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   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – D A E 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA / PAUTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2021 

 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1.  O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de Gêneros Alimentícios a 

fim de suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com o 

Censo Escolar 2020, referente aos Programas: Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e adultos – EJA, Ensino de Quilombolas. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO: 

 

2.1. Com o objetivo de 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 Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, na medida provisória nº2.178-36, 

de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 06, de 08 de maio de 2020 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 educandos, 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 

gratuito, para atender as necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos 

alimentares saudáveis, durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu 

crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, através de cardápio 

diversificado e regionalizado. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO: 

 

3.1. Os Gêneros a serem adquiridos constam da pauta em anexo para a composição dos kits de 

alimentação escolar do primeiro semestre de 2021, confeccionados pela Equipe Técnica de 

Nutricionistas do DAE, contendo gêneros alimentícios. 

3.2. Nesta pauta estão especificadas as unidades de medida de cada gênero, quantidade 

programada para cada gênero, tipo de embalagem primária e secundária e validade. 
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3.3.  Para os itens da pauta, a validade deve ser observada de acordo com as especificações do 

anexo. 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1. Apresentação das Amostras: 

 

▪ Deverá ser entregue para a equipe de apoio técnico no Departamento de Alimentação 

Escolar, localizado na Tv. Benjamin Constant, 438, bairro Central, na cidade de 

Cametá, uma amostra de cada produto, no horário de 08h:00 às 12h:00, juntamente 

com a seguinte documentação técnica: 

 

4.1.2. Certificado ou declaração ou licença de 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;  

 

4.2. Todos os produtos cotados deverão estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA, 

FNDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 

 

4.3. As embalagens não podem apresentar-se violadas, com sinais de rompimento, aberturas ou 

furos. Devem ter a identificação do produto, nome do fabricante, endereço, CNPJ, prazo de 

validade, peso líquido, certificado de inspeção quando obrigatório, autorização dos órgãos 

competentes. Devem estar ausentes qualquer sujidade, parasitas, larvas, insetos, ou seja, isenta 

de organismos contaminantes.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste termo e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

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

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos neste termo; 

5.2. 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. 
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. A entrega de Gêneros Alimentícios, deverá ser entregue no Departamento de Alimentação 

Escolar - DAE, nos horários determinados, devendo esta entrega ser efetuada de 2ª-feira a 5ª-

feira das 08:00hs às 12:00hs; 

6.2. O prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser realizado de acordo com a data 

especificada pelo DAE; 

6.3. Serão recebidos, apenas e exclusivamente, Gêneros Alimentícios condizentes com as 

amostras apresentadas. 

6.4. As embalagens de modo geral devem ser secas, livres de qualquer matéria estranha, ser 

resistente e conferir proteção ao produto. 

a) Não é permitido o reaproveitamento de embalagem que tenha sido utilizada para 

acondicionamento de defensivos agrícolas, fertilizantes, rações ou similares. 

b) Nenhum componente da embalagem (matéria prima e acessórios) poderá conter resíduos 

prejudiciais ao produto acondicionado e/ou à saúde humana. 

c) Os materiais utilizados nas embalagens devem estar em conformidade com as Normas e 

Recomendações de Saúde e Higiene e que sejam capazes de proteger os produtos 

embalados. 

6.5. Constatado qualquer irregularidade, quanto a qualidade, quantidade, peso, no ato da 

entrega, as mercadorias serão recusadas, devendo as mesmas ser repostas no prazo de 36 horas 

e de acordo com critérios estabelecidos para o controle de qualidade dos gêneros. 

6.6. Todo o produto deteriorado, deverá ser trocado pelo fornecedor, no prazo de três dias úteis, 

sem adição de qualquer ônus para esta Secretaria Municipal de Educação. 

6.7. As entregas dos Gêneros Alimentícios deverão ocorrer por pessoal devidamente 

uniformizado. 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

7.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

7.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

7.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

7.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
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7.1.5. Cometer fraude fiscal; 

7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

7.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

7.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

7.2.3. Multa compensatória de 20% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

7.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

7.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos;  

7.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município de Cametá com 

o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

7.2.7. 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; 

7.3. As sanções previstas nos subitens 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

7.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

7.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

7.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

7.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

7.5. 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. 
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7.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

 

7.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

7.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

7.8. 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. 

7.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

7.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

7.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

7.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 

8 .1. Segue a presente dotação orçamentária: 

 

05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Classificação Institucional: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12.361.0439.2.271.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLAS – PNAEQ 
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Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recursos: 1220000 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE REFERENTE 

AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Classificação Institucional: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12.361.0453.2.265.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL – PNAE 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recursos: 1220000 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE REFERENTE 

AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Classificação Institucional: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12.365.0438.2.266.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE CRECHE 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recursos: 1220000 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE REFERENTE 

AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Classificação Institucional: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12.365.0454.2.266.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA – PNAEP 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recursos: 1220000 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE REFERENTE 

AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Classificação Institucional: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12.366.0459.2.268.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS – 

PNAE/EJA 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recursos: 1220000 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE REFERENTE 

AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Classificação Institucional: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Funcional: 12.367.0462.2.269.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAEQ 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de Recursos: 1250000 – TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU DE 

CONTRATADOS DE REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO 

 

 

Cametá, 12 de Abril de 2021. 

 

 

 

  ____________________________________ 

PATRÍCIA DO SOCORRO BARROS DE MEDEIROS 

Secretária Municipal de Educação de Cametá 

Decreto Municipal Nº 003/2021- PMC 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM PRODUTO EMBALAGENS UND QUANTIDADE 

1 

FARINHA DE 

MANDIOCA 

REGIONAL TIPO 1: Não 

inferior a 12 meses e ter 

sido fabricada ou 

produzida no máximo a 30 

dias da data de entrega no 

depósito. 

Embalagens plásticas 

resistentes de 1 kg, 

acondicionadas em fardos 

plásticos transparentes, 

transportando o total de 20 kg 

a rotulagem deve conter data 

de fabricação, validade, 

dados da empresa e registros 

sanitários. 

KG 64.504 

2 

FARINHA DE 

TAPIOCA REGIONAL 

TIPO 1: Não inferior a 12 

meses e ter sido fabricado 

ou produzido no máximo a 

30 dias da data de entrega 

no deposito. 

Embalagens plásticas 

resistentes de 500 g 

acondicionadas em fardos 

plásticos transparentes 

transportando o total de 20 

kg, a rotulagem deve conter 

data de fabricação, validade, 

dados da empresa e registro 

sanitário.  

PCT 64.504 

 

Cametá, 12 de Abril de 2021. 

 

 

 

  ____________________________________ 

PATRÍCIA DO SOCORRO BARROS DE MEDEIROS 

Secretária Municipal de Educação de Cametá 

Decreto Municipal Nº 003/2021- PMC 
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