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SECRETARIA DE EDUCAtAO 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAtAO: 
1.1 - Constitui o objeto do presente termo de referenda, aquisicao de generos alimentf cios 
provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao 
programa nacional de altrnentacao escolar-pnae, destinados a alirnentacao escolar dos alunos da 
rede municipal de ensino. 

2. JUSTIFICATIVA 
1.2 - Por meio do Programa de Allmentacao Escolar, a Secretaria Municipal de Educa�ao de 
Primavera Para. Ira Atender a Resolu�ao/CD/FNDE n2 026/2013-art. 18 e a Lei 11.947, de 16 de 
junho de 2009-art. 14 A qual preconizam que do total dos recursos financeiros repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educacao (FNDE), no ambito do Programa Nacional de 
Allmentacao Escolar (PNAE), no mfnimo 30% (trinta por cento) devera ser utilizado na aqulsicao 
de generos alimentfcios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
ou suas organizacoes 

"Art.2° Sao diretrizes da Alimentacao escolar:" 

"I - O emprego da alimentacao saudavel e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, 
que respeitem a cultura, as tradicoes e os habitos 
alimentares saudaveis, contribuindo para o crescimento 
e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 
rendimento escolar, em conformidade com sua faixa 
etarla e seu estado de saude, inclusive dos que 
necessitam de atencao espedfica:". 

3. CRITERIOS DE ACEITAtAO DO PRODUTO 
3.1 - 56 serao aceitos o fornecimento de produtos que estiverem de acordo com as 

especiflcacoes exigidas na Planilha Descritiva de ltens, estando sua aceitacao condicionada a 
devida analise das amostras dos produtos as quais deverao ser apresentadas no dia do processo 
licitat6rio. 

3.1.1 - As frutas deverao ser equivalentes as de dassificacao EXTRA; 

3.1.2 - Oeverao proceder de especies genufnas e sas e satisfazer as seguintes condicoes 

mfnimas: 

a) Serem frescas e sas, 

b) Terem atingido o grau de evolucao completa do tamanho, para fins comercias; 

c) Terem atingido grau de maturacao que lhes permita suportar a rnanlpulacao, o 

transporte e a conservacao em condlcoes adequadas para o consumo no prazo 

a ser definido; 
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e) Estarem isenta de: Substancias terrosas; sujidades ou corpos estranhos 

aderidos a superficie; parasites, larvas e outros animais, nos produtos e nas 

embalagens; umidade externa anormal; odor e sabor estranhos. 

f) Serao tolerados pequenos e ligeiros defeitos. 

3.2 - Nao serao aceitos produtos cujos precos unitarios excedam o valor media 

encontrado no mercado. 

3.3 Nao serao aceitos produtos cujas condicoes de armazenamento e transporte nao 

sejam satisfat6rias. 

4. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZA«;AO 

4.1 - A Secretaria Municipal de Educacao e responsavel pela flscalizacao do contrato no que 
compete ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados (prazo de 
entrega, local de entrega, observancia acerca da qualidade dos produtos contratados, 
manutencao da relacao inicial entre os encargos do contratado e a retribuicao da Admlnistracao 
para a justa rernuneracao do fornecimento e services, objetivando a manutencao do equiHbrio 
economlco-ftnancetro inicial do contrato). 

4.2 - Durante o recebimento dos produtos o encarregado pelo setor fara a devida conferencia 
e analise dos generos alimentfcios e registrara no Termo de Recebimento de Material, 
entregando, assim, uma c6pia do mesmo para o entregador. 

4,3 - 0 encarregado pelo recebimento fara uma analise rigorosa da qualidade e da 
quantidade dos produtos, podendo efetuar a devolucao dos mesmos e notificar o fornecedor 
caso os produtos nao estejam em conformidade com as exlgencias solicitadas neste termo de 
referenda. 

5. PRAZO DE EXECUtAO DO CONTRATO 
5.1 - 0 prazo de execucao do contrato sera estabelecido para o periodo letivo do 

exercicio de 2021. 

6. PENALIDADES APLICAVEIS 

6.1 - 0 agricultor ou cooperativa que deixar de entregar docurnentacao exigida para o 
certame, apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao do objeto do 
certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execucao do contrato, comportar-se de 
modo inldoneo ou cometer fraude fiscal, resultara na aplicacao das penalidades cabiveis. 

