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- OBJETO

Ll

O presente objeto versE a contratação de empresa especializada para o fomecimento de

gêneros alimentícios perecíveis e não pereciveis, para execuçâo do Programa Nacional dc

Alimentação Escolar - PNAE aos alunos makiculados na Creche, Pre-escola, AEE, Ensino
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e os Ensino Médio, conforme as especificações

contidas no termo e as orientações da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do
Carajás representando a Entidade Executora.
1.2 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e valores de

mercado estimados no escopo do termo de referência e das pesquisas de preços a serem
realizadas pelo setor competente. Vale ressaltar que as especificações técnicas dos produtos e
quantidades foram elaboradas levando em consideração a quantidades de alunos atendidos
pelo PNAE no Município de Eldorado do Carajás pelo Departamento de Alimentação Escolar

-

DAE e pelas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, responsáveis Técnicas

junto do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação -FNDE.

2_JUSTINCATTVA
2.

I-A

presente aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não pereciveis, para execução

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE aos alunos matriculados na Creche,
Pré-escola, AEE, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e os Ensino Médio,
voltados exclusivamente ao PNAE, para a alimentação escolar visa dar garantia de alimentos

variados

e

seguros, que contribuam para

o

crescimento

e

desenvolvimento saudável.

efetivando as politicas públicas educacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança
alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção
especif,rca

e em wlnerabilidade social, com acesso igualitirio, respeitando as diferenças

biológicas entre as faixas etárias.

2.1

- A presente

aquisiçâo de gêneros alimentícios pereciveis e não perecíveis, pÍrra a

alimentação escolar visa dar garantia de alimentos variados e seguros, que contribuam para o

crescimento e desenvolvimento saudável, efetivando as políticas públicas educacionais na
melhoria do rendimento escolar e seguÍança alimentar e nutricional, bem como, condições de
saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em wlnerabilidade social, com acesso

igualitário, respeitando as difereaças biológicas entre as faixas etárias. A Resolução
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026,2013-FNDE/PNAE quc dirpôc rcbrc

o gtndi$ento da aliurcntaçfu cscolâÍ oor slunor ds

educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, estabelece:

'Árt. 20 A o(tuisiçAo de gêneros alimentícios para o PNAE dewrá ser
nialtzutld pü nelo dc llcl@çAo públlca, nor tefinot du L.rl n"
8,6ó6/199t ou da Lel n" 10.520, de 17 de.iulho dc 2002, dt, olnds,
por dispensa do procedimento licilal.5río, nos lertnos do ür1. l4 do Lei
n' I L947/2009.

2.2

-

Garantir a Segurança Alimentar e Nutricional-SAN que e definida como "a realízação

do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade

suficiente, sem comprometer o acesso a outrâs necessidades essenciais, tendo como base
praticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam
social, econômica e ambientalmente zustentáveis" (BRASIL, 20061 MALUF, 2007).

2.3

-

Ações de Scgurança Alimentar e Nutricional podem ser implementadas a partir da

agricultura familiar, visto que essa aumenta a disponibilidade de alimentos e a variabilidade

de nutrientes à população, favorecendo a comercialização dos mesmos em nível regional,

além dc contríbuir para hábitos alimentares saudáveis e, consequcntemcnte, melhorar

a

qualidade da alimentaçâo (SICHIERI, 2000).

2.3- Paro. atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do
CarajálP A" observando aos preceitos de

Direito Público e, em cumprimento ao estabelecido

pelo Programa Nacional de Alimcntação Escolar
11.94712009

de

16107/2009

e

-

PNAE, em atendimenúo a Lei

Resoluçâo FNDEiCD nu

26 de

17106/2013

e

nu

Resolução

FNDE/CD N'04/2015 e as alteraçôes da Resoluçâo CD/FNDE N" 2ll2021, Lei Federal n"
8.666/93,

lri

Federal n" 10j2012002 e o Decreto Federal no 10.02412019, fundamenta-se os

procedimentos

a serem utilizados a vinculação da contratação e execução do

Programa

Nacional de Alimentaçâo Escolar. tcndc a necessidade de fazer a Aquisiçâo dos produtos
necessários parâ a manutenção e distribuiçâo da merenda escolar do Município

de Eldorado

do Carajás/PA, observando-se os prineípios inscrítos no ârt. 37 dâ Constituiçâo Federal.
Segundo a Resolução

N'

026/2013-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da

alimentaçâo escolar aos alunos da educação básiça no âmbito do Programa Nacional dc
Alimentaçâo Escolar-PNAE, estabelece:
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'Aí.

20 A aquisição de gêneros alimenticios para o PNAE deveú ser
realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei no
8.666/1993 ou da Lci n' 10.520, dc l7 dc julho dc 2002, ou, ainda, por
dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da
n"

lri

I I .947 /2W9".

