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1. OBJETO:
1.1. Este Termo de. Referência tem por finalidade orientar as empresas especializadas e
comprovadamentc experientes no ramo, para fornecimento de gêneros alimentícios pereciveis e não
perecíveis destinados aos alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE
(Ensino Fundamental, Pré-Escolar, Creche, EJA, Ensino Médio, Qúflombola e Indígena e alunos do Mais
Educação e alunos AEE) executados pela Secretaria MuncipaI de Educação, na escolha da melhor
,,.. proposta de preço unitário por item, a serem fornecidos em quantidade compreendida neste anexo,
quando deles a Secretaria Municipal de Educação tiver necessidades de adquirir em quantidades
suficientes para a implementação dos serviços da rede municipal de ensino, pelo período de doze meses.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. O fornecimento de. .allmenlação escolar constitui um direito dos alunos e dever do poder público, e
tem como objetivo assegura o acesso igiaqqa
o desenvolvimento
biopsicossocial, api endizagem, a melhori*tt$
e $J,ç,Ib
iiê
t9?orma* 4e hábitos
alimentares sàudavc& (Artigo V da Lei Federal n° 11.94712009).
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

o

3.1. A Constituição Federal e,sgura &io aluno da rede pública de ensino o direito da rnentação escolar..
Como forma de &irr o ac'-.sso á tducaçào, artigo 208. da consutuicão Federal que estabeIce como
dever acessório do E&.auo i'slo é, paralelamente ao dever principal de promover a universalidade no
acesso e a permanência n es'ola. a garantia de alimentação escolar para os alunos da rede p' blica de
ensino. Da mesma forma, a '.a'de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Lei n° 9.394/1996 estabelece
como dever do Poder Público dar assistência ao educando em todas as etapas da educação básica,
inclusive com o trnccimentc de alimentação escolar (art 4 1 inciso VII). O fornecimento de gêneros
alimentícios de owrJo com uste Termo de Referência atenderá aos alunos matriculados na rede
municipaL de ensino de., Acata cujo gestor não tenha anuído w repasse direto da parcela de recursos
financeiros oriundas o':' [undc '4aional de Desenvolvimento da Ed'icaç — FNDE nos termos do artigo
26 cia Resoluçà ,.°22,13 do FNDE. O fornecimento de gêneros alimentícios deverá observar ainda as
normas vigentes qia L. a e'•scuçao da merenda, em especial atei de Atendimento dr.. A;mentação
Escclar e do P":c;r9ina Lnrl' ,eir Direto na Escola aos alunos da educação básica, Lei n° 11.94712009; o
Estatuto da Criar. Co !kdc'alcente, Lei n°8069/1990; e a resolução n 2612013 do FNDE.
.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS PRC'DU OS:
4.1. Os :gêneros alimentícios f )rnecidos deverão seguir as especificações constantes deste Termo de
Referência.
4.1.1. Os gêneros ''iri,ntícios deverão ser de boa qualidade : atendendo ao disposto na legislação e
regulamentação v.Qen e para ciida gênero alimentício, estabelecidas pele Agência Nacional de Vipiiância
Sanitária CI.'; AN'jISA Mristéio da Agricultura/Pecuária e de Abasteciniemo, assim com b pelas
AutoridadesSanitwi '..cis.
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4.1.2. Respeitando-se as descrições de cada item do cardápio, não serão aceitos para fins de
cumprirrientõ contratual gêneros :alimentícios que, na data da entrega, possuam menos de um terço do
prazo de validade descrito na embalagem
4.2. Os produtos fornecidos de v erão atender às especificações mínimas exigidas abaixo:
a) identificação do produto;
b) Embalagem original e intacta;
c) Data da fabricação e data de validade;
d) Peso liquido:
e) Número do item;
f) Nome do Fabricante;

Í

4.3. Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer outro defeito
que possa comprometer a qualidade do produto.
4.4. A empresa que almejar participar do processo deverá apresentar no dia 22 de novembro de 2018, 02
(duas) amostras de cada item para verificação do atendimento das especificações técnicas. O tocai para
apresentação das amostras será no Departamento de Alimentação Escolar, sito a Rua Comandante
Pedro Vinagre n°45 1 Bairro Centro, cidade de Acará — Pará, no horário de 08h as 10h.
4.4.1. As amostras deverão estar etiquetadas e acompanhadas das respectivas fichas técnicas e ainda
para os produtos de origem animal acompanhadas de ficha técnic a, juntam ente com a S1F/DIPOA.
4.4.2. A analise ieterente ao Ren 4.4.1. será exclusivamente realizada pela Nutricionista do Municipio de
Acará/PA, a qua qualifc.ara o fornecedor para fornecer ou não o item conforme ANEXO II do edital
2w~ mar
5. ENTREGA DOS PRODUTOS:

'

