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ANEXO  I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecíveis, para 
compor o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades de 
Ensino da Rede Pública de Dom Eliseu - PA, contemplados com o Programa 
Nacional de alimentação Escolar – PNAE, para o ano letivo de 2021. 

 

2.1. Os bens ou serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos 
da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000. 

 

 

3.1. A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei nº. 
10.520/02, que dispõe sobre o Pregão, Decreto nº 10.024/19, que dispõem sobre o pregão na modalidade 
eletrônica, no que couber pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

4.1 Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de Merenda Escolar ofertada 
nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo 
de 2021, conforme preceitua a legislação a Lei 11.947/2009 e Resolução nº 06 de 08/05/2020. 
4.2 A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Município 
de Dom Eliseu/PA, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem 
como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com 
acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 
4.3 O quantitativo anual foi realizado pelo Departamento de Nutrição, conforme planilhas anexas ao processo. 

 

 

5.1. As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou 
privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

5.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse 
requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação / produção / comercialização de 
gêneros alimentícios, bem como demais documentação exigida do edital. 

 

 

6.1 Os itens devem seguir as descrições constantes no Termo de Referência: 

1. DO OBJETO 

2.  CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

4. JUSTIFICATIVA 

5. DAS ETAPAS DE ANÁLISE 

6. DO DETALHAMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO 
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6.1. Após a etapa de lances ficará estipulado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que os vencedores 
apresentem suas amostras no departamento de alimentação escolar acompanhados de suas respectivas 
fichas técnicas, para análise e posterior aprovação e/ou reprovação. Sendo o relatório final encaminhado 
ao setor de licitações. 

 
6.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de 
alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, 
microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero 
descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Lazer, quando couber. 

 
6.3. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item 5.1 e as 
especificações mínimas exigidas abaixo: 

 

• Identificação do produto; 
• Embalagem original e intacta; 
• Data de fabricação; 
• Data de validade; 
• Peso líquido; 
• Número do Lote; 
• Nome do fabricante; 

• Registro no órgão fiscalizador quando couber.  
 

 

 

7.1. A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 

7.1.1. Exercício 2021 Atividade 1010.123060001.2.059 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - 
PNAE/CRECHE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; 

7.1.2. Exercício 2021 Atividade 1010.123060001.2.060 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - 
PNAE/Pré-escolar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; 

7.1.3. Exercício 2021 Atividade 1010.123060001.2.056 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - 
PNAE/Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; 

7.1.4. Exercício 2021 Atividade 1010.123060001.2.061 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - 
PNAE/EJA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; 

7.1.5. Exercício 2021 Atividade 1010.123060001.2.058 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - 
PNAE/Ensino Médio, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo; 

7.1.6. Exercício 2021 Atividade 1010.123060001.2.062 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - 
PNAE/AEE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.  

 

8.1 O período de vigência do contrato será até dia 31/12/2021 tendo eficácia legal no primeiro dia após a 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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publicação, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, quando comprovada a 

vantagem para a Administração. 

 

 

9.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias após 

a entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de recebimento, sendo contabilizado o prazo 

descrito a parte da data de emissão da Nota Fiscal. 

 
9.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora se encontra em situação 

fiscal regular. 

 
9.3. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante 

vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 

Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado. 

 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 

 
10.1. Os produtos deverão ser entregues no depósito da Merenda Escolar quando a Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Lazer, solicitar. 
 

10.2. O Cronograma de entrega será de forma parcelada, conforme a demanda passada pelo 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS; 

 
10.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, substituir, reparar, corrigir, remover, ou 

reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10(dez) corridos, o produto com avarias ou 

defeitos. 

 
10.4. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 
contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 

 
10.5. Comunicar ao Fiscal do contrato da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA 

E LAZER, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.7. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa 

CONTRATADA, a aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a 

continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, 

do procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui 

estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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na execução do objeto contratado. 

 
10.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

 
10.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

10.10. Efetuar a entrega da compra em até 02 (dois) dias após a solicitação. 

 
10.11. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, embalagens e encargos decorrentes direta 
e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 

10.12. Os itens devem obedecer criteriosamente a data de validade não inferior a 6 (seis) meses. 
 

10.13. As frutas, verduras e legumes, devem estar em grau de maturação ideal para manipulação 
e transporte, em boas condições de conservação, sem sinais de deterioração, sem manchas escuras, 
que indiquem bolor e apodrecimento, e outros sinais que indiquem estagio de apodrecimento. Devem 
estar firmes, sem partes amolecidas ou estragada. Ou seja, devem estar em condições adequadas 
para consumo. 

 

10.14. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico 
para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa 
acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos. 

 

 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

11.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

CONTRATANTE, para a entrega dos materiais adquiridos.  

11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da CONTRATADA. 

11.3. Receber o material conforme o especificado, disponibilizando local, data e horário.  

11.4. Solicitar a troca dos gêneros alimentícios que não atenderem às especificações do objeto, 

por escrito. 

11.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimentos. 

11.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

servidor especialmente designado. 

11.7. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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11.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto de até 30 (trinta) dias após a entrega das cestas 

acompanhado da nota fiscal atestada pelo servidor designado para tal função. 
 

 

12.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

 

 

13.1. Nos termos do artigo 67 da lei federal 8.666/93, a fiscalização da contratação será exercida por um 

representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato. 

13.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
13.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade 

pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

 

13.4. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA, o fiscal deverá de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da 

CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei e no 

Edital, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão, previstos nos 

contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades 

observadas. 

 

13.5. A equipe de Nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, realizará visita 
de rotina no local de armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para 
supervisão das atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária vigente, podendo 
solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções. 

 

 
14.1.  As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, Lei 

8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais 

previstas neste edital, o licitante que: 

14.2. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho; 

14.3. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

14.4. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

14.5. Apresentar documentação falsa; 

12 MEDIDAS ACAUTELADORAS 

13 FISCALIZAÇÃO 

14 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.6. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

14.7. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

14.8. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

14.10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o ente municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 15, 

conforme detalhado nos itens 15.1. 

 
14.11. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar à 

CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no 

contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 
14.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 

de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 
14.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER observado o princípio da proporcionalidade. 

 
Dom Eliseu – PA, 10 de maio de 2021. 
 
 

STENIO BEZERRA DE SOUZA 
SEC. EDUCAÇÃO 
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