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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (itens 

fracassados do pregão nº 9/2022-002 e itens que não foram licitados), destinados ao preparo da 

merenda escolar, conforme especificações e quantidades estimadas constantes neste Termo de 

Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

3.1. O Termo de Referência visa atender aos alunos da rede municipal de ensino, através do 

fornecimento de merenda escolar de qualidade. Assim, a obtenção de gêneros alimentícios visa 

promover a melhoria da qualidade da alimentação para os alunos dos Ensinos Infantil e Fundamental 

das escolas municipais do Município de Concórdia do Pará. 

3.2. Este pedido justifica-se em razão da necessidade da Secretaria Municipal de Educação, de 

complementar o volume necessário para atender à Merenda Escolar, contado a partir da assinatura 

do contrato até o final do exercício anual (31.12.2022), e assim evitar a falta de produtos essenciais 

para o fornecimento e Merenda escolar de boa qualidade, na quantidade exigida conforme cardápio, 

proporcionando alimentação saudável e balanceada aos alunos das Escolas do Município de Concórdia 

do Pará. 

3.3. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório 

justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais 

vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o 

próprio processo de escolha. 

3.4. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do 

Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos 

fundamentais para utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se 

pode definir previamente, e necessidade de entregas constantes e parceladas. 

3.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

4. PRODUTOS 

4.1. Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao 

disposto da legislação de alimentos, estabelecida pela agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA, conforme artigo 33 Resolução/CD/FNDE nº26, de 17 de junho de 2013.  

4.2. As embalagens dos produtos devem ser as originais de fábrica e lacradas, contendo a 

identificação do produto, marca e fabricante, data de fabricação, no do lote, prazo de validade. 

4.3. A empresa contratada se responsabilizará, às suas expensas, pelas eventuais substituições de 

produtos nos seguintes casos: produtos com especificações incompatíveis com este Termo de 

Referência e Edital de Licitação, que apresentem defeito de fabricação, entregue com a embalagem 

violada ou com sinais de violação, produto danificado em função de manuseio inadequado durante o 

transporte até o Município de Concórdia do Pará mesmo que a embalagem esteja íntegra, produtos 

com prazo de validade abaixo do estabelecido neste Termo de Referência. O prazo máximo para 

substituição desses produtos, pela empresa, será de 02 (dois) dia úteis, a contar do comunicado 

formal do Município de Concórdia do Pará. 

4.4. Especificações dos Produtos: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

AMIDO DE MILHO 200g:Amido de milho(Produto amiláceo 
extraído do milho, de 1a qualidade, embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em embalagens de 200g, resistentes, 
que garantam a integridade do produto. Rotulagem de 
acordo com Resolução Vigente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade 
do produto. Validade de seis meses a 
contar da entrega.) 

UNIDADE 2000 

2 

ARROZ INTEGRAL 1KG: (Arroz integral, tipo 1, com grãos 
inteiros. Embalagem de polietileno, resistente e 
transparente. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade e 
quantidade do produto. Embalagem 
de 1kg. Validade de seis meses a contar da entrega.) 

QUILO 300 

3 

AVEIA EM FLOCOS FINOS 200g:(AVEIA EM FLOCOS FINOS. 
Produto obtido através de processos tecnológicos 
adequados da semente sadia de aveia. Deve apresentar-se 
sob forma de aveia em flocos. 
Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente 
ou embalagem primária de polietileno 
atóxico e embalagem secundária de caixa de papelão 
resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade e quantidade doproduto. Embalagem de 
200g.Validade de seis meses a contar da 
entrega.) 

UNIDADE 1000 

4 

BETERRABA: (Beterraba de primeira, sem folhas, bulbos de 
tamanho médio, com casca sã, sem 
rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na 
casca. Estarem suficientemente 
desenvolvidas. Não estarem danificadas por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: em 
sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. Entrega diária.) 

QUILO 400 
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5 

BISCOITO CREAM CRACKER 500g(manteiga sem sal, 
embalagem de 500 gramas, de primeira qualidade, 
embalagem 
primaria hermeticamente fechada, acondicionada em caixa 
de papelão reforçado, transportada e 
conservada em temperatura não superior a 10°c, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pelo 
mapa, validade mínima na data da entrega 
de 48 dias.) 

UNIDADE 2000 

6 

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400g:(Biscoito 
salgado integral – deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, 
não devem estar mal assados ou com caracteres 
organolépticos anormais. Ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra 
de trigo, açúcar, extrato de malte, sal, 
glicose, fermentos químicos: bicabornato de amônio, 
bicabornato de sódio e fosfato monocálcico, estabilizante 
lecitina de soja. Isento de gordura trans e açúcares simples. 
Ausente de biscoitos 
quebrados. Embalagem: na embalagem deve constar os 
ingredientes, tabela nutricional, data de 
fabricação, data de validade, número do lote, peso líquido; 
devem estar acondicionados em dupla 
embalagem primária plástica, transparente, atóxico, 
resistente, lacrado, contendo o peso de 400g e 
embalagem secundária de papelão. Pacotes de 400g. Prazo 
de validade mínimo 06 meses a contar 
a partir da data de entrega.) 

UNIDADE 300 

7 

BISCOITO SALGADO SEM/ZERO LACTOSE 400g: (BISCOITO 
SALGADO TIPO CREAM CRACKR ZERO LACTOSE, produzido 
com 
material prima de primeira qualidade, com farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico e 
isento de lactose. Embalagem contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. Pacotes de 400g. Prazo de Validade 
mínima de 10 meses a partir da data 
de entrega.) 

