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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.  OBJETO:  

1.1 O Objeto do presente termo de referência visa a Contratação de Empresa Especializada para 

o Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e  Não Perecíveis,  para atender as 

necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino  da Educação Infantil 

(PNAIC), Educação Pré-Escolar (PNAEP), Ensino Fundamental (PNAEF), Educação de 

Jovens e Adultos (PNAEJA), o Programa Mais Educação e a Educação Complementar,   

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme  as 

diretrizes do  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

1.2 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades estimadas 

no escopo da tabela no item 6. Essa tabela foi elaborada com base nas quantidades apresentadas 

pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-

PA. 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 – A presente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,  para a 

alimentação escolar visa  dar garantia de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável, efetivando as políticas públicas educacionais na 

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. 

2.2 – Objetivando 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 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e suas alterações, na medida provisória nº2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções 

do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 2006 e nº 32, de 10 de agosto de 2006 e lei nº11.947 

de 16 de junho de 2009, 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 
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em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e 

rendimento escolar, através de cardápio diversificado e regionalizado. 

A Resolução N° 026/2013-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar–PNAE, estabelece:  

“Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por meio de 

licitação pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei nº 

11.947/2009.  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E OS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO. 

3.1. As especificações constam abaixo.  

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANT. 

 
UNIDADE 

1 

BISCOITO DOCE ISENTO GLÚTEN. Ingredientes: 

amido de milho, açúcar, ovos, leite em pó, margarina e sal. 

Contém bicarbonato de amônia. Não poderá conter nenhum 

ingrediente que contenha glúten. Na embalagem deverá 

conter as seguintes informações: Indicação do fabricante, 

ingredientes, data de fabricação, validade e peso. 

Embalagem primária: embalagem de polietileno atóxico 

transparente, contendo 200g. Embalagem secundária: 

Caixas de papelão resistente. 

200,00 KG 

2 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO Tipo 1, tradicional, torrado 

e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, 

certificado com selo de pureza ABIC.  Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 04 

(quatro) meses a contar da data de entrega. Devem estar de 

acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor 

no país ANVISA/MS. Embalagem primária: embalagem de 

polietileno atóxico transparente, contendo 200g. 

Embalagem secundária: Caixas de papelão resistente. 

9.000,00 KG 

3 

OVO DE GALINHA - produto fresco de ave galinácea, 

tipo grande (50g), íntegro, tamanho uniforme e cor branca, 

proveniente de avicultor com inspeção oficial, cor, odor  e 

sabor característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas 

ou sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos. 

A gema deve se apresentar translúcida, firme, consistente, 

livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem 

germe desenvolvido. A clara deve se apresentar 

transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas 

ou turvação e intactas. Embalagem primária: resistente de 

papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a  

6.000,00 KG 
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Identificação do produto, marca do fabricante, validade, data 

de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 20 dias a contar no ato da 

entrega. 

4 

PÃO DE CHÁ. Peso de 50g cada unidade. Preparado a 

partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas 

de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de 

conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido, 

com odor e sabor desagradável, presença de fungos, e não 

será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer 

natureza em sua confecção. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, data de embalagem, peso liquido. Validade 

mínima de 05 dias a contar da entrega. Embalagem primária: 

Embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 

unidades cada. 

15.000,00 KG 

5 

PÃO DE DOCE.Peso de 50g cada unidade. Preparado a 

partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas 

de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de 

conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido, 

com odor e sabor desagradável, presença de fungos, e não 

será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer 

natureza em sua confecção. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, data de embalagem, peso líquido. Validade 

mínima de 05 dias a contar da entrega. Embalagem primária: 

Embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 

unidades cada 

15.000,00 KG 

6 

SAL LIGHT.  Deve apresentar em sua composição 50% 

menos sódio. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega.  Embalagem primária: Embalagem de 1kg. 

Embalagem secundária: Fardo plástico resistente. 

100,000 KG 

7 

SELETA DE LEGUMES. Contendo ervilha, batata, 

cenoura e salmoura (água e sal). Com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega.  NÃO CONTÉM GLÚTEN.  

Embalagem primária: Sache de 200g. 

Embalagem secundária: Caixa de papelão de 4.800 kg com 

24 unidades. 