2.4

-

Objetivando atender ao que estabelecem as noÍrnas para a execução do Programa

Nacional de Alimentação Escolar. que tem sua fundamentação legal nos aÍigos 205 e 208 da

Constituição Federal, na [-ei Complementar

n"l0l, de 24 de maio de

2000, na tei

Complementar no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na [,ei n' 8.666, de 2 t de junho de 1993,
e suas alterações, na medida provisória n2.l 78-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções

do FNDE/MEC ICD n" 23, de 24 de abril de 2006 e

n' 32, de l0

de agosto de 2006 e lei

n"11.947 de I 6 de juúo de 2009 e suas posteriores alterações, oferecendo reforço alimentar e

nutricional aos educando, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente,

conforme previsto na Portaria krterministerial n"1.010, de 08 de maio de 2006, dos
Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a universalidade do atendimento escolar
gratuita, para atender as necessidades nutricionais dos alunos e

à

formação de hábitos

alimentares saudáveis, durante sua permanência em sala de aula, contribuindo pâra o seu
crescimento, desenvolvimento, aprendizagem

e rendimento escolar, através de

cardápio

diversificado e regionalizado.
2.5. Os itens a serem adquiridos dos Gêneros Alimenticios da alimentação escolar, têm suas
especificaçôes, quantidades apresentadas no escopo da tabela no item
elaborada pela Responsável Técnica
de Alimentação Escolar

-

3.

Essa tabela foi

RT, junto a MEC e submetido ao Conselho Municipal

- CAE Municipio

de Eldorado do CarajálPA.

RELAÇÂO DA§ UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE
E AS ESPECTTTCAÇÔES E QUA|{TTTATTVOS
ESTIMADOS.
3

-

ALTMENTAÇÃO ESCOLAR

3.1. As unidades escolares que serão atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar

-

PNAE no âmbito Municipal.
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3.2. Ac especiÍicsçõ$ téclicsr, referente

alírnentícios perecíveis

rt qurntidedes' unidade e dercriçio dos gêneros

e nâo perecíveis,

para exeeuçâo do Programa Nacional

de

Alímentação Escolar - PNAE aos alunos matriculados na Creche, Pré-escola, AEE, Ensino
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Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e os Ensino Médio, conforme as especificações

contidas no termo e as orientaçôes da Secretaria Municipal de Educaçâo de Eldorado do
Carajás representando a Entidade Executora.

N'

ADOÇANTE LÍQUIDO (Dictético)
I

ITNTDADE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTO§

I

-

i

QU.rXr.

Água, sorbitol,

conservadores: Acido benzóico, metilparbeno e edulcorantes
anificiais, srévia. NÀo coNTEM GLÚTEN. Embalagem de

Frasco

20

Quilograma

2000

Quilograma

2.700

Quilograma

9.000

Quilograma

1.000

Quilograma

20

Quilograma

26.000

80ml à 200m1.

ABACATI IN NATITRA - primeira qualidade: tamaúo
grande; casca lisa; livres de fungos, sem indícios de
2

germinação,sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades e
objetos estranhos. Com estÍutura preservada, sem sinais de
dano fisico ou mecânico. Com 70 %o de maturação. Caixa ou
saca c/ até 20kg.

ACHOCOLATADO

EM PÓ -

Achocolatado

em

pó

instantâneo. em pó homogêneo, cor marrom claro a escuro.

3

4

Enriquecido com vitaminas, embalagem primária, própria,
fechada a vácuo, constando identiÍicação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e endereço do
fabricante, modo de preparo, data de fabricação, validade e
lote visíveis. Embalagem primária: Sacos de poliéster
metâlizado ou polietileno leitoso resistente, atóxico,
hermeticamente selado de no mínimo 2509. Embalagem
secundária: Caixa de papelão lacrada reforçada e resistente.
AÇÚCAR REFINADO - Contendo sacarose de cana de
açúcar, livre de fermentação, isento de matérias terrosas,
parasitas e detritos animais e vegetais. Devem estaÍ de
acordo com as exigências da legislaçâo sanitríria em vigor no
país ANVISA,MS. Validade: o produto deve conÍer data de
fabricação de ate 120 dias anteriores à data de entrega.

Embolagem primária: Plástica, atóxica, transparcnte,
resistente de até lkg. Embalagem secundária: Fardos
transpaÍentes termossoldado, resistente, supoÍando o
transporte sem perder sua integridade totalizndo peso

liquido de até 30kg.
nacional extra. os dentes devem estar bem
definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de broto.
Isento de lesões de origem fisica, mecânica ou biológica,
matéria terrosa, zujidades ou corpos estranhos aderidos à
superficie externa, livre de enfermidades, ínsetos, parasitas e
larvas. Embalagem primária: caixa de papelão, contendo

ALIIO 5

l0 kg.
ALIMENTO EM PÓ A BASE DE SOJA - Alimento em pó
a base de soja enriquecido de vitaminas e minerais sem
lactose em lata de 300 g, em folha de flandres e vemiz
até

6

sanitário. Sabores variados como natural, morango, chocolate
tipo Soy Milk
ARROZ BTIPO POLDO - Longo fino, grãos inteiros,

f

7

isento de parasitas, mofo. odores estranhos. substanciâs
nocivas, matérias terrosas e outros. Subgrupo: tipo I polido;
classe: longo fino. Produto l00o/o natural. Devem estar de
acordo com as exigências da legislaçâo sanitária em vígor no

4.Ll
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pafu ANVISA.MS. Validadc: o produto dcvc conter data dc
fabricaçâo de sté 120 dias cnteriores à dsta de entÍegô.

