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TERMO DE REFERENCIA 

 

1 – OBJETO 

1.1- O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios a fim de suprir as 

necessidades de alimentação escolar de alunos da rede municipal e estadual do município de São João de 

Pirabas/PA; 

1.2 - A lista de itens, com as especificações e quantitativos exigidos, que corresponde a esse objeto, encontra-

se no Anexo I A a este termo; 

1.3 - O material listado não necessariamente será adquirido em sua totalidade, pois o mesmo encontra-se em 

quantidades estimadas, para atender as necessidades das Escolas da Rede municipal e estadual; 

1.4 - Os materiais licitados deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes da ANVISA, FNDE e das 

especificações estabelecidas pelos órgãos competentes. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1- O presente termo tem o objetivo de atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição 

Federal, na Lei Complementar nº101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, na Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, na medida provisória nº 2.178-36, de 24 de 

agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 2006, nº 32, de 10 de agosto de 

2006, nº 2 de 9 de abril de 2020, nº 6 de 8 de maio de 2020 e nº 20 de 2 de dezembro de 2020, e lei nº11.947 

de 16 de junho de 2009, Lei nº 13.987 de 7 de abril de 2020 e demais matérias legais aplicáveis, oferecendo 

reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, 

conforme previsto na Portaria Interministerial nº1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e 

da Saúde. Considerando a universalidade do atendimento escolar gratuita, para atender as necessidades 

nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência em sala de 

aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, através de 

cardápio diversificado e regionalizado; 

2.2 - A aquisição dos produtos licitados trarão benefícios diretos ao alunado da rede Estadual e Municipal. 

2.3 – Locais assistidos pelos materiais: 

 

1.  INEP NOME BAIRRO LOGRADOURO 

2.  
15053822 EMEIF DO CRUZEIRO VILA DO 

CRUZEIRO 

PA 124 - VILA DO 

CRUZEIRO 

3.  

 

15052338 

 

EMEIF CAMILO DE 

SOUZA BORGES 

 

VILA DO ARU 

ZONA RURAL 

 

VILA DO ARU ZONA 

RURAL 

4.  

 

15053652 

 

EMEIF PARADA MIRITI 

 

VILA DOS MIRITIS 

 

RUA NOSSA 

SENHORA DAS 

GRACAS 

5.  15053857 EMEIF DO LARANJAL VILA DO LARANJAL RAMAL DO LARANJAL 

6.  

 

15053962 

 

EMEIF SAO 

 

VILA CAETÉZINHO 

 

PA – 124 – VILA 

CAETÉZINHO 
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FRANCISCO DE ASSIS 

7.  
15053970 EMEIF SANTA TEREZINHA ALEGRE NAIR BARROS DE 

QUEIROZ 

8.  

 

15161978 

 

E M E F PROFESSORA 

OZECI BARROS DE 

QUEIROZ 

 

PIRACEMA 

 

RUA DA CURVINA 

9.  
15053679 EMEIF DE AIMORES VILA DE AIMORES PA 124 - VILA DE 

AIMORES 

10.  15053946 EMEIF NORMA GUILHON VILA BOM INTENTO VILA BOM INTENTO 

11.  

 

15053890 

 

EMEIF MARIA 

DULCINEA MAIA DA 

COSTA 

 

VILA DE JARARACA 

 

RAMAL DA VILA DE 

JARARACA 

12.  

 

15053806 

 

EMEIF DEUZELINA DA 

SILVA CUNHA 

 

VILA DO AXINDEUA 

 

RUA PRINCIPAL 

13.  
15053717 EMEIF DE NAZAREZINHA VILA DE 

NAZAREZINHA 

VILA DE NAZAREZINHA 

14.  
15053865 EMEIF DO MURUMURU POVOADO 

MURUMURU 

POVOADO MURUMURU 

15.  15204405 EMEI ALVARO FREITAS VILA DE JAPERICA RUA 07 DE SETEMBRO 

16.  

 

15053563 

 

EMEF PROFª 

GUAJARINA 

MENEZES SILVA 

 

INDEPENDENCIA 

 

RUA IINDEPENDENCIA 

17.  
15053792 EMEIF DO ACAI VILA DO AÇAÍ RAMAL DA VILA DO 

AÇAÍ 

18.  15053997 EMEIF SAO LUIZ UNIAO RUA UNIAO 

19.  

 

15053776 

 

EMEIF GUIOMAR 

RAMOS DAS MERCES 

 

VILA NOVA II 

 

RUA PRINCIPAL - 

VILA NOVA II 

20.  
15053555 EMEIF SANTA LUZIA VILA SANTA LUZIA PA 124 – VILA SANTA 

LUZIA 

21.  

 

15054004 

 

EMEIF WALKIRIA 

PRADO MENDES 

 

VILA DE NAZARÉ 

 

PA 124 – VILA DE 

NAZARÉ 

22.  
 

15053547 

 

EMEF MARIA DE JESUS 

 

VILA JAPERICA 

 

TRAV NOSSA 
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SILVA PORTO SENHORA DAS 

GRACAS 

23.  
 