7.000 KG 

8 

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO – 

Queijo tipo mussarela resfriado, fatiado, de origem de leite 

de vaca, coalho, sal e ingredientes pertinentes pela 

legislação, elaborado sob inspeção veterinária. O produto 

deve apresentar características organolépticas próprias da 

1.000,00 KG 
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espécie, não apresentar superfície pegajosa ou de 

consistência anormal com indícios de fermentação, rígida, 

cor branco-creme, homogenia, transportado em veículo 

fechado, isotérmico e resfriado, temperatura de 6 a 10ºC. O 

produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 

vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressos 

de forma clara e indelével as seguintes informações: Nome 

e endereço do fabricante, constando obrigatoriamente 

registro no 

SIF, SISP ou SIM; Identificação completa do produto, 

constando inclusive a marca; data de fabricação, prazo de 

validade e prazo máximo para consumo; peso líquido. 

Acondicionado em embalagem que proteja de 

contaminações e assegure sua qualidade, com data de 

fabricação e validade impressas, de consistência semi dura. 

Fracionado em no máximo 3 kg do produto por embalagem. 

9 

IOGURTE DE FRUTAS – SABOR MORANGO  

iogurte com polpa de frutas, com as seguintes 

características:  sabor morango; aromatizante sintético 

idêntico ao natural de morango; ingredientes: leite e/ou leite 

em pó integral, açúcar, preparo de morango com sementes; 

fermento lácteo; estabilizante; aroma idêntico ao natural de 

morango e corante natural de carmim de cochonilha; 

acondicionado em potes; com peso líquido de 120 gramas; 

validade mínima de 45 dias contados a partir da data da 

entrega do produto; demais condições de acordo com as 

normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e outras). 

Bandejas com 540 g, contendo 6 unidades. 

7.000,00 KG 

10 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM IOGURTE 

INTEGRAL, SUCO E POLPAS DE FRUTAS E 

CEREAIS –  

Diversos sabores; iogurte com polpa de frutas e cereal. 

 

 - Mamão, Maçã, Banana e Cereais: Leite reconstituído 

integral, preparado de frutas e cereais (água, xarope de 

açúcar, flocos de cereais trigo, cevada e aveia, amido 

modificado, polpa de mamão, polpa de banana, açúcar, suco 

de maçã, aromatizantes, corantes naturais carmin cochonila 

e urucum, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de 

potássio e espessante goma xantana), xarope de açúcar e 

fermentados lácteos. Contém Glúten.  

 

- Banana, Pêra, Melão e Cereais - Leite reconstituído 

integral, preparado de frutas e cereais (água, xarope de 

açúcar, flocos de cereais trigo, cevada e aveia, amido 

modificado, polpa de banana, polpa de melão, açúcar, polpa 

de pêra, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, conservador 

1.000,00 KG 
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sorbato de potássio, espessante goma xantana e corante 

amarelo tartrazina), xarope de açúcar e fermentados lácteos. 

Colorido e aromatizado artificialmente. Contém Glúten. 

 

- Morango, Maçã, Banana e Cereais Leite reconstituído 

integral, preparado de frutas e cereais (água, xarope de 

açúcar, flocos de cereais trigo, cevada e aveia, amido 

modificado, polpa de morango, polpa de banana, açúcar, 

suco de maçã, aromatizantes, corante natural carmin 

cochonila, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de 

potássio, espessante goma xantana), xarope de açúcar e 

fermentados lácteos. Contém Glúten. 

 

Bandejas com 600 g, contendo 6 unidades. 

11 

MISTURA PARA MINGAU – ARROZ Mistura pré-

cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas e 

minerais. Composta de Farinha de ARROZ, açúcar, amido 

de milho, sais minerais, vitaminas, sal e aromatizante. 

Apresenta-se em pó solúvel e acondicionado em material 

que garanta as propriedades dos produtos. Suas condições 

deverão estar de acordo com a NTA 83. Necessário 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no 

máximo com 20 dias de fabricação. Embalagem primária: 

Sache de 200g 

Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente de 5 kg 

com 24 unidades. 