7. DA ENTREGA DOS PRODUTOS. 
7.1 - Os produtos como FRUTAS deverao ser entregues conforme cronograma a ser 

entregue aos agricultores, a partir das 7:00 horas, com recebimento ate as 8:00 horas, da 
seguinte forma: � 

a) Frutas: � 
a.1) Terem atingido o grau de evolucao completa do tamanho, para fins comercias; 
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a.3) Nao estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesoes de origem ffsica, mecanica 
ou biol6gica. A polpa e o pedunculo (quando houver) deverao se apresentar intactos e firmes; 

b) A partir do recebimento deste informativo as entregas de produtos na Secretaria de 
Educacao deverao seguir os seguintes criterlos: 

I. 0 responsavel pela entrega de produtos devera aguardar o tempo que for necessario 
ate que seja feita toda a conferencia pelo responsavel do setor de compras, a fim de 
confirmar que os materiais estejam sendo entregues em conformidade com a Ordem 
de Compra enviada aos agricultores. 

II. Todo o recebimento de produtos e mercadorias na SEMED sera devidamente 
conferido e registrado, sendo emitido, em duas vias, o termo de recebimento de 
material, o qual sera assinado pelo responsavel do Setor de Compras e pelo 
responsavel da entrega. 

Ill. 0 termo de recebimento de materiais e/ou produtos lnforrnara os itens e 
quantitativos entregues conforme nota apresentada, nurnero de Empenho e Ordem 
de Compra que autorizou a aqutslcao e observacoes sobre irregularidades na entrega, 
correcoes a serem feitas e substitulcoes de produtos quando necessario. 

IV. A sollcitacao de substitulcao de produtos diferentes daqueles vencidos pelo licitante 
s6 podera ser feita quando comprovadamente forem substituidas por generos que 
tenham as qualidades similares ou superiores, ainda sob analise e aceitacao ou nao do 
Gestor da SEMED. 

V. 0 agricultor devera informar imediatamente o setor de compras da SEMED sobre a 
falta no total dos quantitativos dos itens a serem entregues, caso tenha a intensao de 
entregar itens em quantidades menores as estabelecidas no Cronograma de Entrega 
ou que nao podera entregar um ou mais itens solicitados dentro do prazo 
estabelecido, o contato devera ser feito no mesmo dia da conftrrnacao do 
recebimento da sollcitacao de compra, solicitando autorizacao para que possa fazer a 
entrega parcial. 

VI. Os produtos deverao ser entregues na Secretaria Municipal de Educacao, Rua Cesar 
Pinheiro S/N - Primavera - PA.,de 7:00h as 8h. 

VII. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado a entrega 
do produto e de total responsabilidade da contratada. 

VIII. Todos os demais produtos nao citados no item 7.1 poderao ser entregues em 
qualquer dia da semana, no horario de expediente da SEMED, desde que informe 
antecipadamente, via telefone ou diretamente na Secretaria de Educacao, o dia e o 
horario que ira realizar a sua entrega, permitindo que os responsavels pelo setor de 
merenda escolar possam programar o agendamento do recebimento dos produtos. 

IX. 0 fornecedor que necessitar realizar sua entrega atraves de terceiros tmoto-toxi, 
vefculos fretados, representantes comerciais, ou qualquer pessoa que nao seja a 
detentora do contrato) devera OBRIGATORIAMENTE informar em ate 02 (dais) dias 
antes a data de sua entrega, ficando como responsavel para prestar lnforrnacoes a 
pessoa que estara entregando os produtos na SEMED. 

X. A exlgencia 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 exlgencias solicitadas neste termo de referenda. Caso o 
contratado realize a entrega de produtos sem a previa inforrnacao podera incorrer 
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antes a data de sua entrega, ficando como responsavel para prestar lnformacoes a 
pessoa que estara entregando os produtos na SEMED. 