15053636 

 

EMEIF BOM JARDIM 

 

BOM JARDIM 
RUA PRINCIPAL - VILA 

DO BOM JARDIM 

24.  
15053695 EMEIF CAMPO DO SAL VILA DO CAMPO DO 

SAL 

RUA PRINCIPAL- VILA 

CAMPO DO SAL 

25.  
15053903 EMEIF FREI MANOEL 

TORPETT 

VILA DO KM 40 PA – 124 – VILA DO KM 

40 

26.  

 

15053954 

 

EMEIF PERCILIANA 

MARIA DE JESUS 

 

VILA TIMBIRAS – 

KM 42 

 

PA – 124 – VILA 

TIMBIRAS - KM 42 

27.  

 

15053687 

 

EMEIF DE BOA ESPERANCA 

 

VILA DE BOA 

ESPERANCA 

 

RUA PRINCIPAL - VILA 

DE BOA ESPERAÇA 

28.  

15171213 EMEIF DO INAJÁ VILA DO INAJÁ RUA PRINCIPAL – VILA 

DO INAJÁ 

29.  

 

15053725 

 

EMEIF JOAO 

GUALBERTO DE 

QUEIROZ 

 

VILA DO PARIQUIS 

 

RUA PRINCIPAL – VILA 

DO PARIQUIS 

30.  

 

15162745 

 

E M E I F DA VILA DE 

SANTO ANTONIO 

 

VILA DO SANTO 

ANTONIO 

 

RUA PRINCIPAL – VILA 

DO SANTO ANTONIO 

31.  

15053768 EMEIF VILA NOVA I VILA NOVA I RODOVIA - PA 440 – 

VILA NOVA I 

32.  
15053741 EMEIF DE SAO BENEDITO VILA DO CARAXIO RUA PRINCIPAL- VILA 

DO CARAXIÓ 

33.  

 

15166066 

 

CAEE ROZIMAR 

HONORIO PALHIANA 

 

CENTRO 

 

AVENIDA SAO PEDRO 

34.  

15053733 EMEIF DE PATAUA VILA DO PATAUA ROD PA 324 VILA DO 

PATAUA 
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35.  

 

15053784 

 

EMEIF DIRCELIA 

KOURY PALMEIRA 

 

ALTO DA COLINA 

 

AVENIDA SAO PEDRO 

36.  
15053482 EEEM FRANCISCO DA SILVA 

NUNES 

CIDADE VELHA R. SALUSTIANO VILHENA 

FILHO 

 

3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1 - O objeto a ser contratado é caracterizado como bem comum de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto 

nº. 10.024/2019 haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e 

específicas de dos produtos são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser 

licitado por meio do Pregão.  

 

4 - MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO  

4.1 - Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, através da Ordem de Compra. 

 

5 - FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 - A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, será na modalidade Pregão 

Eletrônico para registro de preço e tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho 

de 2002, no Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013 e alterações 

superiores e subsidiariamente a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

5.2 – Este procedimento para Sistema de Registro de Preços – SRP está amparado pelo art. 3º do Decreto nº 

7.892/2013 e alterações posteriores. 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 

 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 

remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

... 

5.3 - Este procedimento será feito através de Sistema de Registro de Preço pelos motivos expostos abaixo: 

Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes: 

• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os produtos 

registrados. 

• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos ou serviços registrados, quer seja em suas quantidades 

parciais ou totais. 

• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados. 

• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

• Atendimento de demandas imprevisíveis. 

• Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do bem ou 

serviço registrado ocorrer de forma parcelada. 

• Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por 

perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas 

necessidades. 

• Maior eficiência logística. 
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Obs.: O contrato será formalizado apenas na hora das solicitações do órgão interessado através de instrumento 

contratual, emissão de nota de empenho, autorização de compra ou outro meio similar, conforme disposto no 

art. 62 da Lei nº 8.666/93.  

5.4 – E também nas legislações abaixo: 

• LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009;  

• LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020;  

• RESOLUÇÃO Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2020; 

• RESOLUÇÃO Nº 6, DE 08 DE MAIO DE 2020; 

• RESOLUÇÃO Nº 20, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020; 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.010, DE 8 DE MAIO DE 2006; 

• LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996; 

• RESOLUÇÃO RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004; 

• RESOLUÇÃO RDC Nº 360, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003; 

• RESOLUÇÃO RDC Nº 275, DE 21 DE OUTUBRO DE 2002; 

• RESOLUÇÃO RDC Nº 340, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2002; 

• LEI Nº 10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003; 

• RESOLUÇÃO RDC Nº 26, DE 2 DE JULHO DE 2015; 

• RESOLUÇÃO RDC N° 49, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013; 

• LEI N 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993; 

• DECRETO Nº 3.931, DE 19 DE SETEMBRO DE 2001; 

• LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002; 

• DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019; 

5.5 - Optou-se pelo Sistema de Registro de Preço, fundamentado no inciso I e II, do art. 3º do Decreto nº 

7.892/2013, uma vez que convém a Secretaria Municipal de Educação a entrega parcelada do objeto, de acordo 

com a efetivação das necessidades previstas e com sua disponibilidade orçamentária e quantidade real dos 

alunos da rede Estadual e municipal durante o Ano Letivo em curso.  

