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Oficio SME n° 452/2020

ASSUNTO:

Contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa CONSER

ALIMENTOS LTDA. para o fornecimento e distribuição aos alunos da rede municipal de
ensino de 28.863 kits, composto dos alimentos constantes do termo de referência ora anexado.
ANEXO: Termo de referência simplificado.

Ilustre Senhor Luciano Cesar da Silva
D.D. Secretário Municipal de Licitações e Logística

Vimos, por meio deste, requisitar a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa
CONSER ALIMENTOS LTDA., para fins de permitir a distribuição de kits de merenda
escolar aos alunos da rede pública do Município de Cotia, afetados pela paralização das
atividades escolar em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

I — DO PANORAMA E DA NECESSIDADE

Como é de conhecimento público e notório, o mundo está enfrentando uma pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), tal como declarado, em 11 de março de 2020, pela Organização
Mundial da Saúde — OMS, o que vem exigindo, dos setores públicos e privados, ações
conjuntas e orquestradas para o fim de minimizar a disseminação da doença que, no estado de
São Paulo, já vitimou, até o dia 22/03/2020, mais de 25 pessoas.

No âmbito desta Municipalidade, e a fim de conter os avanços da crise no território cotiano,
foi decretada emergência em saúde pública por meio do Decreto Municipal n° 8.682, de 13 de
março de 2020, sendo que, a partir de 16/03/2020, as aulas, em toda a rede municipal de
ensino, foram gradualmente interrompidas, conforme se determinou no Decreto Municipal n°
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8.683, de 16 de março de 2020, editado para complementar as ações preventivas tratadas
naquela anteriormente citado (inciso 111 do at. 1°).

Foi determinado, ainda, que a Secretaria Municipal de Educação providenciasse o
monitoramento de alunos que apresentassem sintomas de contaminação, devendo serem
adotadas, de forma imediata, as providências cabíveis (vide art.3°, inciso V do Decreto
Municipal n° 8.682).

Ademais, tal como ocorrido no âmbito federal e do Estado de São Paulo, foi decretada, em 23
de março de 2020, situação de calamidade pública nas finanças desta Municipalidade,
conforme Decreto Municipal n° 8.689.

Neste panorama, a aulas, em âmbito municipal, assim como no Estado de São Paulo e em
outros entes da federação, encontram-se suspensas, o que afeta não só os estudos em si, mas
também a alimentação de todos os alunos que dela necessitam como, não raras as vezes, única
fonte de subsistência.

Tendo-se isso em vista, esta Secretaria Municipal recebeu manifestação, datada de
20/03/2020, advinda do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - COMAE, no sentido
de que a suspensão das aulas na rede municipal não afetasse a garantia do direito à merenda
escolar aos alunos afetados.
No mesmo sentido foi a manifestação, elaborada na mesma data, advinda do Conselho Tutelar
do Distrito de Caucaia. Segundo o referido Conselho:
A importância da merenda escolar está comprovada em estudos e pesquisas, ela é
considerada a principal refeição do dia de muitas crianças. O fato é que a alimentação
é um dos fatores mais importantes em qualquer fase da vide de um indivíduo. Por
meio de uma alimentação balanceada e devidamente equilibrada, o organismo
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consegue trabalhar com mais facilidade, pois é suprido de energia e nutrientes
necessários ao seu desenvolvimento e manutenção de sua saúde.

Ciente de que, no âmbito da Municipalidade, há crianças em situação de vulnerabilidade social
e que, de fato, utilizam-se da alimentação escolar como única fonte de subsistência mínima,
esta Secretaria Municipal analisou cenários para o atendimento das recomendações feitas pelos
órgãos acima citados.

Neste contexto, foi analisada a possibilidade de a demanda ser suprida a partir da utilização do
atual contrato de fornecimento de merenda às escolas Municipais, mantendo o seu objeto e
apenas modificando o modo de fornecimento.

Todavia, após a análise de economicidade e vantajosidade, verificou-se a inviabilidade de sua
utilização, já que poderia haver comprometimento à retomada imediata das aulas, tão logo
cesse o estado de calamidade pública atual, uma vez que o objeto do contrato ter-se-ia sido
consumido, quase em sua integralidade, com a pretendida ação alimentar.