Embrlrgcm prlmárlrr Pláctioâ. âtóxíce. trmspàrcntc.
resistente de até lkg. Embrlrgem recundór{g: Fardos

It

transparentes termossoldado. resistente, suportando o
transpoíc scm pcrdcr sua intcgridadc totalizando pcro
llquido de até 3Okg.
ARROZ INTEGRAL - AÍÍoz integÍal, tipo l, com grâos
intciror, Embolagcm dc polictilcno. rcxi$tcntê c trstupsrcntc,
A embalagem deveró conter cxtemamente os dador de
identificaçâo, procedência, informaçôes nutricionais, númeÍo
dc lotc. data dc validade quantídadc do produto.
Embrlsgem de lkg a 5ke.
AVEIA EM FLOCO§ FINOS: produto rerultante da
moagcm dc grâos dc avcia opós limpcza c classificaçilo. Em
porçâo de 30g conter no máximo: I l0Kcal e 2.5g goduras
totaisi no mlnimo: 49 de protelnorr e 2,5 g de fibra alimental
nÀo contcr yódío ncm açúcar simplcs c iscntâ dc glúten.
Embalado em pacote de no mínimo 1659, podendo ter caixa
dc popcl rígido como cmbalogcm rccundáría, Ex,: Ncrtlcr.
Jasmine ou similâr.
BANANA PRATA IN NATURA - Tipo prata com 700/o de
maturação. sem danificagões fisicas, casca integra. Isenta de
!íubrtênciôs tcnoras. rujidader. parasitar. larvas. reslduor dc
defenrivor rgricolar. odor e sabor erlroúo. Peso por unidade
padrão. Embolrgem primárir: caixa c/ até 20 kg.
BATATA INGLE§A IN NATURÂ - de primeira qualidade;
. Tamanho grandel Carea lisa. livre de ftngos. sern indícios
de germinaçào, sem manchas esverdeadas; Isenta de

Quilograma

30

Quilograma

40

Quílograma

5,000

Quilograma

3.500

Quilograma

3.500

Quilograma

l0

c

9

l0

il

sujidades

e objetos estranhos. Sacas

pesando

aprsximsdsmente 50 kg,

t2

BETERRABA IN NATURA - Frercar de ótima qualidade,
compacta, tirme de coloraçâo uniforme, aroma. cor e sabor
tipico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento.
Nào nerâo permitidor danor que lhe alterem a eonformrçfu e
aparêneiu. l*cnto de: sujidade. inúcüoú psrssitâ§. lerv$.
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamaúo padrão.
Embrhrem primírir: caixa cl atê 20 kg,
BI§COITO ÁGI.IA E §AL SEM GLÚTEN E §EM
LACTOSE - Biscoito agua e sal sem glúten e sem lactose. A
base de farinha de milho, margarina vegetal (pakna, paliste,
coco. canola) água, sa[, emulsificantc. maltodextrina amido
de mandioca modiÍicado, proteína de soja, sal marínho,
xarope de arroz, fermentos químicos, bicarbonato de amônio

e

l3

bicarbonato de sódio, xarope de glucose, fermcnto
biológico. emulrifieante, scidificsnte. Acondicionado em
cmbclogem de no mÍnimo I 15 BÍâmâí. (lonrirtqr informryâo
para alérgicos: "contém derivados de soja, não contém
glúten". O produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Na embalagem dcverá conler:
denominação do produto, lista de ingÍ€dientes, informação
nutricional, contêúdo líquido, nomc(razãosocial) do
fabricante. produtor ou titular da marca,endereço completo,
páis de orisem e municipio, número de registro ou códieo de

\
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identificação do estabelecimento fabricante junto ao orgâo
competente, data de fabricação , pÍam de validade, lote e
condições de armazenamento. Deve possuir validade de no
mínimo 70% na datâ de entrega do produto.

BISCOITO SALGADO TIPO CREAI}í CRACKER
Contendo ba-sicamente farinha de trigo, gordura vegetal,
agucar, amido de milho, soro de leite. sal, fermentos
químicos (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amônío)
t4

t5

lír

estabilizante de lecitina de soja, acidulante ácido citrico.

Quilograma
Devem estar de acordo com as exigêncàs da legislação
sanitária em vigor no pâís AIWISA,/MS. Produto deve
conteÍ data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de
entrega. Embrlrgem primária: Plástica atóxica com 4009.
Embalagem secundárla: Caixa de papelão de 4kg.
BISCOITO DOCE MAISENA @oleche Merla) - Farinha
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico. açúcar. gordura
de palma, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, sal,
emulsificante lecitina de soja, fermentos químicos
(bicarbonato dc amônio c bicarbonato de údio). acidulantc
ácido lático e aÍomatizantes. Contém glúten. 07o gordura
Quilograma
trans. Deve estar de acordo com as exigência-s da legislação
sanitária em vigor no país ANVISA./MS, Produto dcvc conter
data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de
entrega. Embalagem primária: Plástica atóxicâ com 4009.
Embalesem secundário: Caixa de oapelão de 4ks.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL - deverá ser fabricado
a partir de matérias primas sâs e limpas, nâo devem estar mal
assados ou com caracteres organolépticos anormaisIngredientes ; fariúa de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegctal. fibra de trigo, açúcar. cxtrato de
mâlte, sà[, glicose. fermentos químicos: bicabomato de
amônio, bicabornato de sódio e fosfato monocálcico,
estabilizante lecitina dc §oja. Embalagem: na cmbalagem
Quilograma
deve constar os ingredientes, tabela nutricional, data de
fabricação, data de validade, número do lotel devem estar