 

6 - DEVERES DA CONTRATADA 

6.1 - Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referência 

e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento; 

6.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

6.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

inclusive com transporte do material a ser entregue. 

6.4 - Obrigatoriamente entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido. 
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6.5 -Entregar produtos dentro da validade, com no mínimo 06 (seis) meses de validade após a data de entrega 

do produto.  

6.6 -Os materiais deverão ser entregues no município de São João de Pirabas, na Central de Distribuição – 

Depósito da merenda Escolar, localizado na Av. Plácido Nascimento, 265- Centro - São João de Pirabas - Pará 

- Cep: 68.719-000, exceto os produtos perecíveis, considerando a falta de estrutura para armazenar, 

Câmara Fria, se faz necessário que as Empresas sejam responsáveis pelas entregas destes produtos, 

diretamente nas escolas do Município de São João de Pirabas (conforme cronograma de entrega que 

seguirá em anexo a ordem de compra); 

6.7 - Os produtos só serão entregues mediante apresentação da Ordem de Compra assinada pelo Setor de 

Compras enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletrônica; 

6.8 - As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, os 

quais contem na Ordem de Compra; 

6.9 - Serão rejeitados no recebimento os produtos com especificações diferentes das constantes no objeto. 

Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Contratante poderá: 

  a) Rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

   a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 48 horas, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

  b) Os produtos não embalados de fábrica e fornecidos em Kg deverão ser acondicionados em 

embalagens ventiladas de maneira adequada garantindo segurança no manuseio e transporte de modo que não 

venha a interferir na qualidade, sabor, cor, forma, tamanho, textura e consistência; 

  c) O transporte de todos os produtos, principalmente os perecíveis deverão ser efetuados em 

veículos adequados que atendam a todas as exigências da Vigilância Sanitária e demais normas vigentes; 

  d) É de responsabilidade da empresa fornecedora que o responsável pela entrega esteja 

devidamente uniformizado (jaleco, boné e/ou touca descartável e bota) para o transporte dos produtos até o 

destino final. 

6.10 – A contratada deverá cumprir todas as exigências legais que envolvem a venda de produtos para merenda 

escolar e gêneros alimentícios em geral. 

 

7 - DEVERES DA CONTRATANTE 

7.1 - São deveres da Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal de São João de : 

7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas obrigações; 

7.1.2 - Rejeitar os produtos que não atendam às especificações deste Termo de Referência; 

7.1.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, observando ainda 

as condições estabelecidas no edital de licitação; 

7.1.4 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades detectadas no 

referido produto e serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.5 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos 

da contratada; 

7.1.6 - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

8 - LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS:  

8.1 - A entrega do objeto obedecerá ao seguinte: 

8.1.1 - Serão requisitados de forma parcelada e futura, de acordo com as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras. 
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8.1.2 - A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser realizada de acordo com o cronograma abaixo, 

nos locais a serem indicados na ordem de compra; 

Grupos Alimentos Frequência Observação quanto às entregas 

01 Congelados e resfriados 

(utilizar caminhão 

frigorífico) 

 

Quinzenalmente Escolas urbanas: segunda feira diretamente nas 

escolas urbanas, conforme tabela em anexo.  

Escolas rurais: deverá ser entregue no Depósito 

da Alimentação Escolar. 

Os fornecedores deverão estar às 8h00 em frente 

ao depósito da alimentação escolar para 

conferencia dos produtos. Tolerância até as 

9h00, a partir desse horário a coordenação pode 

suspender a entrega, pelo fato de atrapalhar o 

horário de encerramento das atividades dos 

funcionários do depósito.  

 

 

 

02 

 

 

 

Gêneros secos 

 

 

 

Mensalmente 

 

As entregas não deverão ultrapassar as últimas 

quinta ou sexta feiras de cada mês, com exceção 

da primeira entrega que o prazo deverá ser uma 

semana, após o primeiro pedido. 

Os fornecedores de verão estar às 8h00 em 

frente ao depósito da alimentação escolar para 

conferencia dos produtos. Tolerância até as 

9h00, a partir desse horário a coordenação pode 

suspender a entrega, pelo fato de atrapalhar o 

horário de encerramento das atividades dos 

funcionários do depósito. 

 8.1.3 - Serão rejeitados no recebimento os produtos com especificações diferentes das constantes no 

objeto. Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Contratante poderá: 

•  Rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 

•  Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 48 horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

• O transporte de todos os produtos, principalmente os perecíveis deverão ser efetuados em veículos 

adequados que atendam a todas as exigências da Vigilância Sanitária e demais normas vigentes. O veículo 

deve: Ter a cabine do condutor isolada da parte que contém os alimentos; Possuir Certificado de Vistoria, de 

acordo com a legislação vigente; Transportar somente alimentos; Circular com o alimento somente o tempo 

necessário para distribuição; Usar materiais para proteção e fixação de carga que não constituam fonte de 

contaminação ou dano para o alimento; Estar equipado com estrados e caixas plásticas para o 
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acondicionamento dos alimentos limpos; Ser mantido em ótimas condições de limpeza, sendo higienizado 

sempre que for necessário (no mínimo uma vez ao dia). 