Outro ponto que demonstra a impertinência, no presente momento, de utilização do contrato
vigente, é que o planejamento e início de um novo procedimento licitatório para a contratação
da merenda escolar poderão ser influenciados por preços e condições de mercado anormais,
ante o cenário de calamidade pública vivido em panorama nacional.

Portanto, ante a inconveniência de ser utilizado o atual contrato, necessária se faz uma
contratação específica para o atendimento da demanda em apreço.

Vale ressaltar que a deflagração de procedimento licitatório para contemplar a demanda em
apreço, no cenário atual, revela-se prejudicial ao atendimento do interesse público, uma vez
que o tempo é fator de extrema relevância à pretendida contratação, pois a cada dia que se
passa a vulnerabilidade em relação à alimentação dos alunos vai crescendo.
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Portanto, a contratação direta ora pleiteada é a medida mais eficaz e econômica encontrada por
esta Secretaria de Educação para não agravar, ainda mais, a situação dos alunos da rede
pública municipal, os quais, em sua apertada maioria, dependem da alimentação ofertada na
escola para a subsistência mínima.

Outrossim, garantir a manutenção da alimentação escolar, com a entrega dos kits que ora se
pleiteia, tem a finalidade de propiciar aos alunos condições mínimas de saúde, a fim de não os
tomarem frágeis diante do enfrentamento do atual cenário de pandemia decorrente do novo
coronavírus.

Assim sendo, necessário se faz a adoção de medida urgente por parte desta Secretaria
Municipal, a fim de permitir que os alunos, atualmente, inclusive, em isolamento social
(quarentena), possam receber a alimentação a que tinham acesso quando do estado de
normalidade em nosso território.

II— DO OBJETO E SEU QUANTITATIVO

O objeto da contratação consiste, consoante melhor descrito no termo de referência
simplificado anexo, na entrega de kits composto com os alimentos descritos na relação abaixo:

-

UNIDADE DE

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

Arroz tipo 1

1

Pct 5kg

2

Feijão carioca tipo 1

1

Pct 1 k

3

Açúcar refinado

1

Pct 1 k

4

Leite em pó integral e instantâneo

1

Pct 400gr

5

Massa alimentícia seca com ovos parafuso/penne

2

Pct 500gr

6

Molho de tomate tradicional, com pedaços de tomate

2

Sachê 340gr

7

Fubá de milho pré-cozido

1

Pct 500gr

8

Farinha de mandioca

1

Pct 500gr

9

Óleo de soja refinado

1

Frasco 900m1

MEDIDA
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ITEM
10

1

11

UNIDADE DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Sal refinado

1

Pct 1

Embalagem

1

Unidade

k

Considerando que a rede municipal possui em torno de 28.863 alunos matriculados, estima-se
a necessidade de serem entregues 28.863 kits/mês.

III DAS RAZÕES DE ESCOLHA DA EMPRESA A SER CONTRATADA
-

Para a execução do objeto pretendido, é conveniente e oportuno ser contratada a empresa
CONSER ALIMENTOS LTDA., atualmente detentora do contrato de fornecimento de itens
estocáveis da merenda escolar destinadas a toda a rede municipal de ensino, cuja execução é
feita a contento.

Isto porque, além de se tratar de objeto similar ao previsto no precitado contratado, a empresa
já possui expertise na atuação dentro do território do Município, o que lhe permite conhecer os
melhores e mais rápidos trajetos, bem como racionalizar as entregas dos kits, gerando, de
modo outro, uma economia de custo logístico para operacionalização do objeto em curto
prazo.
Destaca-se, ainda, que a contratação de outra empresa junto ao mercado poderia gerar
prejuízos à implementação em si do objeto, cuja necessidade se apresenta como urgente,
levando à desnaturação da própria razão de ser da contratação direta por emergência.

De igual modo, a contratação da empresa ora eleita é a medida mais célere, econômica e
vantajosa ao erário, uma vez que não haverá custos relacionados à mobilização de pessoal e
infraestrutura para a execução do objeto, já que a precitada empresa já presta esse serviço no

-

- -
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âmbito do Município, o que permite, tão logo seja o contrato celebrado, o objeto passe a ser
entregue imediatamente.