.í.000

(/

4.000

r

20

acondicionados em embalagem primária plástica,
transparente, envoltos por embalagem secundá,ria de
polietileno metalizado, atôxico, resistente, lacrado, contendo
no mínimo 04 pcts e peso global de no minímo 1209. Prazo
de validade mínimo l0 meses a contaÍ a partir da data de
entrega.

t7

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Tipo l, tradicional, torrado
e moido, com certificado de selo de pureza ABIC, certificado
com selo de pureza ABIC. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Validade mínima de 04 (quatm)
meses a contar da data de entÍega. Devem estar de acordo
com as exigências da legislação sanitária em vigor no país
ANVISA/MS. Embalogem primária: Empacotado a vácuo,
pacote contendo 2509. Apresentando selo ABIC.
f,mbalagem secundárie: Caixa de papelão resistente de 5

Quilograma

200

Quilograma

30

(

kg com 20 unidades.

lll

CAIIELA EM PÓ - Isento de zujidades. parasitas, larvas e
material estraúo. Validade mínima de 06 (seis) meses a

/
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DE

contsr ds data de cntrcga. Com idcntificaçâo na embalagcm

(ótulo) dos ingredientes, peso, fomecedor, data de
fabricação e validade. Embrlrgeú primária:
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico
trsnspsreÍlte. oproximadamente

30g.

Embrlrgcm

rccundária: Caixa de papelão

CARNE BO!'INA ACÉM DE I' QUALIDÂDE
próprio, rem monehu erverdesdalt, eheiÍo e
càrâctcrÍstÍco. máximo dc

100/o

/

dc scbo e/ou gordura e

.

COT

!.obor
30lo

dc

de parasitas e larvas, isenta de
canilagenr e o$io!r. Embahgem de Írolielileno aÍóxico.
aponevroses, ausência

rcciítênte. tÍEnüparent§. intscto, A embalagcm dcverá contcr

l9

20

2t

extemamente os dados de identificação, procedência.
informações nutricionais. número dc lotc. data de fabricaçâo,
data dc vaüdade. qusntidsdê do produto e númcro ds SIF
(Serviço de Inrpeçào Federal), Serviço de Inrpeçâo Estadual
ou SIM (Serviço de hspcção Municipal) de lKg. 2Kg, 3Kg.
4Kg ou Skg, Embrlrgem prlmórir: Plástica, atóxica.
trenrpârente. não violado, rerirtente que goronta a integridade
do produto âté o momento do consumo de até 10009 mantido
sob congelamento a - l8oC. Embalagem secundória; Caixa
dc t sÍrclâo rcrirtents eom Btó 20 ks.
CABNE BOVINA MOíDA - (camc molda diântcirÊ (1"
qualidade), I I o/o de lipídeos. Com etiquetas de identificação
(validade, peso, procedência, número do regisuo SIE, SIF e
SIM). Devem estar de acordo com as exigências do
Ministério da Agriculrura. Pecuária e Abastecimento.
Validadc: O produto dcvc conrcÍ dâtâ dc fabricaçâo dc até 30
días antcriorcs à data dc cntrcga. Embelrgem prlmárle:
Plástica, atóxica, transpaÍente, não violado, resistente que
garanta a intcgridade do produto até o momentô do corsumo
de até 10009 mantido sob congelamento a - l8oC.
Embelegem secundárle: Caixa de papelão Íesistente com
até 20 ks.
CEBOLA lN NATURA - dc primcira qualidadc. tamaúo
caixa 3 e coloraçào uniforme, isenum de enfermidade
material terroso e umidade extema ânormâL sem danos
fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Saca§

Quilograma

20.000

Quilograma

30.000

Quilograma

700

pesando aproximadamente 50kg.

))

CENOURÂ uÉot l, U I - dc primcira qualidade, tâmânho c
coloração uniformc, isentam dc cnfermidade matcrial terroso
e umidade extema anormal, sem danos fisiços e mecâniços
oriundos dc manuscio c transporlc. Caixas de papclâo

Quilograma

4.000

Íesistente pesando aproximadamente 20k9.
CHARQUE TIPO DIANTEIRO - curada, seca, a base de:
carnc bovina sal. cmbalado a vácuo. N:l,o scrá âccíto

/

21

JERKED BEEF. Odor: Caractcrístícol Sabor: próprio,
apresentaÍ-se livre de parasitas e de qualquer outras
substancia cootaminantc quc possâ altera-la ou encobrir
alguma alteraçâo com etiquetac de identificaçfu (validade,
pcso, procedência, númcro do rcgistro no SIF. SIE ou SIM).
Dcvem estâr de acordo com as cxígências do Ministérío da
Agriculrura. Pecuária e Abartecimento e Arvi!.a. Validade: O
rrroduto dcve contcr dsts de fsbricaçÀo dc ató 30 dias