• É de responsabilidade da empresa fornecedora que o responsável pela entrega esteja devidamente 

uniformizado (jaleco, boné e/ou touca descartável e bota), para o transporte dos produtos até o depósito de 

Alimentação Escolar. 

Os cronogramas com as quantidades a serem entregue nas escolas e depósito será fornecido juntamente 

com as ordens de compras. 

No dia da entrega, a empresa fornecedora dos produtos deverá seguir as etapas expostas abaixo: 

1- Comparecer ao Depósito Central da Alimentação Escolar, e fornecer a nota fiscal referente aos 

produtos que estarão sendo entregue. 

2- Funcionários do Depósito Central irão conferir quantidade e qualidade dos produtos. 

3- Os produtos do grupo 1 e os referentes à zona rural do grupo 2 serão descarregados no Depósito. 

4- Um funcionário do Depósito irá acompanhar a entrega dos produtos do grupo 1 para as escolas 

urbanas, munido das notas de entrega dos produtos para as escolas, e apresentará para um funcionário da escola 

que deverá assinar item por item recebido, conferindo quantidade e qualidade. 

5- Após a entrega finalizada, a Coordenação da Alimentação Escolar encaminhará as Notas Fiscais para 

o setor responsável pelos pagamentos.  

a) Funcionários do Depósito Central irão conferir quantidade e qualidade dos produtos; 

  b) Os produtos referentes à zona rural serão descarregados no Depósito; 

  c) Um funcionário do Depósito irá acompanhar a entrega para as escolas urbanas, munido das 

notas de entrega dos produtos para as escolas, e apresentará para um funcionário da escola que deverá assinar 

item por item recebido, conferindo quantidade e qualidade; 

  d) Após a entrega finalizada, a Coordenação da Alimentação Escolar encaminhará as Notas 

Fiscais para o setor responsável pelos pagamentos.  

8.2 - O produto deverá ser entregue acompanhado de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do 

item, marca, quantidade, preços unitários e totais, conter também o número do Processo licitatório, Ordem de 

Compra e Empenho anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere; 

8.3 - Os produtos deverão ser entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, 

sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, nas condições de temperatura exigida 

em rótulo, prazo de validade impressos na embalagem e com descrições nutricionais de cada produto. 

8.4 – Os produtos deverão ser entregues no prazo de até cinco dias uteis após envio da ordem de compra, 

obedecendo o cronograma do setor de merenda escolar. 

a) Justificativa do prazo de entrega estipulado: O prazo estipulado no item acima do termo de referência é 

razoável para o tipo de material licitado e atende as necessidades da administração e aos interesses públicos, 

pois não possuímos depósitos para armazenamento em grandes quantidades. Enfatizamos também, que o 

município de São João de Pirabas, mesmo estando localizado no interior do Estado do Pará, possui estradas 

adequadas para o transporte e trafego. Este processo trata-se de Registro de Preço, portanto os contratos 

somente serão gerados de acordo com a necessidade dos órgãos requisitantes, usando as quantidades apenas 
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que serão adquiridas na essência, deste modo, através desta informação as Contratadas poderão programar-se 

para entrega do produto desde a assinatura do contrato administrativo, pois logo após a formalização contratual 

será encaminhado para empenho e emissão de Ordem de Compra. Destacamos que este processo gerará quantos 

contratos forem necessários para atender a administração pública dentro das quantidades dos itens licitados. 

8.5 -  Os materiais listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, pois os mesmos encontram-

se em quantidades estimadas, para Registro de Preço. 

  

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1 - A distribuição será realizada nos horários determinados, não podendo ocorrer atrasos ou falta de Gêneros 

Alimentícios de acordo com cronograma, salvo por motivo justo e devidamente justificado em documento 

oficial e aceito pela Secretaria Municipal de Educação. 

9.2 - A distribuição de Gêneros Alimentícios deverá ser efetuada de forma estratégica e harmônica, de modo a 

atingir níveis de qualidade e segurança adequados evitando assim faltas ou atrasos na entrega dos mesmos. 

9.3 - Serão recebidos, apenas e exclusivamente, Gêneros Alimentícios condizentes com as amostras 

apresentadas. 

• Não será permitido: 

  a) Haver nas embalagens dos produtos, emendas ou remendos que ocasionem modificação do 

espaço interno original; 

  b) O reaproveitamento de embalagem que tenha sido utilizada para acondicionamento de 

defensivos agrícolas, fertilizantes, rações ou similares; 

  c) Nenhum componente da embalagem (matéria prima e acessórios) poderá conter resíduos 

prejudiciais ao produto acondicionado e/ou à saúde humana; 

  d) Os materiais utilizados nas embalagens devem estar em conformidade com as Normas e 

Recomendações de Saúde e Higiene e que sejam capazes de proteger os produtos embalados. 

9.4 – Compete a Secre taria Municipal  de  Educação , ao Conselho Estadual de Alimentação/CAE e ao 

Nutricionista, proceder ao acompanhamento, controle e fiscalização da entregados Gêneros Alimentícios. 