5.1. Ps.-,produtos deverão ser entregues de mo parcelado mensalmente, mediante requisição, conforme
as cláusulas editailcias, sob mc nitoramento de um servidor, após a homologação do certame e emissão do
empenho, .osetor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a
Secretaria Municipal de Educação que realizará teste e monitorará analise de qualidade dos produtos
anterior, a efetivação da entrega
5.11.11-A Secretaria Mun i cipal de Educação informará o seu local de entrega e o servidor para receber e
fiscalizar.
5.2. A Secretaria Municipal de Educação reserva-se o direito de não receber os materiais de consumo em
desacordo com o prr'sto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto
no art. 24 inciso X' da Lei Federal n°8666/93.
5.3. Fica estabelec.ido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para entrega dos materiais de consumo no local
requisitado,-- Havendo i r regularidades ou reprovação dos alimentos a vencedora terá 24 (vinte;e quatro)
horas para solução do p:oblemu, cunt2dos a partir do recebimento &a Ordem/Requisição de fornecimento.
5.4. Os materiais de ncnsumo serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a
verificação da cualiiade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 02 (dois) dias a contar do
recebimento.
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5.4.1. A Secre; -ara Municipal ce Educação será responsável pelos atos de controle e administração do
contrato administrativo deccíientes desta licitação, sempre que solicitado pelos setoresusuários,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão
emitidos os pedidos.
5.5. A convocação do rornecedores pela Secretaria Municipal de Educação será formalizada e conterá o
endereço e o prazo r.axno er que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.
5.6. O fornecedor ;...r .ocadu ra forma do subitem anterior que não comparecer, não reUrar o pedido no
prazo estipulado ii nc, cirnprir as obrigações estabelecidas no contraio administrativo, estará sujeito ás
sanções previstas neste edital.
5.6.1. Quando comprovada umas dessas hipóteses, a Secretaria de Administração poderá indicar o
C\ próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
»
5.7. Os gêneros shrnnticios serão fornecidos diretamente pelo licitante vencedor do item da licitação, a
Secretaria Municipal de Educação, conforme sua localização comercial ou aonde for determinado.
5.8. O recebimenn do objeto ,ão exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional,
pela sua perfeita e? e":àO e dr-se-á se satisfeitas às .5eguinte condiç.s:
a) nas quantdace

retas

RM

W-1

1a

b) respeitar a cies;rirI ação e uspecificaçâo dos géneros alimen:icics ir.dicdos nes

Edital:

5.9. Os gêneros aUrnenticict 4eráo erOsegues na forma e .c1e acordo coEi as especLficações do objeto
descritos no ANEXO ?, leste Edita, na forma prevista rio ad. 73. inc'so li cia L n° 8.666/93.
5.10. Os gêneros wmnicios serão entregues na Secretaria Municipal &; Educação de cará de acordo
com planej amei to e .:.ronxra'ra estaoeiecido.
5.10.1. As entregas ocorrero obsenando-se o Planejamento de Entrega de Merenda elaborado pelo
Departamento de Alimentação Escolar.
5.10.2. O Plans;ari'io de :Entrega de Merenda terá previsão crnrtujl e estabelecerá, para cada
unidade municpa de educaçAo.,
- Previsão meilst 1 ct qianu' ' ivo dos gêneros a serem fornecidos;
II - Datas men: qi; oçwâ

d

rntrr;c a ou periodicidade de entrega de cada gênero alimentício nas escolas.

5.11 Havendo :ec.'1. ...u F'laneamento de Entrega de Merenda, bem corno o sndero para
recebimento alimc. , rãoo, »rder5o fsofre alterações a ser deernnad.is pela Secrztaria Municipal de
Educação ao lcn' Ja e,ecI.,uio cor.ratual, que deverão, no ?ntaQO, ser comunicados com 30: dias de
antecedência a contratada
5.12. Excepcionant a, os iornecedores poderão ser chamadns amazrÁr entregas não contempladas
ram
pelo cronograma previsto pelo Planejamento de Entrega de Mer.'1nda, 'Jesue que tais entregas
.........
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mediante requisição previa encaminhada a contratada com dez dias úteis de antecedência, sempre
observando o saldo cnntratadn

5.13. Inexistindo no Planejamento de Entrega de Merenda, previsão sobre as datas e/ou periodicidade de
entrega, as entregas ocorrerão mediante requerimento prévio da Secretaria Municipal de Educação, o
qual devera ser atendido pela contratada em 10 (dez) dias úteis contados da data da requisição
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Alho In Natura,
aspecto fisico em cabeça: tipo branco/, tamanho medio a grande, grau de maturação
adequado. Embalagem contendo data de fabricação, validade e numero do lote
eal$ari.iiha.l,açtea.
de verá esta acondicionada em embalagem integra adequada e resistente, com identificação
do tipo data de fabricação que não deverá ser anterior a 180 diasda data de entrega, data de
validade enumero.do lote. Embalagem de até 500g
Cereal de Múlticerais
deverá estar acondicionada em embalagem integra adequada e resistente, com identificação
do tipo data de fabricação que não deverá ser anterior a 180 diasda data de entrega, data de
validade_e_numero _do_lote._Embalagem _de_até_SOOg