Quilogruma

700

2

r
u
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data de entrega. Embalrgem primórla:

embalagem a vácuo de 5 kg. Embelagem s€cundári.: caixa
de papelão resistente de 30 kg contendo 6 pacotes de Skg.

cHocoLATE EM PÓ 30% ou

50Yo - compo§to por aró
dc açúcar, conscrvantes, âromas
ou de neúum ingrediente artificial. A embalagem deverá
conter exlemamente os dados de identiÍicação e procedência,
informaçõcs nutricionais, númcro do lotc. quantídade do
produto e número de registro. Fabricado de acordo com a
legislação. Dcvcrá apresentar validade mínima de 06 mescs a
partiÍ dâ data de cntÍega. Pâcotcs com embalagcm de 0l kg
CHUCHU IN NATURA - Aparência fresca e sã, ótima
qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma,
cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe
altcrcm a conformaçâo e apaÉncia. Iscnto de: sujidadc.
insetos parasitas. larvas, rachaduras. coíes c perfuraçôcs.
Peso e tamanho padrão. Embdrgem primárirl Caixas de
500/o de cacau, scm adiçâo

24

z5

Quilograma

Quilograma

l.-í00

(./'

2.000

(.r/

papclão rcsistcntc pesando aproximadamente 20kg.

Couve Mantelgo (Regionel)

-

Frcsca. firme, limpa com

coloração verde escuro e tamanhos uniformes. separados me

26

maços padronizados. proccdcr dc cspécics gcnuinas c sits.
scm lesões dc origem fisica, mecânica ou biológicas scm
substâncias terrosas, sem sujidades ou coÍpos estràúos
aderindo a supcrficie externa, insetos, parasitas ou larvas, e

,100

Quilograma

outros defeitos que possam alterar sua aparência e çalidade.

Embalados em maços de até 3009

e

acondicionados em

embalagens apropriadas para cada maço.

EXTRATO DE TOMATE - Molho elaborado a paÍtir

de

paÍtes come§tíveis de tomate, adicionado de especiaías, sal e
açúcar. Características Técnicas: tomate. polpa de tomate,
amido, óleo vegetal, cebola, alho em pó, açúcar e sal. Não

contém glúten. Deve apÍesentaÍ
27

cor, sabor,

odor

caracterÍstico, consistência pastosa. Devem estar de acordo
com as exigências da Legislação Sanitiiria em vigor no pais

Quilograma

6.000

(ANVISA/MS). Validade: o produto deve conter data de
fabricação dc até 120 dias anteriores à data dc entrcga.
Embalegen primár{a: Sachê de 3409. f,mbalegem
secundária: caixa de papelão ondulado com 8.160 kg com
24 unidades.

28

29

Farinha de mandioca-seca, fina, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitas e fragmentos estraúos. não fermentâda
ou rançosa, sendo do Tipo I, grupo seca, subgrupo grossa,
classe branca/amarela, obtido das raízes de mandioca"
devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno
atóxico transparente, contendo 0l (um) kg, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso. fomecedor, data de fabricação e validade, mínima de
06 (seis) meses a contar da data de entrega. Acondicionados
em fardos de 15 a 30 kg.
FARINHA DE MILHO FLOCADÀ - farinha flocada precozida, produto obtido pela torração do gÉo de milho (Zea
mâya, L.), desgerminado ou não, prcviamente macerado,

socado

e

peneirado. Embalagem primária: embalagem

Quilograma

l .000

Quilograma

2.000

§ldorát{o
do Carajás
oove!nànoô coó

ÊSI'ADO DO PAR-{
FUNDo MLTNtcTPAL oE eoucRçÃo

veê

CNPJ: 29.940.948/000 I -09

dc I kg. Na embalagcm conter dados dc
idcntrficação do produto, marca do fabricantc. prazo dc
validadc. pcso liquido. de acordo as Normas e Rcsoluções
vigentes da ANVISA/MS
FECÚLA DE MANDIOCA - A embalagem devcrá contcr
cxtcmamcntc os dados ãe identificação, procedência,
informaçõcs nutricionais, númcro de lotc, data de fabricação.
data de valdadc, quantidade do produto. Embalagem papcl
kraft branco/cores ou de polietileno de 2009 a 5009.
FEIJÀO CARIOCA - Feijão tipo l, carioquinha. grãos dc
tamanho e formas naturais, claros, maduros, limpos, isento
de matcrial terroso, sujidades e mistura dc outras variedadcs
e cspécies dcvem estar dc acordo com as exigôncias da
legislação sanitária cm vigor no pais ANVIS{MS.
Validade: o produto deve conter data dc àbricação dc ate
120 dias antcriores à data de entrega. Embalâgem primária:
Plástica, atóxica, termossoldado, resistcnte, de lkg
plástica

30

it

Embalagem secundária: Fardos

Quilograma

50

I

Quilograma

6.0(x)

transparentc.

I

termossoldado. resistcnte de 3Okg.