9.5 - O pagamento será feito após efetiva entrega dos Gêneros Alimentícios mediante apresentação da Ordem 

de Compra e Nota Fiscal Eletrônica devidamente datada e atestada pelo setor competente. 

  a) Condições de pagamento: em até 30 (Trinta) dias contados a partir da entrega da nota fiscal 

e recibo DEFINITIVO, devidamente atestado, pelo setor solicitante. 

9.6 - Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade, quantidade, peso, no ato da entrega, as 

mercadorias serão recusadas, devendo as mesmas ser repostas no prazo de 48 horas e de acordo com critérios 

estabelecidos para o controle de qualidade dos gêneros. 

9.7 - Quando da entrega dos Gêneros Alimentícios, a qualidade dos mesmos deverá ser garantida pela empresa, 

conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e Legislação Sanitária em vigor no País, através da 

emissão de Certificado de Garantia de Qualidade e Fornecimento, considerando o prazo de validade 

estabelecido. 

9.8 - Todo o produto deteriorado, ainda que, com data de validade vigente, deverá ser trocado pelo fornecedor, 

no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sem adição de qualquer ônus para esta Secretaria Municipal de 

Educação. 

9.9 - Os fornecedores dos Gêneros Alimentícios que entregarem em quilogramas, deverão possuir no veículo 

uma balança, com certificação do INMETRO, para ser confirmado o peso estipulado em nota de entrega, em 

presença do responsável pelo recebimento do mesmo na Central de Distribuição. 

9.10 - A entrega dos Gêneros Alimentícios, que necessitam de refrigeração, deverá ser efetuada em caminhão 

baú refrigerado, de acordo com as Normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 6/99 de 10/03/99.  

Os produtos devem ser mantidos, durante o transporte, às suas respectivas temperaturas. 
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10 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

10.1 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 

contratada; 

10.2 - No momento da entrega dos produtos solicitados estará presente um servidor municipal designado como 

fiscal para conferencia da entrega; 

10.3 - O responsável pela conferência da entrega dos produtos, receberá em caráter provisório, em até 03 (três) 

dias uteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade com os requisitos técnicos 

estabelecidos, condições de segurança e demais exigências do procedimento licitatório, o aceite será definitivo 

e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao receber o poder de promover a recusa de 

recebimento do produto, desde que devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito ao 

departamento competente para as providencias cabíveis. 

 

Este termo foi elaborado por:                                    Este termo foi elaborado por:  

 

 

___________________________________                 ___________________________________________ 

Tatiana do Socorro Martins da Silva                                        Kelly Layana de Oliveira Damasceno                                       

Comissão Permanente de Licitação                         Nutricionista do Departamento de Merenda Escolar 

Presidente                                                                                                     CRN-7 Nº 11209/P 

 

 

 

Autorizado por: 

 

 

_________________________________ 

Fernando Antônio Ferreira da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS 

 

 

 

ITEM GENEROS 

QUANT ANUAL 

(Kg/L) 

ESTIMADA 

UND EMBALAGEM 

V. 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

V. TOTAL 

ESTIMADO 

1 

ALHO: In natura, graúdo, 

tipo comum, cabeça inteiro, 

fisiologicamente 

desenvolvido, em bulbos 

curados, sem danos mecânicos 

ou causados por pragas. O 

produto deverá apresentar 

condições adequadas ao 

consumo assim como 

informações pertinentes a 

rotulagem como 

discriminação de marca, 

validade e fabricação. O prazo 

de validade aceito será de no 

mínimo 90 dias após a data de 

entrega do produto. 

907 KG 

Embalagem primária: 

sacos plásticos 

resistentes, contendo 

200g. 

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão resistente 

 R$          21,34  
 R$       

19.355,38  

2 

AÇÚCAR CRISTAL: 

Contendo sacarose de cana de 

açúcar, branco peneirado, 

livre de fermentação, isento de 

matérias terrosas, parasitas e 

detritos animais e vegetais, 

odores estranhos e substâncias 

nocivas. 

3605 KG 

Embalagem primária: 

Transparente atóxica 

resistente e de 1kg. 

 

Embalagem 

secundária: Fardo 

plástico transparente 

contendo até 30kg. 

 R$            2,76  
 R$         

9.949,80  

3 

ARROZ 

AGULHINHA:Qualidade de 

tipo 1, branco, longo fino, 

construídos de grãos inteiros 

com porção de 100g de 

proteínas de mínimo 6,4g e 

fibra alimentar de mínimo 

1,2g. O produto não deve 

apresentar grãos disformes, 

percentuais de impurezas 

acima de 5% (grãos 

queimados, pedras, cascas e 

carunchos), cheiro forte, 

intenso e não característico. A 

embalagem deve estar intacta, 

acondicionada em pacotes de 

1kg em sacos plásticos de 

polietileno transparente. 

A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes 

1180 KG 

Embalagem primária: 

Embalagem de 1kg em 

sacos plásticos 

transparentes atóxicos, 

limpos não violados, 

resistentes e que 

garantam a integridade 

do produto até o 

momento do consumo. 