Portanto, considerando as razões acima registradas, que motivam a escolha desta Secretaria
requisitante, requer-se a formalização do contrato diretamente com a empresa CONSER
ALIMENTOS LTDA.

IV - DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Os itens que compõem o kit elaborado por esta Secretaria são os mais comuns do mercado, e
necessários à garantia da alimentação básica desejada, cujos preços orçados se revelam
plenamente compatíveis com aqueles constantes do Contrato n° 20/2020, recentemente
celebrado entre a CONSER ALIMENTOS LTDA., que será a empresa contratada, e esta
Municipalidade.

Tais preços, constantes do citado contrato, podem ser considerados como de mercado, assim
como plenamente vigentes, tendo em vista que se referem ao mês de janeiro de 2020 (data de
assinatura do contrato) e devem ser mantidos inalterados pelos próximos 12 meses.

Vale destacar que os referidos preços contratuais já passaram pelo crivo do regular
procedimento licitatório, o qual foi deflagrado na modalidade Pregão Presencial n° 103/2019,
no bojo do Processo n° 26.763/2019, tendo-se sagrado vencedora, após etapa competitiva e de
negociações, a empresa que ora se pretende contratar.
Ademais, e por cautela, foram feitas pesquisas junto a sites especializados, conforme
documentos que instruem esta manifestação, sendo possível concluir que os preços a serem
contratados se encontram compatíveis com o mercado.
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V - DO ENCAMINHAMENTO

Desse modo, e considerando a necessidade extremada da contratação, requer-se sejam
adotadas todas as demais providências a cargo dessa Secretaria Municipal de Licitações e
Logística para que seja formalizada, de forma imediata e urgente, a contratação direta da
empresa CONSER ALIMENTOS LTDA. para o fornecimento de 28.863 kits a serem
distribuídos aos alunos da rede pública municipal, notoriamente afetados pelas medidas de
enfrentamento à emergência em saúde pública decorrente do coronavírus.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me, elevando meus votos de estima e respeito.
Cotia, 23 de março de 2020.

1 mirsi

iir; i Wi PISJ1
!

SECRETRÍ61 kIUNICIPAL IEUCAÇÃO

roio
PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
é.

ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1.

Fornecimento de 28.863 kits de alimentação escolar, conforme descrito neste termo de

referência.

2.

FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO

2.1.

A contratação objetivada tem por finalidade garantir uma alimentação mínima aos

alunos da rede pública municipal, substancialmente afetados pela suspensão das aulas, assim
como pelo confinamento social, tudo com vistas ao enfrentamento da situação de emergência
em saúde pública decorrente do novo coronavírus.

DETALHAMENTO DO OBJETO

3.

3.1. Os kits a serem fornecidos deverão ser, minimamente, compostos dos seguintes itens:

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arroz tipo 1
Feijão carioca tipo 1
Açúcar refinado
Leite em pó integral e instantâneo
Massa alimentícia seca com ovos parafuso/penne
Molho de tomate tradicional, com pedaços de tomate
Fubá de milho pré-cozido
Farinha de mandioca
Óleo de soja refinado
Sal refinado
Saco plástico resistente

1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1

UNIDADE DE
MEDIDA
Pct 5kg
Pct 1 k
Pct 1 k
Pct 400gr
Pct 500gr
Sachê 340gr
Pct SOOgr
Pct 500gr
Frasco 900m1
Pct 1kg
Unidade

3.2. As entregas deverão ser feitas em até 15 (quinze) dias, após a realização dos pedidos,
pela Secretaria Municipal de Educação.

3.3. As entregas deverão ser feitas ponto a ponto, conforme relação a ser disponibilizada
pela Secretaria Municipal de Educação.
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3.4. Após a efetivação de todas as entregas, a CONTRATADA deverá apresentar um
relatório circunstanciado, consignando eventuais ocorrências, o qual será objeto de análise e
aprovação pela Secretaria Municipal de Educação para posterior faturamento.

3.5. Havendo itens ou entregas realizadas em desacordo com as previsões contidas neste
termo de referência, a CONTRATADA será notificada a solucionar o problema relatado, em
prazo razoável a ser fixado pela Secretaria Municipal de Educação.

