dos qêneros e
produtos alimentÍcios
Armâzena dos rnateriais

TOTAL DE PONTOS

4. Quanto ao pessoal e à segurança, medicina e meio ambiente do trabalho
avaliação quanto ao pessoal disponibilizado pela contratadâ o à segurânça,
medicina e nìelo ambiente do trabâlho, quais sejanr:

a) Quadro de pessoal (pessoal técnico, operaciorral e administrativo qualificaclo, em
número suficierrte e sob supervisão técnica cle nutriciotìista);

b) Equipe cr.:fiì unifornres e equipanrentos dc proteção individuais adequados e
suficientas para o desemperrho das suas Íunções;

c) Conduta dos crnpregados (adequada, cordial e com urbanidade); e,

d) Cumprimento às norÌnas de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho
(cumprimento do rcgulanrcnto interrro da ETEC, Lrtilização de boa técnica e
segrirança tìa Lttilizaçáo dcls rjtensílios e equipametìtos).

Conforme Conforme com Não Conforme
Parâmetro Avaliado Ressalva

1 0 pontos
Quadro _deIç!Êeql_.
Uniíormes e EPI
Conduta dos cmpreg?.d,o_s __-
CLtrÌìprimento às norrrras de
seg ura nç4, nrêdicina e rììeio
ambicntc do treqaÍho

TOTAL OE PONTOS

%n ffi

0
Í,;i
Ki

25 pontos

!]!!.sE:qít.0ov, b. S4ISA
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5. Quanto às condições socioambientais: âvaliação quânto ao atendimerrto aos
critérios socioam bientais, quais sejanr:

a)
bl

c)

d)

Colaboraçáo com as nredidas de redução dc consumo e úso racionâl cle água;
Çolaboraçáo com as nredidas de redrrção dc consumo e LlsÒ racionâl de energia
elétrica;
Colaboraçáo rro desenvolvinrento diário das atividâdes do progrâmâ interrro de
separaÇáo de resíduos sólidos; e,
Correto e adecluado recolhimento e destinaçáo dos rêsíduos âlimenteres.

Parâmetro Avaliado Não Conforme

25 pontos
[Jso racional
Uso racional de ener_gì-a elctricâ
Separação de res íduos sólidos
Recolhimcnto c dcstinâção dos
rcs ídLros alimcntëìrcs

Após a apuração dos cinco nródulos acima apÍesentados, deve ser calculado o domórito
obti<jo (tolal de pontos) pela contratada para verificaçáo do percentual de liberaçáo da Íatura
â scr aprcscntada pclâ omprêsâ contrâtada, conforme tabela abaixo:

Criterios Avaliados Demérito Obtido
Servidas

Gêneros, Produtos e Matcriâis Utilizados
Condiçoes Higiêrricas e de Armazenamento

l\4odicina e lvleio Ambiente do Trabalho
Condiçóes Socioambientais

Tôtal dê da Corìtratada

t
K.

Conforme com
Ressalva
't00

ConÍorme

TOTAL DE PONTOS

ul]l14'1:D5::p g(ìv bI
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RESoLUçÃo QUE DIsPÔE soBRE MULTAS E PENALIoAoES AoMINISTRATIVAS

RESoLUÇÃo sDEcl N" 't2, oE zs-3-2o14.

Dispõe sobre a aplicação da penalidadc dc multa prêvista nas Leis federais n" 8.066, cle 21
de junho de 1993 e n" 10.520, dc 17 de jrlho de 2002, e na Lei estadual n" 6.544, de 22 de
novembro de 1989, no âmbito da Secrotaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e lnovação,

o SECRETARIo DE DESENVoLVII\4ENTO ecoruÔv|co. cIÊruc|n. TECNOLoGIA E
INOVAÇÂO, com furìdarnento no disposto no artigo 30 do Decreto n" 31.138, c]e 09 de janeiro
de 1990, RESOLVE:

Art. 1'. Na aplicaÇão cjas nìultas previstas nos anigcrs 29, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual nô
6.544, cle 22, de novenrbro de 1989, rìos artigos 8ô e 87, inciso ll, de Lei Federal no 8.666, dr:
21 , de junho de 1 993, e Ììo artigo 7a da Lei Fcdoral n0 1 0.520, de 17. de julho de 2002, serào
observadas as disposiçóes desta Resolução.