Acondicionados em 

fardos lacrados. 

 R$            6,52  
 R$         

7.693,60  
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informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações 

nutricionais. 

Validade: O produto deve 

conter a data de validade de 

fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. 

4 

ARROZ PARBOILIZADO: 

Qualidade tipo 1, beneficiado, 

parabolizado, longo fino, 

construídos de grãos inteiros 

com porção de 100g de 

proteínas de mínimo 6,4g e 

fibra alimentar de mínimo 

1,2g. O produto não deve 

apresentar grãos disformes, 

percentuais de impurezas 

acima de 5% (grãos 

queimados, pedras, cascas e 

carunchos), cheiro forte, 

intenso e não característico. A 

embalagem deve estar intacta, 

acondicionada em pacotes de 

1kg em sacos plásticos de 

polietileno transparente. 

A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações 

nutricionais. 

Validade: O produto deve 

conter a data de validade de 

fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. 

13508 KG 

Embalagem primária: 

Embalagem de 1kg em 

sacos plásticos 

transparentes atóxicos, 

limpos não violados, 

resistentes e que 

garantam a integridade 

do produto até o 

momento do consumo. 

Acondicionados em 

fardos lacrados. 

Embalagem 

secundária: Fardo 

plástico transparente 

de até 30kg. 

 R$            5,05  
 R$       

68.215,40  

5 

BISCOITO SALGADO 

TIPO CREAM CRACKER: 

Biscoito tipo salgado, 

composição básica: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, 

açúcar, amido de milho, soro 

de leite, emulsificante de soja, 

sal, fermento químico 

(bicabornato de amônio e 

bicabornato de sódio), 

acidulante (ácido lático) e 

aromatizante de manteiga. 

Devendo apresentar o valor 

energético por porção de 30g 

de 135 kcal, 2,7 g de proteína, 

gorduras totais de 3,4 g e 

fibras alimentares de 0,8g e 

ferro 1,3mg. O máximo de 104 

mg de sódio. 

5791 PCT 

Embalagem primária: 

Atóxica e resistente 

com 100g. 

 

Embalagem 

secundária: Pacote de 

400g. 

 

Embalagem terciária: 

Caixa de papelão de 

até 4,0kg. 

 R$            3,34  
 R$       

19.341,94  
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A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência 

(nome e marca), informação 

nutricional, lote, data de 

fabricação, data de validade, 

quantidade do produto. Não 

apresentar humidade e 

biscoitos quebradiços. 

Serão rejeitados os biscoitos 

com características 

organolépticas anormais com 

parasitas ou com matéria 

terrosa. 

Validade: O produto deve 

conter data de fabricação de 

até 30 dias anteriores à data de 

entrega com vencimento de no 

mínimo de 6 meses. 

6 

BISCOITO DOCE TIPO 

MAISENA:  Contendo 

basicamente Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, gordura 

vegetal, creme de milho, 

açúcar invertido, sal, cacau em 

pó, fermentos químicos 

(bicarbonato de amônio) e 

bicarbonato de sódio, 

estabilizantes lecitina de soja, 

aromatizante, acidulante, 

ácido láctico e aromatizante, 

contém glúten. Valor calórico 

131 kcal, carboidratos 23g, 

proteínas 2,2g, gorduras totais 

3,3g, gorduras saturadas 1,4g, 

gordura trans 0g, colesterol 

0g, fibra alimentar 0,5g ferro 

1mg e sódio 99mg. Devem 

estar de acordo com as 

exigências da Legislação 

Sanitária em vigor no País 

ANVISA/MS. VALIDADE: o 

produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega. 

5791 PCT 

Embalagem: Primária 

- plástica atóxica com 

400 gramas. 

Embalagem: 

secundária - caixa de 

papelão com 04 kg. 

 R$            4,46  
 R$       

25.827,86  

7 

COLORÍFICO EM PÓ: 

Corante de boa qualidade, 

obtido de matéria prima 

vegetal em bom estado 

sanitário, produto constituído 

pela mistura de fubá de milho, 

semente de urucum, sal 

refinado e óleo de palma 

(dendê), não contém glúten, 

com aspecto de pó fino, cor, 

1582 PCT 

Embalagem primária: 

Saco plástico atóxico 

com até 0,1kg. 

 

Embalagem 

secundária: Fardo 

plástico com até 10 

pacotes. 

 R$            4,17  
 R$         

6.596,94  
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cheiro e sabor próprios. Deve 

estar isento de substâncias 

estranhas a sua composição. 

Validade: O produto deve 

conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores à data 

de entrega. 

8 

FARINHA DE TAPIOCA: 

GRUPO: seca, subgrupo: 

grossa, tipo 1, classe: branca, 

unidade de fornecimento: 

pacote com 1k, características 

adicionais: isentas de matéria 

terrosa e parasitos, não poderá 

estar úmida, fermentada ou 

rançosa, produto próprio para 

consumo humano e em 

conformidade com a 

legislação em vigor. 

VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores a data 

de entrega.  

