TERMO DE REFERENCIA
1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
1.1 - Constitui o objeto do presente termo de referência, aquisição de Gêneros
Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação
escolar do ano letivo de 2019, para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal e
estadual do município de Primavera visando atender a Lei No 11.947/2009.
2.

JUSTIFICATIVA:
2.1 - Justificamos a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar,
para compor o cardápio de alimentação escolar para todos os alunos matriculados na Rede de
ensino municipal e estadual do ano de 2019 e visando atender a Lei No 11.947/2009, que cita:
"Art.2° São diretrizes da Alimentação escolar:"
“I - O emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento
e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do
rendimento escolar, em conformidade com sua faixa
etária e seu estado de saúde, inclusive dos que
necessitam de atenção específica:".
3.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO
3.1 - Só serão aceitos o fornecimento de produtos que estiverem de acordo com as
especificações exigidas (planilha descritiva de itens), estando sua aceitação condicionada à
devida análise das amostras dos produtos as quais deverão ser apresentadas no dia do processo
licitatório. Não serão aceitos produtos cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado
no mercado. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não
sejam satisfatórias.
4.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4.1 - A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela fiscalização do contrato no
que compete ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados (prazo
de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade dos produtos contratados,
manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração
para a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato).
5.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1 - O prazo de execução do contrato será estabelecido para o período letivo do
exercício de 2019, com durabilidade mínima de 10 (dez) meses, ou poderá ser contado a partir
da data de sua assinatura, com prazo máximo de execução até dia 31 (trinta e um) de dezembro
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de 2019. Podendo ser prorrogado conforme necessidade da Administração Pública Municipal de
acordo com a legislação vigente.
6.

PENALIDADES APLICÁVEIS
6.1 - O agricultor ou cooperativa que deixar de entregar documentação exigida para o
certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, resultará na aplicação das penalidades cabíveis.
7.

DA ENTREGA DOS PRODUTOS.
7.1 - Os produtos como FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, deverão ser entregues
semanalmente, nas terças-feiras, a partir das 7:00 horas, com recebimento ate às 8:00 horas, da
seguinte forma:
a) Frutas:
a.1) Terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comercias;
a.2) Terem atingido grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo;
a.3) Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. A polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e
firmes;
a.4) O abacaxi deverá ser descascado, embalado em saco plástico transparente,
lacrado, com data de fabricação e capacidade para 1kg. Deve ser mantido sob refrigeração (0 a
10ºc).
b) Hortaliças:
b.1) deverão ser entregues em maços;
b.2) Estarem isentas de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície, parasitos, larvas e outros animais, nos produtos e nas embalagens.
b.3) Umidade externa anormal.
c) Verduras:
c.1) Colhidas ao atingir o grau normal de maturação e apresentadas ao consumo em
perfeito estado de desenvolvimento do tamanho;
c.2) Estarem isentas de substâncias terrosas;
c.3) A macaxeira deverá ser descascada, embalado em saco plástico transparente,
lacrado, com data de fabricação e capacidade para 1kg. Deve ser mantido sob congelamento (18ºc).
d) A partir do recebimento deste informativo as entregas de produtos na Secretaria de
Educação deverão seguir os seguintes critérios:
I.

II.

O responsável pela entrega de produtos deverá aguardar o tempo que for necessário
até que seja feita toda a conferência pelo responsável do setor de compras, a fim de
confirmar que os materiais estejam sendo entregues em conformidade com a Ordem
de Compra enviada aos agricultores.
Todo o recebimento de produtos e mercadorias na SEMED será devidamente
conferido e registrado, sendo emitido, em duas vias, o termo de recebimento de
material, o qual será assinado pelo responsável do Setor de Compras e pelo
responsável da entrega.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Av. General Moura Carvalho, S/N - Bairro: Centro - Primavera – Pará
CNPJ nº 05.144.149/0001-94 – CEP 68.707-000 – TEL 91 - 3481 1422

III.