UNIDADE 200 
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8 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM/ZERO 
LACTOSE 400g: (BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ZERO/SEM 
LACTOSE, produzido a partir de 
matérias primas sãs e limpas. Isento de lactose. São 
rejeitados os biscoitos ou 
bolachas mal assados, queimadas de características 
organolépticas anormais. Não poderá 
apresentar umidade ou biscoitos com mais de 10% 
quebrados. Embalagem de 400g, contendo 3 
pacotes individuais, com data de fabricação e prazo de 
validade expressos na 
embalagem. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir 
da data de entrega) 

UNIDADE 200 

9 

CARNE BOVINA TIPO CHARQUE 1KG:( Pacote de 01 kg. 1a 
Qualidade (no máximo 10% de gordura), embalada em saco 
plástico vácuo transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, acondicionado em 
caixas lacradas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (Trinta) dias a partir da 
data de entrega na unidade requisitada.) 

QUILO 4000 

10 

CENOURA:( Serem suficientemente desenvolvidos, com o 
tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 
espécie, não estarem danificados por quaisquer lesões de 
origem física ou mecânica que afetem a 
sua aparência, estar livre de enfermidades, estarem livres da 
maior parte possível de terra 
aderente à casca, estarem isentos de umidade extrema 
anormal, odor e sabor estranho. 
Rotulagem: Quando acondicionados, o rótulo deverá trazer 
a qualificação da raiz, tubérculo ou 
rizoma e sua classificação. Classificação e característica de 
acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Entrega deve ser diária.) 

QUILO 8000 
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11 

LEITE DE SOJA EM PÓ 400g:( LEITE DE SOJA EM PÓ, sem 
glúten e sem lactose, extrato de soja, óleo de soja refinado, 
vitaminas e minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, 
Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina E, 
Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, 
Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, 
 
Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e 
Vitamina B12), sal refinado, L- 
Metionina, estabilizante lecitina de soja. Rotulagem de 
acordo com Resolução Vigente. Validade de 03 meses a 
contar da entrega.) 

PACOTE 500 

12 

MANTEIGA 500g:( manteiga sem sal, embalagem de 500 
gramas, de primeira qualidade, embalagem 
primaria hermeticamente fechada, acondicionada em caixa 
de papelão reforçado, transportada e 
conservada em temperatura não superior a 10°c, produto 
sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pelo 
mapa, validade mínima na data da entrega 
de 48 dias.) 

UNIDADE 2000 

13 

PÃO DE FORMA INTEGRAL 500g:( produto preparado, no 
mínimo, com 50% de farinha de trigo integral, sem adição de 
açúcares, baixo teor de gordura total (máximo 3,0 g por 
porção), baixa adição de sódio, fonte de 
fibra alimentar (mínimo 2,5g de fibra por porção. O pão de 
forma é o produto obtido pela cocção 
da massa em formas, apresentando miolo elástico e 
homogêneo, com poros finos e casca fina e 
macia. O produto deverá ser fatiado, e cortado 
horizontalmente, sendo cada fatia de 
aproximadamente 25 g. Sendo-lhe proibido o emprego de 
caramelo. Rotulagem de acordo com 
Resolução Vigente. A embalagem deverá ser de plástico 
transparente atóxico, devidamente 
lacrados, contendo 500 g. devendo constar informações do 
fabricante, data de fabricação, data de 
validade e informação nutricional, de acordo com a 
legislação sanitária vigente. No momento da 
entrega, o produto deverá contar com pelo menos 10 (dez) 
dias de validade e no máximo 15 
(quinze) 05 (cinco) dias de fabricação.) 

PACOTE 400 
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14 

QUEIJO MUSSARELA 1KG( Descrição: Queijo Mussarela – 1a 
qualidade, fatiado no dia da entrega, fatias de 
aproximadamente 
20g. A embalagem original deve ser a vácuo em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto 
deverá apresentar validade máxima 
de 05 (cinco) dias a partir da data do seu processamento. 
Deve estar em temperatura adequada, 
inferior a 10o C.Entrega Semanal conforme solicitação pra 
uso.) 

QUILO 300 

 

 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 

5.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos 

são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior 

convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados 

os itens acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e 

a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, 

alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos 

retromencionados, diante de tal fato o Município de Concórdia do Pará- Pa, não se responsabiliza por 

eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação 

da expectativa da compra por parte do Município de Concórdia do Pará- Pa. 

5.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve 

apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3 Os produtos licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Concórdia do Pará- Pa, 

pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a 

interferir no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa 

contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4 Entende-se por “imediatamente”, até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da 

Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Concórdia do 

Pará- Pa, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos 

produtos e suas respectivas quantidades. 

5.6 Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para 

tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, 

em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a 

incidir sobre os produtos negociados. 

5.7 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do 

Consumidor (INPC). 

5.8 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de Concórdia do 

Pará- Pa. 

5.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 

fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo 

com as necessidades do Município de Concórdia do Pará- Pa. 
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5.10 No caso de entrega de produto vencido, o Município de Concórdia do Pará- Pa, ficará autorizada 

a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da contratada, sendo o respectivo 

valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.  

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, 

ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser 

renovadas no prazo de seus vencimentos.  

 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas 

prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, 

não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3.  Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá 

atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da 

solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem 

reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer 

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão 

de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a 

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato; 

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão 

no fornecimento do presente Contrato. 

8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para 

entrega do objeto. 

8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, 

acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) 

Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, 

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
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9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com 

a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

 

 

 

 

 

Concordia do Pará, 27 de Junho de 2022 

 

 

 

 

 

 

Carmem Lucia Guimarães 

Secretária Municipal de Educação 
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