2342 PCT 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA:Sacos 

plásticos resistentes 

contendo 200g, com 

rótulo.EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA:Fardo 

plástico resistente com 

até 4kg 

 R$            7,40  
 R$       

17.330,80  

9 

FEIJÃO CARIOQUINHA: 

Tipo 1; Classe carioquinha, 

novo, constituído de grãos 

inteiros e sadios com teor de 

umidade máxima de 15%, 

isento de material terroso, 

sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies de 

produtos. Embalagem de 1kg 

em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, não 

violados, resistentes que 

garantam a integridade do 

produto até o momento do 

consumo. Acondicionados em 

fardos lacrados sem avarias, 

conforme rege o Ministério da 

Agricultura. A embalagem 

deverá conter externamente os 

dados de identificação e 

procedência, informação 

nutricional, número de lote, 

data de fabricação, data de 

validade e quantidade do 

produto. 

Validade: O produto deve 

conter a data de fabricação de 

até 90 dias anteriores à data de 

entrega. E deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses 

a partir da data de entrega no 

setor requisitante. 

6140 KG 

Embalagem primária: 

Saco plástico 

transparente, atóxico, 

fechado e pesando até 

1kg. 

 

Embalagem 

secundária: Fardo 

plástico, lacrado com 

até 30kg em cada. 

 R$            7,17  
 R$       

44.023,80  
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10 

LEITE DE VACA EM PÓ 

INTEGRAL:Produto em pó, 

fino, uniforme e homogêneo. 

Isento de partículas queimadas 

e de substâncias estranhas. 

Cor: branca/amarelada, 

características de sabor e odor 

agradável, não caramelizado, 

queimado ou rançoso. 

Ingredientes: Leite fluido 

integral, valor energético 

492kcal, proteínas 26g, 

gorduras totais 26g, gorduras 

saturadas 15,4g, gorduras 

trans 0g, fibra alimentar 0g, 

sódio 400mg, cálcio 961,5mg 

e carboidratos 38,5g. Devem 

estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura Pecuária e 

Abastecimento. 

Validade: O produto deve 

conter a data de fabricação de 

até 120 dias anteriores à data 

de entrega. 

29403 PCT 

Embalagem primária: 

Sachês de 

polipropileno de 

200mg, data do 

vencimento de no 

mínimo. 

 

Embalagem 

secundária: fardo de 

papelão com até 10kg. 

 R$            5,65  
 R$     

166.126,95  

11 

MACARRÃO TIPO 

ESPAGUETE: Contendo 

sêmola de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico e 

glúten. 

Informação nutricional por 

porção de 80g de 287kcal, 59g 

de carboidrato; 8,5g de 

proteínas; 0,9g de gorduras 

totais; 2,2g de fibra alimentar 

e 3,5g de ferro. 

Características 

organolépticas: aspecto, cor, 

odor, sabor, textura 

característicos. 

Validade: Mínimo de 06 

meses. 

13145 PCT 

Embalagem primária: 

Plástica não tóxica, 

contendo 500g do 

produto. 

 

Embalagem 

secundária: Plástica 

não tóxica, contendo 

até 5kg (10pacotes de 

500g). 

 R$            2,65  
 R$       

34.834,25  

12 

MASSA PARA SOPA TIPO 

CONCHA: Contendo sêmola 

de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico e glúten. 

Informação nutricional por 

porção de 80g de 287kcal, 59g 

de carboidrato; 8,5g de 

proteínas; 0,9g de gorduras 

totais; 2,2g de fibra alimentar 

e 3,5g de ferro. 

Características 

organolépticas: aspecto, cor, 

odor, sabor, textura 

característicos. 

4402 PCT 

Embalagem primária: 

Plástica não tóxica, 

contendo 500g do 

produto. 

 

Embalagem 

secundária: Plástica 

não tóxica, contendo 

até 5kg. 

 R$            3,40  
 R$       

14.966,80  
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Validade: Mínimo de 06 

meses. 

13 

ÓLEO DE SOJA 

REFINADO: Produto 

alimentício refinado e de 

acordo com os padrões legais. 

Valor energético 108kcal; 0g 

de carboidratos; 0g de 

proteínas; 12g de gorduras 

totais, 1,8g de gorduras 

saturadas; 0g de gorduras 

trans; 2,8 de gorduras 

monoinsaturadas; 7,3g de 

gorduras poli-insaturadas; 

0mg de colesterol; 0g de fibra 

alimentar; 0mg de sódio e 

3,1mg de vitamina E. 

Devem estar de acordo com as 

exigências da Legislação 

Sanitária no País 

ANVISA/MS. 

Validade: O produto de conter 

data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de 

entrega. 

1950 GARRAFA 

Embalagem primária: 

Tipo garrafa PET, 

contendo 900ml em 

cada unidade. 

 

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão com até 20 

unidades de garrafas 

em cada. 

 R$            8,35  
 R$       

16.282,50  

14 

SAL REFINADO IODADO: 

Beneficiado e isento de sais de 

cálcio e magnésio, impurezas 

orgânicas, areias e fragmentos 

de conchas. 

Sódio 390mg e Iodo 20ug a 

40ug. Produzido e embalado 

conforme a legislação 

Sanitária em vigor no País 

ANVISA/MS. 