1.000,00 KG 

12 

FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL ISENTA DE 

LACTOSE- 

 À base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina 

(única fonte de carboidratos); é enriquecida com vitaminas, 

nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos opção 

adequada na intolerância à lactose. Composição: 

Maltodextrina, oleína de palma, proteína de soro de leite, 

caseinato de potássio, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 

milho, fosfato de potássio, citrato de cálcio, lecitina de soja, 

cloreto de sódio, cloreto de magnésio, vitamina C, taurina, 

necleotídeos, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato 

ferroso, Lcarnitina, vitamina E, vitamina PP, pantotenato de 

cálcio, vitamina A, vitamina B2, sulfato de cobre, vitamina 

B6, vitamina B1, vitamina D3, iodeto de potássio, ácido 

fólico, vitamina K, biotina e vitamina B12. Não contém 

Glúten..  

(Referencia: Nan sem Lactose). 

Lata 400 gramas 

200,00 KG 
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13 

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA 

DE PREBIÓTICOS 

Usada em criança de 0 a seis a meses de idade. Composição: 

soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite 

em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de 

canola, galactooligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais 

citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, 

cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, 

selenato de sódio, lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, 

vitaminas c, taurina, vitamina e, pantotenato de cálcio, 

vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, acido fólico, vitamina 

K, biotina, vitamina d, vitamina b12 e I-camitina. Não 

contem glúten..  

(Referencia: Nan Confor 3).  

Lata 400 gramas 

400,00 KG 

14 

COMPOSTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR 

DO PRIMEIRO ANO DE IDADE -  

Com fibras prebióticas (Prebio1). Composição: Leite 

parcialmente desnatado, xarope de milho,lactose, óleo de 

milho, óleo de canola, oleína de palma, 

frutooligossacarideos, sais minerais, vitaminas e 

emulsificante lecitina de soja. Isento de Glúten. 

VALIDADE: 12 MESES DO ATO DA ENTREGA 

(Referencia: Ninho Fases 1+). 

Lata de 400 gramas 

400,00 KG 

15 

COMPOSTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR 

DO PRIMEIRO ANO DE IDADE 

Leite parcialmente desnatado, açúcar, lactose, óleo de 

palma, óleo de milho, xarope de milho, óleo de canola, 

oléina de palma,frutooligossacarídeos, inulina, sais 

minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. Não 

contém glúten. Produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Saúde. VALIDADE: 12 MESES DO ATO 

DA ENTREGA . Referencia: Ninho Fases 2+) 

Embalagem contendo 400 gramas. 

400,00 KG 

16 

COMPOSTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR 

DO PRIMEIRO ANO DE IDADE 

Leite parcialmente desnatado, açúcar, lactose, óleo de 

palma, óleo de milho, xarope de milho, óleo de canola, 

oléina de palma, frutooligossacarídeos, inulina, sais 

minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. Não 

contém glúten. Produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Saúde.  VALIDADE: 12 MESES DO ATO 

DA ENTREGA. Referencia: Ninho Fases 3+) 

Embalagem contendo 400 gramas. 

400,00 KG 
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17 

COMPLEMENTO ALIMENTAR 

Composição: Leite em pó desnatado instantâneo, sacarose, 

sólidos de xarope de milho, leite em pó integral, fosfato de 

magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de 

zinco, inositol, iodeto de potássio, acetato de DL-alfa 

tocoferol, niacinamida, sulfato de manganês, sulfato 

cúprico, fitomenadiona, acetato de vitamina A, pantotenato 

de cálcio, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 

cloridrato de tiamina, riboflavina, colecalciferol, cloreto de 

cromo, ácido fólico, biotina, aromatizante, estabilizantes 

carragena e lecitina de soja. Não contém glúten. Contém 

Lactose. Sabor chocolate.  (Referencia: Sustagem) Lata 400 

gramas. 

200,00 KG 

18 
FARINHA DE AVEIA – Em flocos, composição nutricional mínima (em 100g): 15g 
de proteína / 7,5g de lipídios / 55g de carboidratos / valor calórico 347,5 Kcal. 
Embalagem primária: caixa papelão resistente de 200g. 