32

FRANGO INTEIRO - Frango inteiro. congelado, de l'
quatidade. pcsando individualmente no máximo 2kg, em
cmbalagem transparente, à vácuo ou bcm lacradas, com
dcnominação do nome do produto. fabricante. cndereço.

Quilograma

35.000

Litro

200

rcgistro no Ministcrio da Agricultura (SIF. SIE OU SIM),
data de fabricação e validade.

LEITE DE COCO - Leitc de coco natural integral.

conccntrado. isento dc sujidadcs, parasitas, larvas, com
aspecto cor, cheiro c sabor próprios. A embalagcm deverá
contcr extemamente os dados dc identificação, procedência.
informações nutricionais, número do lotc. data dc validade.
quantidade de produto e atendcr as especificações tccnicas da
ANVISA c Inmctro. Prazo de fabricação: ató 120 dias
antcriores á data de entrega. Prazo de validade de no mínimo
6 meses a partir da entrcga do produto. Embalagem
primária Garrafa plástica de 250m1. Embalagem
secundária: Caixa de papclão limpas. integradas e
rcsistentes dc 4.800 kg com 24 unidades.

LEITE EM PO INTEGRAL (FORTIFICADO) - Aspccto:
homogêneo, iscnta de partículas

pó fino. uniformc e

queimadas, c de substancias estraúas. Cor: coloração branca
amarelada, caracteristicas sabor e odor: agradávcl,
somclhanÍe ao leite fruído. característico. não caramelizado.
-14

qucimado ou rírnçoso. Ingredicntes: lcite fluido integral
fortificado com fcrro e vitaminas. Devcm estar dc acordo
com as exigências do ministcrio da agricultura. pccuária c
abastecimento. Validade: o produto dcve contcr data dc
fabricação de até I20 dias antcriores à data dc entrega.
Embalagem primária: Embalagem aluminizada contendo
atc 200g. Embalagem secundária: Fardo dc papcl de até l0

Quilograma

9.000

kg.

i5

LEITE EM PO SEM LACTOSE ( Fortificado) - Leitc
LIHT sem lactose (0%), indicado para crianças com
intolcrância a lactosc. O produto deve aprcsentar cor brarca

I

Quilograma

200

^
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Cov.hàndo cofi vocá

interior e sabor característico. Deverá trazer informaçôes
gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras. O
produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos
estranhos ao produto, cor úo característica do produto. sabor
ácido intcnso ou problemas de vedaçâo da embalagcm.

Embalagem primária: EMBALAGEM

DE 400

c.

Embalagcm secundária: Caixas dc papelâo resistente.

MAÇÃ IN NATURÂ NACTONAL
-16

-

timpa. dc

boa

qualidade, sem defeito, pouco maduro, que apresentem
tamanho no 180, uniformes. Nào serão aceitos manchas ou
dcfeitos nâ casca, Caixa dc papel?lo rcsistcntc lacrada
pesando aproximadamente lE kg.

MACARRÃO SÊMOLA

Quilograma

4.000

TTPO

ESPAGUETE c ácido
urucum. Contém glúten. Com

Contendo, Émola de Trigo enriquecida com Ferro

fólico
37

e

corante

de

identificaçâo na cmbalagcm (rótulo) dos ingrcdientcs, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de fabricação e validade.
Isento de zujidades, parasitas, larvas e material estrânho.
Validadc mínima dc 12 (dozr) mcses a contar da data de
entrega. Embelegem Primárie: Plásticq atóxica com 5009.

Embalegem Secundária: Fardos

Quilograma

4.000

Quilograma

50

Quilograma

4.000

Quilograma

50

Quilograma

500

transparcntes

termossoldado, rcsistente, pesando até 5kg.
38

MACARRÃO ESPAGUETE SEM GLITTEN E SEM
OVOS - Macarrão de arroz Especificação técnica:
(aproximadamente 5009) macarrào de aÍÍoz tipo
fusilli/penne, sem ovos, sern glúten, íco ern vitamina A
MACARRÁO PARAFUSO - Macarrão parafirso com ovos,
enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote transparente
polietileno atóxico, resistente termossoldado. Com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

39

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade minima de 12 (doze) meses a contaÍ da data de
entrega. Embalagem primária: Plástica, atóxica com 5009.

Embalagem secundária: Fardos

transpaÍentes

termossoldado, resistente, pesando até 5kg.

MACARRÃO PARAFUSO

40

SE]VT

LEITE E OVOS

.

O

produto deverá estar de acordo com as seguintes orientações.
lngÍedientes: massa seca de sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico. com corantes naturais. Deveá ser isento
de leite e derivados e ovos. Poderá conter outros ingredientes
desde que aprovados pela legislação vigente e que nâo
descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados.
Embalagem primária: pacote plástico de 5fi) gramas: intacta,
resistente, transparentes, atóxicos termossoldado; contendo
data de fabricação, validade e número do lote de forma
indelével. Embalagem secundárir: fardo de filme plástico

(PE) atóxico termossoldado, rcforçados e

resistentes,

hermeticamente selado, pesando até l0 kg. Após cozimento o
produto deverá manter a integridade do corte solicitado. Nâo

será aceito produto quebrado ou com alterações em suas
características.