4.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

4.1.

As medições para efeito de pagamento serão feitas mensalmente, a partir de relatório

apresentado pela empresa CONTRATADA, ocasião na qual será feito o confronto entre as
solicitações e as entregas efetivamente realizadas.

4.1.1. Havendo divergência injustificada nas entregas, caberá ao gestor promover a
notificação da CONTRATADA para esclarecimento, antes de ser procedido ao pagamento.

4.2. Aprovado o relatório de medição, caberá à CONTRATADA emitir a respectiva nota
fiscal para fins de pagamento das entregas efetuadas no mês de referência.

5.

ESTIMATIVAS DOS PREÇOS

5.1.

Estima-se que cada kit, composto pelos itens previstos neste termo de referência, seja

de R$ 66,08 (Sessenta e seis reais e oito centavos), conforme abaixo detalhado:
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28.863 KIT MERENDA

1
1
2

UNIDADE DE
MEDIDA
Pct 5kg
Pct 1kg
Pct 1kg
Pct 400gr
Pct SOOgr

VALOR
UNITÁRIO
19,00
6,60
3,20
12,54
6,80

2

Sachê 340gr

3,26

1
1
1
1
1

Pct 500gr
Pct 500gr
Frasco 900m1
Pct 1kg
Unidade

2,00
3,00

ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE

1
2

Arroz tipo 1
Feijão carioca tipo 1
Açúcar refinado
Leite em pó integral e instantâneo
Massa alimentícia seca com ovos
parafuso/penne
Molho de tomate tradicional, com
pedaços _de_tomate
Fubá de milho pré-cozido
Farinha de mandioca
Óleo de soja refinado
Sal refinado
Embalagem

1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11

TOTAL GERAL

5,09
1,59
3,00
66,08

VALOR UNITÁRIO DO KJT R$ 66,08
VALOR TOTAL PARA 02 (DOIS) MESES R$ 3.814.534,08

5.2.

Os valores unitários acima foram extraídos do Contrato n° 20/2020, celebrado em 30 de

janeiro de 2020.
5.3. O prazo da contratação deverá ser de 02 (dois) meses, podendo ser tal prazo
prorrogado, caso persista a situação de calamidade pública e o estado de emergência em saúde
pública.
5.4.

A quantidade mensal de kits é de 28.863, equivalente ao número de alunos

matriculados na rede municipal de ensino.
5.5. O valor mensal do contrato será de R$ 1.907.267,04 perfazendo um total de R$
3.8 14.534,08 para 02 meses.
Cotia, 23 de março de 2020.
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ANEXO

ITEM
1.

2.

3.

4.

DESCRIÇÃO
ARROZ AGULHINHA, POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1:
DESCRIÇÃO: Grãos de arroz "in natura", proveniente da espécie
Oryza sativa, grãos inteiros mínimos de 95%, umidade máxima de
14%. Características fisicas, químicas e biológicas preservadas.
Informação nutricional na porção centesimal: valor calórico
(máximo): 360 kcal, Carboidratos (máximo): 80g, Proteínas (mínimo):
7,0g.
CLASSIFICAÇÃO Beneficiado, Polido, Longo Fino ("Agulhinha"),
Tipo 1. Deve ser de procedência nacional.
Safra: Corrente.
EMBALAGEM: Saco de polietileno. Com capacidade para 05 kg.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de acordo com a legislação vigente e dentro do prazo de validade.
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, GRUPO 1, CLASSE CORES:
DESCRIÇÃO: Grãos "in natura", grupo 1, tipo 1," classe cores,
variedade carioca, proveniente da espécie "Phaseolus vulgaris".
Constituído de no mínimo 90% de grãos sãos e inteiros, na cor e
característica à variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. EMBALAGEM: Saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente e resistente, contendo 01 Kg.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de acordo com a legislação vigente e dentro do prazo de validade
AÇÚCAR REFINADO:
DESCRIÇÃO: Origem vegetal sacarose de cana de açúcar. lisento de
material terroso, de parasitas e de detritos de animais ou vegetais.
COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: Açúcar refinado: contendo no
mínimo: 99,0% de sacarose e teor máximo de umidade de 0,30%.
Devendo constar a denominação "açúcar", seguida do tipo e/ou
classificação.
EMBALAGEM: Polietileno atóxico, resistente, termossoldado com
capacidade para 01 kg.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de acordo com a legislação vigente e dentro do prazo de validade
LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO:
DESCRIÇÃO: Leite em pó integral e instantâneo, enriquecido com
no mínimo 06 vitaminas e 03 minerais: ferro, manganês e zinco.
Ingredientes: leite integral, emulsificante lecitina de soja, vitaminas:
(C, PP, 136, A e D) pirofosfato fénico, sulfato de zinco
monohidratado e sulfato de manganês monohidratado.
selado
EMBALAGEM:
Filme
de poliéster metalizado
automaticamente contendo 01 kg.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de