500,00 KG 

 

4 DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL PELO 

RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá entregar os produtos, conforme especificado em cada 

item, no Deposito Central de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação de 

Marituba/PA, localizada na rua Jovelina Morgado, S/N, bairro novo; CEP 67200-000 - 

Marituba/PA, atuação da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, a entrega dos 

produtos será realizada, conforme cronograma fornecido pelo Departamento de Alimentação 

Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, a qual formulará 

periodicamente através do envio da Ordem de Fornecimento, que deverá ser assinada em 

conjunto com um (a) dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual deverá se identificar por meio de 

carimbo e assinatura, a atual deverá se identificar tendo a proponente o prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação, para entregar o produto no local 

indicado o obedecendo os respectivos horários de das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00min 

de 2ª a 6ª feira e ou no caso de feriados e finais de semana com o horário que atenda às 

necessidades do respectivo Departamento de Alimentação Escolar, sendo previamente 

informado pelo Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA.   

4.2 Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 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 
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tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, 

SIF).  

4.3. A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Departamento 

de Alimentação Escolar da SEMED, a qual formulará periodicamente através do envio da 

Ordem de Fornecimento, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a 

contar do recebimento da solicitação, para entregar o produto no local indicado.  

4.4 a aquisição dos gêneros perecíveis e não perecíveis para a alimentação escolar se dará de 

forma fracionada 

4.5 Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  

• Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente;  

• Produtos de panificação, de acordo com cardápio;  

• Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente;  

• Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a capacidade de 

estocagem do Depósito Central de Merenda Escolar.  

4.6 Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer 

alterações;  

4.7 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior 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 (SIM, SIE e SIF) quando couber;  

4.8 a entrega dos gêneros alimentícios será entregue de maneira parcelada, a critério do 

contratante, a Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, considera oportuno e 

conveniente à entrega a partir do momento de sua solicitação; 

4.9 o recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAE 
 

 
Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará Fone: (91) 3256-7833  

5 DA GARANTIA DO PRODUTO  

5.1 Os produtos deverão oferecer prazo de garantia legal, a contar do recebimento dos 

mesmos;  

5.2 Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão oferecer prazo de garantia 

legal, a contar do recebimento dos mesmos;  

5.3 Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que 

comprometa a sua utilização.  

6 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

6.1 Apresentação de pelo menos 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s), 

assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, 

que comprove que a empresa licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os materiais/serviços 

em quantidades e características similares ao objeto desta licitação;  

6.2. 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 perecíveis e não perecíveis.  

6.3 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado 

deverá constar firma reconhecida em cartório;  

6.4 O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o 

atestado de capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração 

pública ou privada.  

6.5 Certificado ou declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que 

comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual 

ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de 

Agricultura no prazo estabelecido, oficialmente demonstrando que está apta para o seu 

funcionamento regular; 

6.6 Poderão ser exigidos outros documentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso 

necessário. 

7. DA FISCALIZAÇÃO  

7.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.  
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7.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e execução deste contrato será 

exercido pelo Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, através de Servidor, 

devidamente designado, que se responsabilizará entre outras atribuições:  

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, 

para verificar se encontra em conformidade com a entrega dos produtos;  

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos 

produtos.  

c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância 

acerca da qualidade e marca dos produtos contratados).  

7.3. A equipe de Nutricionistas da SEMED, também 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.  

7.4. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão 

aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 

8. DAS AMOSTRAS  

8.1. As amostras solicitadas pelo Departamento de Alimentação Escolar Municipal deverão 

ser apresentadas nas embalagens constantes no edital, até 48 (quarenta e oito) horas depois de 

declarada vencedora na fase Lances verbal e habilitada no certame.  

8.1.1 A amostra deverá vir etiquetada com os seguintes dados:  

 Para Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA. 

 Pregão Presencial por Registro de Preços nº ______  

 Nº. do Lote/Item – Especificação do produto. 

 Nome do Licitante  

8.2. As embalagens serão abertas e testadas, sendo os produtos avaliados da seguinte forma:  

8.2.1. Atendimento ao solicitado no Edital, conforme especificações do Termo de 

Referência.  

8.2.2. Os critérios de avaliação serão os seguintes: Aparência; cor; característica do 

produto; odor; sabor; consistência/textura; facilidade de preparo; embalagem com informações 

do produto. No mínimo 02 (dois) avaliadores emitirão nota de 0 a 10 para cada item de 

avaliação, sendo que a média final abaixo de 8(oito) reprovará o produto ofertado;  
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        8.3. O Departamento de Alimentação Escolar emitirá parecer quanto avaliação das 

Amostras, sendo que os itens cujas amostras tiverem sido reprovadas serão desclassificadas do 

certame.  