4t

lflntÃO

PAPAIA - Tipo formosa com ly/o de maturaçào
Sem danificações fisicas, casca t4!ej!4.19!4 Sgr, sabor e

us't
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ro.nvó.ô

aroma característicos da espécie. Isenta de subslâncias
terosas, sujidade§, paÍssit8§, l6rys$, rg§lduo,r de defenlivor
ogrlcolar. odor e rsbor ectrsúo, Psso c tomânho psdrâo,
Embalagem prlmória: Caixa de papelão resistente lacrada

(-..,'

pesando aproximadamente 18 kg

MARGAilNA - Crünoss com rol. som 65% dc lipídcor c
Ün/o ríc gorduras trlns. Enriquceida dc vitâminâ!.
,l-j

14

Apresentando aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isento
de ranço e de bolores. Validade mínima de 06 (scis) meses a
contar da data da entrega. Enrbalagem primárie: Potes de
plístico de 250g. Embalogem rcundárle: Caixa de papelão
rcsistente de 6 kg com 24 unidades.
MELAI\ÍCIA - Fr*ear de ótims qualidadc, compocra, frmc
de coloraçâo uniforme, âromâ, cor e rabor tipico da enpécie.
em perfeito estâdo de desenvolvimento. Com 70% dc
maturação. Nâo serâo permitidos danos que lhe alterem a

conformaçâo e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas. larvas, rachaduras, cortes e pcrfurações. Peso e
tamaúo padrão. Embrhgem primírir: podem vir soltas
dentro do transporte desdc quc csteja limpo e higicnizado.

Quilograma

900

Quilograma

_5.000

Quilograma

4.000

(/

2

MILHO BRANCO PARA CANJICA - Típo I, Classc
Branca, Categoria misturada. Isento de parasitas, mofo,
odores estranhos, substâncias nocivas, matérias teÍrosas
45

46

idcntificaçâo. proccdência. informaçõcs nutricíonâis, númcro
dc lotc. data dc fabricaçâo. data dc validadc c quÀntidadc do
produto. Lata. sachê ou tetrapack de 200g a 3kg
Ót BO pB SOJA - CaracteÍistiças Técnicas: Óleo de soja
refinado, 100% nâtural. Nâo dcvc aprescntâr cmbalagcm
frágil, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso. volume

/

Quilograma

700

/

A

rorulagcm dcvc contcr no mínimo as
scguintcs informaçõcs: nomd c/ou marca. ingrcdicntcs. data
de validade, lote e informaçôes nutricionais. PrazÃ de
validadc: Mínimo dc l0 mcscs. Data dc fabricação: Máximo
de 30 dias. Embrlagem primórie: Acondicionada em
recipientes de plástico de 900 ml, nâo apresentado

iruatisfatório,

47

e

outros. Devem estâr de acordo com as exigências da
legislação Saniúria em vigor no país ANVISA/MS. O
produto dcvc contcr data dc fabrícaçào dc âté t20 dias
antcriorcs À dâtâ dc cntrcgà. Embrlegcm prlmírh: plástico.
transparente. atóxica, Íesistente, de até 5009. Embalrgem
sccuadÁrir: FaÍdô plástico trânsparente de até l0 kg.
MILHO VERITE - Grãos dc milho, água c sal. A
embalagem deverá conter extememente os dados de

I,ITRO

6.ír58

/

smsssstncnto ou vôzômcnto, Enbtlrgêm xcúndlrlr: Caixa
de napelâo resistente de I 8 litros com 20 unidader
OVO DE GALINHA - produto fresco de ave gêlinácea, tipo
grandc (509). íntcgro, tamaúo uniformc c cor brancu.

48

proveniente de avicultor com inrpeçâo oficial, cor. odor e
ssbor csrâctcrístico. carca lisa, pourco porosà, scm manchas
ou sujidadcr. scm raehaduras, iscnto dc podridÀo c fungos, A
gema deve se aprrgenter tranrlúcida, firme. conri.rtente, livre
dc dcfcito, ocupando u partc ccntral do ovo c scm gcrmc
degenvolvido, A clara deve rc apre,,€ntar transparente, den$â,
firme. espessa, llmpida, sem manchas ou turvasão e intactar,

UND

I8.000

?
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Embalagem primária: resistente de papelão, plástíco ou
isopor. Contendo na embalagcm a Identíficaçâo do produto,
marca do fabricante. validade, data de embalagem, peso
líquido e sclo de inspeçâo do órgão competentc. Valídade
mínima de 30 dias a contÀr no ato da cntÍega. Embrtegem
com l2 unidade. Obs: o preços deveni incidir na unidade.
P O PARÁ HOT DOG - Peso de 50g cada unidade
Prcparado â pâÍir de matérias-primas sãs. dc primcira
qualidade, isentas de matéria terrosa € parasitas e em perfeito
estado de conservação. Seni rejeitado pão queimado ou mal
cozido. com odor c sâbor dcsagradávcl. prcscnça dc fungos. c
não seÍá permitida a adiçâo de farelos e de corantes de
qualquer natureza em sua confecção. Contendo na
embalagem a identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, data de embalagem, peso liquido.
Validadc mínima dc 05 dias a contar da cntrcga. Embalagcm
primiiria: Embalagem de polietileno Íesistente e atôxico com

?