_

E
,6

kg

500

20,00

kg

500

1000

kg

672

10,00

g

4247

1186

k

4247

1070

kg

800

17 78

kg

577

847

kg

4000

1306

kg

4210

9,06

kg

400

13,06

L

1788

5,50

kg

600

1,00

kg

2750

1235

fliscoito Doce Tipo Maria

Y

..r

--

Embalagem plást ic a, atoxica, transparente, termossoldado, resistente de até 400g,
acondicionadas em caixa de papelao resistente, suportando o transporte sem perder sua
integridade totalizando pesio liquido de até 04 kg. O produto deve conter data de fabricação
de ate 90 dias anteriosres a data de entrega, assim como estar de acordo com as exigencias da
legislação sanitaria em vigor no país.
Biscoito Tipo Cream Cracker
p
Embalagem plástica, atoxica, transparente, termossoldado, resistente de até 400g,
acondicionadas em caixa de papelao resistente, suportando o transporte sem perder sua
integridade totalizando peslo liquido de até 04 kg. O produto deve conter data de fabricação
de ate 90 dias anteriosres a data de entrega, assim como estar de acordo com as exigencias da
legislação sanitaria em vigor no pais,
Cereal de Arroz,
deverá estar acondicionada em embalagem integra adequada e resistente, com identificação
do tipo data de fabricação que não deverá ser anterior a 180 diasd a data de entrega, data de
validade_e_numero _do_lote._Embalagem de até _500g
Colorifico,
preparado com materia primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro acre ou
rançoso. Não poderá conter substancias estranhas á sua composição normal; aspecto: pó fino;
cor: alaranjada; cheiro: proprio; sabor: proprio. Ausencia de sujividades, parasitas e larvas.
Embalagem primaria: pacote de até lOOg, contendo data de fabricação, validade e numero do
lote. Data de fabricação de até 90 dias anteriores á data de entrega
Peito de Frango
não temperado, com adição de no maximo 4%, apecto propria não amolecida e nem pegajosa,
cor propria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujividade,
parasitas e larvas. Com eitquetas de identicação (validade, peso, procedencia, numero do
registro no SIF ou SIE) em cada embalagem. Embalagem apropriada a vacuo de até 1000g,
mantido sob congelamento a 18°C.
Macarrão Sêmola Espaguete
Embalagem plastica, atoxica, transparente, termossoidado, resistencia de até SOOg deverá
conter os dados de identificação, data de fabricação, validade e numero de lote,
acondicionadas em fardos transparente termossoldado, resistente, suportando o transporte
sem perder sua integridade.
-

Molho de Tomate,
deve apresentar cor, sabor, odor, característico, consistencia pastosa.Embalagemapropriada
de até SOOg deverá conter identificação do tipo, data de validade e numero de lote
éÕTde:;Spjatèfln
obtido é bateria -prima vegetal em bom estado sanitario, estar isento de substancias
estranhas a sua composição. Aspecto limpido cor e odor caracteristico. Embalagem
apropriada de 900m1 contendo data de fabricação, validade e numero de lote
Sal Refinado Iodado, obtido de materia prima vegetal em bom estado sanitario, estar isento
-

-tr de substancias estranhas a sua composição. Aspecto limpido cor e odor caracteristico.
Embalagem apropriada de 1 k contendo data de fabricação, validade e numero de lote

Sasicha,aoMolhorde.Tomate carne mecanicamente separada de aves, água, carne bovina,
miúdos bovinos, proteina de soja, sal, féculo de mandioca e condimentos. Sem glútem, deverá
13
ter fechamento em latas de até 1 kg, acondicionadas em caixa de pepelão de até 30kg.
Apresentar rótulo de acordo com as normas da ANVISA.
Vinagre,
de alcool obtido de materia prima vegetal em bom estado sanitario, estar isento de
substancias estranhas a sua composição. Aspecto limpido cor e odor caracteristico.
Embalagem apropriada de 500 ml contendo data de fabricação, validade e numero de lote
-

-
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MPP De Mingau de Farinha de sabor tapioca com coco com vitaminas, ferro, zinco e omega
3. Embalagem de 1kg, acondicionados em caixas de papelão de até 10kg e no máximo com 20
dias de fabricação.

kg

5800

/

MPF DE Bebida LACTEA SABOR Morango com vitaminas, ferro, zinco e omega3 colorida
artificialmente. Embalagem de 1kg, acondicionados em caixas de papelão de até 12kg e no
máximo com 20 dias de fabricação.

kg

3500

)M'

MPP De Sopa de macarrão com Frango e Legumes, com vitamina, ferro e zinco,
Embalagem de 1kg, acondicionados em caixas de papelão de até 10kg e no máximo com 20
dias de fabricação.

kg

3987

13,00

1

MPP DE Rizoto de Frango (arroz a grega, comvitaminas, ferro e zinco). Embalagem de 1kg,
acondicionados em caixas de papelão de até 10kg e no máximo com 20 dias de fabricação.

kg

3500

1500

TOTAL ESTIMADO

MERIAN MACHADO CRN 418
10.10.2018

17,00

J
16,00

J