8.4. Os licitantes que não apresentarem amostras no prazo indicado, terão suas propostas 

automaticamente desclassificadas, e serão solicitadas as amostras para o licitante remanescente 

para aqueles itens.  

8.5. As amostras não terão custo ao Município, bem como não serão devolvidas.  

8.6. O Departamento de Alimentação Escolar poderá dispensar a avaliação da amostra, 

se a mesma já estiver sendo utilizada no preparo da merenda escolar, ou for do amplo 

conhecimento quanto a aceitabilidade da marca ofertada.  

8.7. As amostras dos produtos correspondentes a cada um dos itens dispostos no ANEXO I 

deste Edital, que serão avaliadas e inspecionadas pela Nutricionista e Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar (Comissão Técnica de Avaliação de Amostras) para verificar se os 

produtos ofertados guardam conformidade com do Ato Convocatório, bem como se estão 

próprios para consumo de acordo com as Normas as exigências Sanitárias.  

8.7.1.1. As amostras correspondentes aos itens, deverão estar acompanhadas de suas respectivas 

Fichas Técnicas;  

8.7.2. As amostras apresentadas serão fotografadas e ficarão retidas na Secretaria Municipal de 

Educação ou na Vigilância Sanitária de Santo Antônio do Tauá, para posterior doação.  

8.3.Para as amostras avaliadas e julgadas em conformidade aos requisitos técnicos e normas 

sanitárias será emitido pela Comissão Técnica de Avaliação de Amostras o Atestado de 

Regularidade e Conformidade Técnico-Sanitária, documento este indispensável para a 

realização da habilitação da proponente.  

8.4.Os Atestados de Regularidade e Conformidade Técnico-Sanitária estarão disponíveis para 

retirada na data fixada para prosseguimento das demais fases do pregão, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, ou poderão ser aprovadas durante a sessão pela Comissão Técnica 

de avaliação.  

a.4.As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e intacta contendo as 

seguintes informações, por escrito em separado, não será aceita somente a embalagem, assinado 

por técnico responsável:  

a) Identificação do produto;  
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b) Marca;  

c) Nome e endereço do fabricante;  

d) Ingredientes específicos;  

e) Tabela nutricional;  

f) Data de embalagem;  

g) Número do lote e/ou data de validade (tempo de vida útil);  

h) Peso líquido (como o solicitado no termo de referência);  

i) Data de fabricação.  

Obs: deverá ser entregue em 24 horas após a finalização da fase de lance na Secretaria de 

Educação, amostras dos três primeiros colocados na fase de lance, sendo que a não 

apresentação será caracterizado como desistência do item e acarretará em 

desclassificação do licitante para o item cotado. 
 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, ALÉM DAS CONSTANTES DO EDITAL 

E CONTRATO.  

9.1. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central/SEMED do Município 

de Marituba, localizado na Rua: Jovelina Morgado, s/n, Bairro: Novo, CEP 67200-000, 

Marituba/PA, em dias uteis, previamente informado pelo Departamento de Alimentação 

Escolar, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00min. 

9.2. A equipe do almoxarifado central será responsável pela conferência dos produtos 

no ato do recebimento, que informarão ao Fiscal do contrato/SEMED eventuais inconsistências.  

9.3. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega 

do produto, é de total responsabilidade da proponente.  

9.4. Todos os gêneros perecíveis e não perecíveis 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.  

9.5. Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ ou em caixa de polietileno 

higienizadas quando necessário, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em 

embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico.  

9.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, 

uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios 

(uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem 

adornos e unhas aparadas), possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega.  
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9.7. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade 

com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 

(um) dia útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.  

9.8. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações 

pertinentes.  

9.9. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com 

funcionários, materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.  

9.10 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.10.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.10.2 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.10.3  Comunicar à Contratante, 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; 

9.10.4 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

9.10.5 Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 

benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos 

sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de 

empregadora. 

9.10.6 Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 

transferência de responsabilidade ou subcontratação.  