QUANT.

UNDI.

01

Pctø5kg

01

Pct 01 kg

01

Pct 01 kg

øi

Pct 400 gr

•
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acordo com a legislação vigente e den
5.

do prazo de validade

MASSA ALIMENTICIA SECA Ct.i OVOS:
FORMATOS/TIPOS: Parafuso, caracol, penne (pena).
DESCRIÇÃO: Massa alimentícia de cor amarela; obtida pelo

amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovos, corantes naturais de urucum e circuma, isento de outros
corantes e corantes naturais. Contém glúten
EMBALAGEM: Pacote contendo 500 gr.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de acordo com a legislação vigente e dentro do prazo de validade.
6.

02

Pct 500 gr

02

Sachê 340 gr

01

Pct 500 gr

01

Pct 500 gr

01

Frasco 900 ml

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL COM PEDAÇOS DE
TOMATE:

Produto a base de Tomate, açúcar, amido
modificado, cebola, sal, salsa, extrato de levedura, conservador
sorbato de potássio, realçador de sabor glutamato monossódico e
aromatizantes.
DESCRIÇÃO:

EMBALAGEM: Sachê 350 gr
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de acordo com a legislação vigente e dentro do prazo de validade.

7.

FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO
DESCRIÇÃO: Produto a base de milho, limpo e seco, com aspecto,

cor, cheiro e sabor próprios. Com ausência de mofo e ranço, isento de
insetos, odores ou sabores estranhos ou impróprios. Informações
nutricionais na porção centesimal: valor energético (máximo): 350
kcal, carboidratos (máximo): 74g, proteínas (mínimo): 8g, gorduras
totais (máximo): 2g, fibra alimentar (mínimo): 2g e sódio (máximo):
Omg.
EMBALAGEM: Saco plástico atóxico, transparente, resistente,
contendo 500 gr a 1 kg.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de
acordo_com _a_legislação _vigente _e_dentro _do_prazo_de_validade
8.

FARINHA DE MANDIOCA:
DESCRIÇÃO: Farinha de mandioca, grupo seca, classe fina, tipo 1.

Produto obtido pela raladura das raízes de mandioca, previamente
descascada, lavada, isenta de radical cianeto e isentas de substâncias
não comestíveis e sujidades, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
livre de fermentação, mofo materiais terrosos.
EMBALAGEM: Saco de polietileno atóxico contendo 500 gramas a
01 Kg.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de
acordo com a legislação vigente e dentro do prazo de validade
9.

ÓLEO DE SOJA REFINADO:
DESCRIÇÃO: Óleo de soja obtido através de processos tecnológicos

adequados, de extração ou refino, dos grãos de soja espécie Glyçine
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max(L), isentos de substâncias nocivas à saúde e outras matérias
estranhas ao produto.
EMBALAGEM: Garrafa em PET (politereftalato de etileno)
contendo 900 ml.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de
acordo_com_a_legislação_vigente_e_dentro_do_prazo_de_validade.
SAL IODADO EXTRA REFINADO:
DESCRIÇÃO: Com no mínimo cloreto de sódio, iodato de potássio e
antiumectante 1NS535.
EMBALAGEM: Saco plástico contendo 01 kg.
NOTA: Características, descrição, embalagem, rotulagem e transporte
de acordo com a legislação vigente e dentro do prazo de validade.
EMBALAGEM plástica

01

Pct 01 kg

otia, 23 de março de 2020.
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