X. A exigencia 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 exigencias solicitadas neste termo de referenda. Caso o 
contratado realize a entrega de produtos sem a previa lnformacao podera incorrer 
nas seguintes sltuacoes: 
a) - entregar produtos a pessoas que nao sao responsavels pelo Setor de 

Alirnentacao, os quais nao poderao identificar situac;5es irregulares nos itens. 
b) - estar entregando produtos que nao sao destinados a Secretaria Municipal de 

Educacao de Primavera. 
c) - ocorrer na devolucao dos produtos por nao estarem dentro das exigencias 

solicitadas, podendo acarretar prejufzos ao fornecedor. 
XI - Observando-se qualquer irregularidade no ato da entrega dos produtos para a 
Alirnentacao Escolar, os quais serao devolvidos ao fornecedor, exime a Secretaria de 
Educac;ao de qualquer responsabilidade ou possfveis prejuf zos. 

8. DO PAGAMENTO 
A contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condlcoes estabelecidas. 

8.1 - 0 pagamento sera realizado mediante emissao de nota fiscal, em ate 30 (trinta) dias ap6s 
a entrega e aceitacao dos produtos. A(s) contratada(s) deveratao), entao, no ato da entrega 
dos Produtos na Secretaria Municipal de Educacao, enviar juntamente com as notas fiscais, 
a nota de Empenho, a Ordem de Compra devidamente assinada e Recibo. 

9. DAS OBRIGAt0ES DA CONTRATADA 
I - Fornecer os materiais descritos em estrita conformidade com as especiflcacoes 

constantes deste Termo de Referenda; 
II - Entregar os materiais no prazo e local indicado pela Secretaria de Educacao: 
Ill - Comunicar a Adrnlnistracao, no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida cornprovacao: 

IV - Apresentacao de documentacao comprobat6ria de lnspecao Sanltarla caso o produto nao 
tenha Registro de lnspecao Municipal, Estadual ou Federal identificado no r6tulo; 

V - apresentar o recibo de pagamento devidamente discriminado, informando valor, numero 
da NF, sem data (esta sera 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, tern as seguintes 
responsabilidades diante da referida contratacao: 

I. Emitir ordens de Compra e Em pen hos quando realizar a solicitac;5es de compra dos 
Generos alimenticios para a merenda escolar; }¥> 
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II. lnformar a contratada sobre eventuais irregularidades nas entregas, falhas de 
execucao do contrato, alteracoes nas datas de entrega ou mudanca de local de entrega, ou 
qualquer outra lnforrnacao que incida em rnodiflcacoes em relacao a execucso dos itens 
estabelecidos em contrato. 

Ill. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo rnaximo de 30 (trinta) dias que serao 
contados a partir da apresentacao da Nota Fiscal. 

&,&. � f.'p). cid� KarllaDann'ly F. D. d esus 
Nutriconista - RT 
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TABELA DE GENEROS ALIMENTiCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Observacao: Especificacoes gerais sabre polpa de fruta e frutas poderao ser verificadas de 
acordo com os anexos I e II. 

SECRETARIA DE 
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ITEM DESCRltAO QUANT. UNO VALOR 
01 Abacaxi 865 und 

CARACTERiSTICAS 
Colhidas ao atingir grau de rnaturacao 
normal e apresentadas ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento do 
tamanho; aroma e cor pr6prios da especie e 
variedade; estarem livres da maier parte de 
terra aderente, estarem isenta de umidade 
externa anormal, odor e sabor estranhos, 
nao apresentarem rachaduras ou cortes na 
casca; a polpa devera estar intacta e limpa. 

02 

03 

Banana 5.191 

Farinha de 1.730 
mandioca 

und 

kg 

Procedentes de especirnes vegetais 
genuf nos e sacs, serem frescas, terem 
atingido o grau maxima ao tamanho, 
pesando em media 90g; aroma, cor e sabor 
pr6pnos da especie e variedades; 
apresentarem grau de maturacao tal que 
lhes permita suportar a rnanlpulacao, o 
transporte e a conservacao em condlcoes 
adequadas para o consume mediate e 
imediato, serem colhidas cuidadosamente e 
nao estarem golpeadas ou danificadas por 
quaisquer lesoes de origem ffsica ou 
mecanlca que afetem a sua aparencla a 
polpa e o pedunculo, quando houver , 
devem se apresentar intactos e firmes; nao 
canter substancias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes a superff cie da 
casca; estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e saber estranhos; estarem 
livres de resf duos fertilizantes. 
E o produto obtido das raizes de mandioca 
sadias, devidamente limpas, maceradas, 
descascadas, trituradas(mofdas), prensadas, 
desmembradas, peneiradas, secas a 
temperatura moderada. lsento de sujidades, 
parasites e larvas e estar livre de umidade. 
Cor uniforme e caracterfstica do produto, 
variando segundo a qualidade. Embalagem 
plastlca de lkg. 
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04 Feijao 1.730 kg Deve ser constituido por graos maduros, 
caupi inteiros, livres de umidade, sujidades, larvas 