9.10.7 Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o 

fornecedor substituirá o item no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento do aviso 

escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para o Secretaria Municipal 

de Educação de Marituba/PA;  
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12.10.8 Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender 

as solicitações da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, bem como para 

atendimento a assistência técnica durante a garantia;  

9.10.9 Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente 

os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;  

9.10.10 Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria 

no local de destino. 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1 Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica 

de forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas;  

10.2 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 recebimento definitivo; 

10.3 Receber provisoriamente o (s) objeto (s) mediante regular aferição de quantitativos, 

disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

10.4 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

10.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

10.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

10.7 Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as 

especificações contidas nesse termo de referência. 

10.8 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

11 DO PAGAMENTO  
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11.1 O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 

(dias) após o atesto da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado 

pelo Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA; 

11.2 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer 

uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira;  

11.3 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade 

com o fornecimento;  

11.4 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de 

regularidade fiscal perante a Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar 

à Contratante, ao fim de todos os meses:  

         a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;  

                  b) Certidão negativa do INSS (CND); 

        c) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;  

          d) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal;  

          e) Certidão de regularidade para com o FGTS;  

          f) Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);  

14.5 Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos produtos ora fornecida, 

informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação 

Orçamentária especifica, bem como acompanhada da cópia do empenho.  

11.6  É vedada a antecipação de pagamento. 

11.7 Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas 

de empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou 

outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-as.  

11.8 A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação 

e protocolização junto ao Fundo Municipal de Orçamento e finanças do documento fiscal com 

as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos produtos pela 

CONTRATADA;  
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11.9 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do 

valor e das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com 

o fornecimento efetuado;  

11.10 O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de 

ordem bancária, indicada na proposta, tendo assim como: agência nº___, Conta Corrente nº 

___, Banco:____, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma 

de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto 

da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007;  

11.11 Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que 

porventura ocorrem serão de responsabilidade da empresa contratada.  

12 DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 Não serão admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

13 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

14 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, 

da Lei 4.320/64, bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 

101/00 e pago pela contratante à contratada de acordo com a previsão de dotação originária de 

recursos, conforme a aquisição dos itens de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de 

empenho, correrá a conta do elemento orçamentário a ser indicado no momento da contratação 

conforme as seguintes especificações: 

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

   16.1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 
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  16.1.3 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.4 fraudar na execução do contrato; 

   16.1.5 comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.6 cometer fraude fiscal; 

16.1.7 não mantiver a proposta. 

16.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

  162.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2 multa moratória observada os seguintes limites: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor dos itens solicitados e não entregues;  

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 

pertinente; 

 c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos 

ocultos ou fora das especificações contratadas; 

16.2.3 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual dos subitens acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

16.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública Estadual pelo prazo não superior a dois anos; 

16.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 
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16.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

16.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.4 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

16.3.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

16.3.6 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 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17 DOS CASOS DE RESCISÃO  

17.1 De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:  

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei;  

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo 

respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;  

III - judicial, nos termos da legislação.  

PARÁGRAFO ÚNICO  

No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o 

CONTRATADO, salvo pelos serviços executado e aceitos pelo CONTRATANTE. 

18 DO CONTRATO E VIGENCIA  

18.1 Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, 

estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as 

partes, em conformidade com o Edital de licitação, Termo de Referência e Proposta de Preços 

da empresa considerada vencedora. 
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18.2 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; 

em relação à sua prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento 

devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade publica de a 

despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93, com validade e eficácia após a 

publicação de seu extrato.  

18.3 O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será 

definida conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante 

vencedor a exigência de imediata contratação dos itens licitados.  

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Ao Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, reserva-se o direito de 

liberar a nota fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor 

responsável designado como fiscal do contrato em tela, após aferir a quantidade, 

especificações, qualidade e adequação dos materiais entregues com as do Termo de 

Referência.  

19.2 A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de 

interesse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de 

ofício ou mediante provocação de terceiro;  

19.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº. 

8.666/1993 e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na 

Coordenação de Licitação e Contratos na sede do Fundo Municipal de Educação de 

Marituba/PA;   

 19.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas das avenças. 

 

Marituba/PA, 07 de maio de 2019. 

 

Arlene Correa Massoud 
 Departamento de Alimentação Escolar 

Nutricionista-CRN 74827 
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