O termo de recebimento de materiais e/ou produtos informará os itens e
quantitativos entregues conforme nota apresentada, número de Empenho e Ordem
de Compra que autorizou a aquisição e observações sobre irregularidades na entrega,
correções a serem feitas e substituições de produtos quando necessário.
IV. A solicitação de substituição de produtos diferentes daqueles vencidos pelo licitante
só poderá ser feita quando comprovadamente forem substituídas por gêneros que
tenham as qualidades similares ou superiores, ainda sob análise e aceitação ou não do
Gestor da SEMED.
V. O agricultor deverá informar imediatamente o setor de compras da SEMED sobre a
falta no total dos quantitativos dos itens a serem entregues, caso tenha a intensão de
entregar itens em quantidades menores às estabelecidas no Cronograma de Entrega
ou que não poderá entregar um ou mais itens solicitados dentro do prazo
estabelecido, o contato deverá ser feito no mesmo dia da confirmação do
recebimento da solicitação de compra, solicitando autorização para que possa fazer a
entrega parcial.
VI. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Avenida
General Moura Carvalho S/N – Primavera – PA., as terças feiras, de 7:00h às 8h.
VII. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega
do produto é de total responsabilidade da contratada.
VIII. Todos os demais produtos não citados no item 7.1 poderão ser entregues em
qualquer dia da semana, no horário de expediente da SEMED, desde que informe
antecipadamente, via telefone ou diretamente na Secretaria de Educação, o dia e o
horário que ira realizar a sua entrega, permitindo que os responsáveis pelo setor de
merenda escolar possam programar o agendamento do recebimento dos produtos.
IX. O fornecedor que necessitar realizar sua entrega através de terceiros (moto-taxi,
veículos fretados, representantes comerciais, ou qualquer pessoa que não seja a
detentora do contrato) deverá OBRIGATORIAMENTE informar em ate 02 (dois) dias
antes a data de sua entrega, ficando como responsável para prestar informações a
pessoa que estará entregando os produtos na SEMED.
X. A exigência feita no item anterior visa realizar o recebimento dos produtos com
rigorosidade na analise de sua qualidade, quantitativos e que estejam em
conformidade com as exigências solicitadas neste termo de referencia. Caso o
contratado realize a entrega de produtos sem a previa informação poderá incorrer
nas seguintes situações:
a) – entregar produtos a pessoas que não são responsáveis pelo Setor de
Alimentação, os quais não poderão identificar situações irregulares nos itens.
b) – estar entregando produtos que não são destinados a Secretaria Municipal de
Educação de Primavera.
c) – ocorrer na devolução dos produtos por não estarem dentro das exigências
solicitadas, podendo acarretar prejuízos ao fornecedor.
XI - Observando-se qualquer irregularidade no ato da entrega dos produtos para a
Alimentação Escolar, os quais serão devolvidos ao fornecedor, exime a Secretaria de
Educação de qualquer responsabilidade ou possíveis prejuízos.
8. DO PAGAMENTO
A contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas.
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8.1 - O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias
após a entrega e aceitação dos produtos. A(s) contratada(s) deverá(ão), então, no ato da entrega
dos Produtos na Secretaria Municipal de Educação, enviar juntamente com as notas fiscais, a
nota de Empenho, a Ordem de Compra devidamente assinada e Recibo.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - Fornecer os materiais descritos em estrita conformidade com as especificações
constantes deste Termo de Referência;
II - Entregar os materiais no prazo e local indicado pela Secretaria de Educação;
III - Comunicar à Administração, 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;
IV - Apresentação de documentação comprobatória de Inspeção Sanitária caso o produto
não tenha Registro de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal identificado no rótulo;
V – apresentar o recibo de pagamento devidamente discriminado, informando valor,
número da NF, sem data (esta será colocada no recibo pelo setor financeiro conforme o dia de
deposito de pagamento), assinada.
10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
10.1- A Prefeitura Municipal de Primavera, como CONTRATANTE, tem as seguintes
responsabilidades diante da referida contratação:
I. Emitir ordens de Compra e Empenhos quando realizar a solicitações de compra
dos Gêneros alimentícios para a merenda escolar;
II. Informar a contratada sobre eventuais irregularidades nas entregas, falhas de
execução do contrato, alterações nas datas de entrega ou mudança de local de
entrega, ou qualquer outra informação que incida em modificações em relação a
execução dos itens estabelecidos em contrato.
III. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que serão
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal.
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