e parasitos. Nao deve canter materiais 
estranhos, como: pedacos de pedra, 
madeira, terra ou qualquer outro. Aspecto: 
cor pr6pria, sem presenca de 
escurecimento. Sabor: pr6prio e cheiro 
pr6prio. Embalagem plastlca de lkg. 

05 Mel de 865 kg 0 mel nao pod era canter substancias 
abelha estranhas a sua composlcao normal, nem ser 

adicionado de corretivos de acidez. Nao 
pod era apresentar caramelizacao nem 
espuma superficial. E permitido 0 
aquecimento do mel ate no maxirno 702c, 
desde que seja mantida a sua atividade 
enzlrnatica. E proibido a adicao de corantes, 
aromatizantes, espessantes, conservadores 
e edulcorantes de qualquer natureza, 
naturais e smteticos. Aspecto: Hquido denso, 
viscoso, translucido OU parcialmente 
cristalizado. Cor levemente amarelada a 
castanho-escuro. Cheiro e saber pr6prios. 
Embalagem: garrafinha pet contendo SOOg. 

06 Ovo de 25.956 und Apresentar-se com a casca integra, cor, odor 
galinha e saber caracteristicos. 
caipira 

07 Polpa de 248 kg Especifica�oes de acordo com anexo I 
muruci 

08 Polpa de 248 kg Especificacoes de acordo com anexo I 
tapereba 

09 Polpa de 248 kg Especiflcacoes de acordo com anexo I 
caju 

10 Polpa de 248 kg Espectficacoes de acordo com anexo I 
acerola 

11 Polpa de 248 kg Especiftcacoes de acordo com anexo I 
goiaba 

12 Polpa de 248 kg Especifica�oes de acordo com anexo I 
abacaxi 

13 Polpa de 248 kg Especlflcacoes de acordo com anexo I 
maracuja 
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ANEXO I DA TABELA DE REFERENCIA 

POLPA DE FRUTAS 

1. CARACTERISTICAS DO PRODUTO. 

• 0 produto deve ser preparado com frutas sas, limpas e isentas de parasitos e de detritos 

animais ou vegetais. Nao deve conter fragmentos das partes nao comestfveis da fruta, nem 

substancias estranhas a sua composlcao normal. 

2. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

• Aspectos: pasta mole 

• Cor pr6pria da fruta 

• Odor pr6prio da fruta 

• Sabor pr6prio da fruta 

3. EMBALAGEM 

• Sacos plasticos transparentes, lacrados, com Identiftcacao da fruta a qual foi utilizada, 

peso, data de fabrlcacao, data de validade, com capacidade para lkg. Devera conter o selo 

Artesanal. 
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ANEXO II DATABELA DE REFERtNCIA 

CARACTER(STICAS GERAIS DE FRUTAS E HORTALltAS. 
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1.1. As hortallcas, verduras e frutas deverao ser equivalentes as de dasslficacao EXTRA; 

1.2. Deverao proceder de especies genufnas e sas e satisfazer as seguintes condicoes 

mfnimas: 

a) Serem frescas e sas, 

b) Terem atingido o grau de evolucao completa do tamanho, para fins comercias; 

c) Terem atingido grau de maturacao que lhes permita suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consume no prazo 

a ser definido; 

d) Nao estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesoes de origem fisica, 

mecanlca ou biol6gica. A polpa e o pedunculo (quando houver) deverao se 

apresentar intactos e firmes; 

e) Estarem isenta de: 

f) Substancias terrosas. 

g) Sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie. 

h) Parasites, larvas e outros animais, nos produtos e nas embalagens. 

i) Umidade externa anormal. 

j) Odor e sabor estranhos 

k) Enfermidades. 

I) Serao tolerados pequenos e ligeiros defeitos. 
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