Atl.2õ. A recusa injustificada do adjudicatário errr assinar o contrâto, âcoitâr ou ro(irâr o
instrumonto equivalenle dentro do prazo estabelecido pela Adnrinistração, caâcletizà o
dêscu ÌÌìpriÌÌìento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicaçáo de multa, na íorma
estabelecida no artigo 50 cjcstâ Resolução.

Art. 30. O atraso injustiíicado ne execução do objeto do corìlrato sujeitará o contratado à multa
de mora, obscrvado o scguinte:

| - em se tratando de compras ou de prestàção <ie serviços náo contínuos

a) para atrasos de ate 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dôis cJécimos por cento) por dia de
atraso, calculados sobre o valor global do contrâto;

b) pâíe etrasos superiores a 30 (trinta)dias: multa de 0,4% (quatío décimos por cênto) por diâ
de âtraso. calculados sobre o valor gloltal do contrato;

ll - cm so trâtândo de execuçáo de obras ou de serviços de engenharia

a) para contrâtos coÍÌì vâlor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (ciois decimos
poí cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigaçáo contratual náo
currprida;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cern rnil reais e unì centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décimos por conto) por dia de atraso, calculados
sobre o valor da obrigação corìtralual nâo cumpridâ; e

c) pârâ contratos conr valer de igual ou superior a RS 500,000,01 (quinhcntos mil reâis o uÌn
ccntàvo): multâ de 0,4% (quatro clécirrros por cento) por dia de atraso, calculados sobre o
valor diário do contrato;

enì se Ìratando de serviços coÍìlíÌìuos: mLrltâ do 30% (trirrta por cetìlo) por dia de
irrexecução, calculados sobre o valor diário cjo contràto.

K
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S1" O valor clas multas previsÌas neste ârtigo não poderá exceder a 25% (vinte o cinco por
cento) do saldo financeiro aitìda não rcztlìzado do contrato.

52" A nìulta pelo atraso injustificado na execução do objelo do coÌltrato será calcularla a
partir do primeiro dia úÌil seguinte àqr-rele enr que a obrigaçáo avençada doveria ter sido
cu nlprid a.

Art.4". A inexecuçáo parcial do contrato sujêiteíá o corrtratado à nrulta de tnora, observàdo o
seguinte:

| - enì se tratarìdo de conrpras ou de prcstâçãÒ <ie serviços não cotìtínuos: multa dc 10% (daz
por cento) incidente sobre o valor da parcela não currìprida do contrato;

ll- cnì se tràtancjo de execução de obras ou scrviÇos dê engetìhâria ou de serviços contíÌìuos:

â) parâ côntretos com valor de ate R$ 100,000,00 (cem mil reais): multa de 30% (trinta por
ccnto) incidontê sobre o vâlor da parcela não cumprider do contrato;

b) para contratos coÍÌì v:ìlor de R$ 100.000,01 (cem nril reais c urrr ccntavo) ate R$ 500.000,00
(quinhentos mil rcais): mLrlta de 20% (vinte por cento) incidcntc sobre o vâlor da parcela não
cumprida do contrato;

c) para contratos com valor igúâl ou superior a R$ 500.000,01 (quinhontos mil reais e unr
cerrtavo): multa de 104/. (dez por cento) irrcidente sobre o valor da parccla não cumpridâ cio
conlrato;

lll- em se tratando de serviços contínuos: multa de 20% (vir'Ìte por cenlo) por diir dc
inexecuçào, calculados sobre o valor diário do contrato.