Validade: O produto deve 

conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores à data 

de entrega. 

413 KG 

Embalagem primária: 

Transparente, atóxica 

e resistente contendo 

1kg. 

 

Embalagem 

secundária: Fardo 

plástico transparente 

até 30kg. 

 R$            1,40  
 R$           

578,20  

15 

VINAGRE DE ÁLCOOL: 

Produto translúcido de cor, 

sabor e odor característico. 

Valor energético de 3kcal. 

0,28g de carboidrato; 0,6g de 

proteínas; 0g de gorduras 

saturadas; 0g de gorduras 

trans;0g de fibras; 0g de sódio. 

Deve estar de acordo com as 

exigências da Legislação 

Sanitária em vigor no país 

ANVISA/MS. Validade: O 

produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias à 

data de entrega. 

943 GARRAFA 

Embalagem primária: 

garrafa pet com 

unidade até 1000ml, 

Embalagem 

secundária: caixa de 

papelão até 10.000ml 

 R$            2,00  
 R$         

1.886,00  
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16 

CARNE BOVINA 

MOÍDA:Carne bovina moída 

patinho. Aspecto próprio, 

firme, não amolecida e nem 

pegajosos, de cor vermelho 

vivo e sem mancha 

esverdeada, com odor 

característico e sabor próprio. 

PH 5,7 – 6,2, lipídio 8% e 

proteínas 18%. Com etiquetas 

de identificação (validade, 

peso, procedência, número de 

registro do SIF). Devem estar 

de acordo com as exigências 

do Ministério da agricultura, 

pecuária e abastecimento. 

Validade: O produto deve 

conter data de fabricação de 

até 30 dias anteriores à data de 

entrega. 

7255 KG 

Embalagem primária: 

0,5 kg ou 1 kg 

embalados em sacos 

de polietileno a vácuo. 

Embalagem 

secundária: de papelão 

devidamente 

identificada com peso. 

A embalagens devem 

ser integras (lacradas), 

sem água ou gelo, 

rachaduras e furos. 

Deverá constar data de 

fabricação, prazo de 

validade, tipo de 

carne, n° de registro no 

Ministério da 

Agricultura 

SIF/DIPOA. Número 

de lote e demais dados 

do mesmo. 

Não inferior 60 dias e 

ter sido embalado 10 

dias antes da entrega. 

 R$          25,76  
 R$     

186.888,80  

17 

CARNE BOVINA TIPO 

ACÉM OU AGULHA SEM 

OSSO.: Carne bovina tipo 

acém ou agulha sem osso em 

cubos e tamanho padronizados 

e uniformes, 

aproximadamente 3x3 cm. 

Magra e no máximo com 10% 

de sebo e gordura, com 

aspecto, cor cheiro e sabor 

próprios; com etiquetas de 

identificação (validade, peso, 

procedência, número do 

registro no SIF). Devem estar 

de acordo com exigências do 

Ministério da agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, 

validade: O produto deve 

conter data de fabricação de 

até 30 dias anteriores à data de 

entrega. Validade mínima: 01 

ano a partir da data e 

fabricação. Congelada a -

18C.entrega.   

8180 KG 

Embalagem primária: 

plástico transparente à 

vácuo de 5kg. 

 

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão com fardos 

plásticos de 30kg 

 R$          21,95  
 R$     

179.551,00  

 18 

CHARQUE BOVINO TIPO 

DIANTEIRO Contendo 

carne bovina e sal. Para porção 

de 30g, proteínas de no 

mínimo de 7,6g; gorduras 

totais de no máximo 1,9g e 

sódio de no máximo 2201mg. 

Apresentando identificação 

2924 KG 

Embalagem primária: 

plástico transparente à 

vácuo de 

5kg.Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão com fardos 

plásticos de 30kg 

 R$          30,52  
 R$       

89.240,48  
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(data de fabricação, data de 

validade, peso, procedência, 

número de registro no SIF e 

SIE) em cada embalagem. 

Deve estar e acordo com as 

exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.Validade: O 

produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega e 

com validade de no mínimo 6 

meses. 

19 

PEITO DE FRANGO Carne 

de frango tipo peito 

congelado, não temperado 

sem pele, sedo tolerado a 

variação de 8% no peso 

liquido do produto congelado. 

Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeada, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. 

Com etiquetas de 

identificação (validade, peso, 

procedência, número do 

registro no SIF, SIE ou SIM) 

em cada embalagem.  Devem 

estar de acordo com as 

exigências do ministério da 

agricultura, pecuária e 

abastecimento. 

Validade: o produto deve 

conter data de fabricação de 

até 30 dias anteriores à data de 

entrega. 

8790 KG 

Embalagem primaria: 

individual a vácuo em 

sacos plásticos de 

polietileno liso, 

atóxico c/ rotulo 

interno, de 1 kg 

mantida sob 

congelamento a -

18ºc.Embalagem 

secundaria: caixa de 

papelão ondulado de 

capacidade até 20 kg. 

 R$          13,22  
 R$     

116.203,80  

 VALOR GLOBAL 

 R$                                   
1.024.894,30  
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