Art. 5'. A inexecrrçâo total do contrato sLljcitârá ô conlratado à multa de mora, observado o
seg u inte:

l- ent se trâlândo do compras ou de prestação de serviços contínLlos ou nâo: rnulta cie 20%
(vinte por cento) jncidente sobre o valor global do cotìtrato;

ll- em se tratando dc oxecução de obras ou serviços de engcnhâriâ ou de serviços
contínuos:

a) para contratos corn valor de atc R$ 100.000,00 (cern mil reais): multa de 20% (vintr: por
cento) inÇidente sobre o valor global do cot'ìtrato;

b) para contratos conr valor de R$ 100.000,01 (cerrr nril reais e um centavo) até R$ 500.000,00
(quinhentos rrril reais): multa de 15% (quinzc por conto) incidente sobre o valor global do
contrato;

c) para contratos com valoÍ iguâl ou sr.rperior a R$ 500.000,01 (quinhcntos mil reâis e unì
cerìtavo); nìulta de 10ok (dcz por Oento) inciderrte sobre o valor global do coÌìtrâto.

Art. ôo, Coníigr-rradâ a ocorrêrrcra de hipótese ensejadora dc âplióâçáo da perralidade de rìulta,
o ëìcjjudicàtaìrro ou o contratado será notificado para, qucrondo, apresentar defesa prévia no
prazo cÌe 5 (cinco) diêìs irteis, contados do prirreiro dia subsecluentc à clata rla sua notificaçáo,

w"
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$1" Recebìda a defesa, a autoÍidâde competente deverá se nranifestar motivadamente sobre
o acolhiÌÌìento ou rejeiçâo das râzõos âpresentadas, concluirrdo pela aplicaçáo ou rráo da
penalidade, dando ciência itrcquívoca ao adjudicatário ou corrtratado.

S2" A decisáo que dispuser sobre a aplicâção dâ multâ será publicâcja nô Diário Oficial dô
Estado e deverá conter o respeclivo valor, o prazo pare seu pâgêìfientô e a data a partir da
qual o valor da multa sofrerá correçáo monctária.

$3" O adjudicatário ou o contratâdo scrá notiÍicâclo da decisâo. da clual caberá r'ecurso a ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias útois, contâdos da data do recebimerrto da notificação.

$4" A decisão do recurso será publicada no Diário Oíiciâl do Estâdo, sem pre.juízo da
notificaçào do adjudicatário ou cotìlratado.

Art. 70. Ao lérnrino do regular processo admitìistrativo, gârantidos o contÍâditôrio e â âmplâ
deíesâ, â nrulta aplicada será descontada da garantia do respcctivo contrâtado,

$10 Sc a Ínultd aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alérl da perda desta, o
contrâtêìdo rcsponderá por sua compìementaÇão, nìedlante descontos nos pagatnentos
eventualmente devidos pelâ Administração até sua total quitação.

$2" lnexìstindo pagâmontôs â serem reâlizados, o contratado recolherá o valor ao cofre
público estadual, na forma pÍévista na legislação em vigor,

$3" Deconido o prazo estabelecido sem o pâgâmeììto da multâ ãplicadã serão adotadas as
providêrrcias pertinentes voltadas à sua cobrança jLrdioiâ1.

Art.8'. As nrultas de que trata esta Resoluçáo scrão aplicadas som prejuÍzo da cominação
das demais sanções adnr in istrativas previstas na Lci Fodoral no 8.666, do 1993, na Lei Federal
nô 10.520, de20Q2e na Lei Esladual 6.544, de 1989.

Art. 9o. Os oditâis de licitaçâo deverão fazer mençáo expressa às nornras estabelecidas nesta
Resoluçâo, cLrjo texto deverá integrar os respectivos editais e conttatos, na forma de anexo.

Art. 10. As disposiçÕas desta Resolução âplicanì-se tambénr às cotìtratações resultantes de
procedjÌÌìentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação,

Art. 11. Esta Resolttçáo entrará eÌn vigor na data da sua publicação, ficando revogada a
Resoltrção SCTDE -1 , de 22 de Ícvcreiro dc 1994.

(') Republicada por ter saído, no DOE , de 29-03-2014, Seçãô l, págiÍìas, 1'16 e 117, com
incorreçôes no original.

GOVÊRNO DO E9ÌADO
DE 5AO PAULO

Desenvolvimento Econôrnico, Ciência, Tecnologia e lnovação
GABINETE DO SECRETÁRIO
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