Unidade

9.000

v

20 unidades cada

50

PÁO Sf,M GLUTEN - Podendo ser de uma ou misturas das
seguintes fariúas: amido de anoz. milho, ararutq fócula de
batâta, polvilho ou fécula de mandioca óleo vegetal,
fermcnto biológico, podendo ter ovos. leirc, açúcar e sal.

Quilograma

100

Quilograma

llJ.000

Quilograma

2000

Quilograma

4.000

Quilograma

l0

Pacote de 400 (quatrocentos) gÍamas.

PEffO DE FRANGO - Peito de frango came de frango tipo
peito congelado. não temperado com pele, com adição de
água de no máximo 4olo. Aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Com etiquetas de identificaçào (validade, peso, procedência,

5l

númcro

do

ministério

52

rcgistro

no SIF, SIE ou SIM) cm

cada

embalagem. Devem estar de acordo com as exigências do

da

agricultura, pecuária

e

abastecimento.

Validade: o produto deve conter data de fabricaçâo de até 30
dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária:
Plástica, atóxica. termossoldado, resistente, de até 3kg.
Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com
até | 5ks.
PEPINO - limpo, de boa qualidade. sem defeitos. aroma e
sâbor caÍacterístico da variedade. cor e tamaúo uniformes.
Sem lesões de origem fisica. mecânica. perfuraçôes e coÍtes.
De colheita recente. Acondicionado em saco plástico atóxico,
tÍansparente e resistente. Isento de sujidades.

5l

-

Aparência frescas e sâ, ótima qualidade,
compacto. firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor
típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento.
Nâo serâo permitidos danos que lhe alterem a conformação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas.
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamaúo padrão.
Embalagem primlria: Caixa de papelão rêsistente lacrada

REPOLHO

pesando aproximadamente 20 kg.

SAL LIGHT. Deve âpresentar em sua composiçío
54

50o/o

menos sódio. Isento de sujidades, parasitas, larvas e malerial
estrânho. Validade mínima de 06 (seis) mes€s a contar da
data de entrega. Embslagem primárie: Embalagern de lkg.

r
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Embalagem secundária: Fardo plástico resislente.

SAL IODADO - NÀo devern aprerentar rujidade. umidade.

55

mirturar inadcquadar no produto, Pruzo dc validgdc: MÍnimo
de I I meses. Data de fabricação: Máximo de 30 dias. A
rotulâgem deve contsr no mínimo as seguintes informações;
nomc ê/ou morea. ingredicnter. dâtâ dc valídadc. lotc e
informaçõen nutricionai$, Embelegem prlmárhl Pacotes de
I kg, em polietileno transpsÍente. Embalegem rccundórhl
Fordos com íscor rcsiitr[tsr dc polí*ilcno com l0 kg,
TAPIOCA GRANULADA - Prôduto oríunds da mandíoca.
livre de resíduos solidos, e sujidades. Embalagem p[âstica,
atóxica, transparente. termosoldado, resistente de arc 5009.
prazo de validade
contendo datg de frbricaçâ0,

Quilograma

l{0(}

Quilogromo

4.000

Quilograma

700

Quilograma

700

Quilograma

3.500

LÍTRÔ

7{t{',

e

5ó

acondieísnadss em fardor tÍaniperente, resistente,
suportatrdo o transpoÍte scm perder sua integridade,
totalizando peso liquido de 20 kg. Embrlrgem primórir:
plÁrtico tronsparcntc e/ oté 5009. contendo daa dc
fabricaçâo, e validade.

TEMPERO ACAFRÂO - Cúrcuma torrada ern pó, isenta de
57

impurezas e umidade. Acondicionada em saco de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hcrmcticamcnte e limpo,
contendo de 50g a I kg.

5tl

TEMPERO COLORAU - Produto constituído pela mistura
de fubá de milho com unrcum em pó, com identificação na
embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades. parasitas, larvas c matcrial estraúo. Validade
minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
Embelrgem primárlr: Embalagcm rcsisÍcntc dc poliailoto
atóxico Transparcnte. contcndo 5009. Embrlagcm
secundÁria: Embalagem plástica resistente de 6 kg com 12
pacotes.

TOMATE IN NATURA TIPO RA§TEIRO - de primeira
qualidade, tamaúo e coloraçâo uniforme, isentam de
59

cnfcrmidadc matcrial tcrroso c umidadc cxtcmâ anormal.
scm danos lricos c mccônicos oriundos dc manuscio c

transporte, Caixas

de

papelâo resistente

pesando

apmximadamcntc 20 kg.

VINAGRE. Fcrmcntado ac&ico de álcool, acidcz 4o/o. Pram
de Validade: Mínimo de E meses. Data de Fabícaçâo,
Móximo de 30 dies. A rôtulagcm dcvc contsr no mínimo âs
60

scguintcs informaçõcs: nomc c/ôu marca, ingrcdicntcs, data
de validade. lote e informaçôes nutricionais. Embehgem
prlmÁrhr Ganafas plásticas rcsistcntcs. contcndo 750 ml.
Embalagem recundórh, Plástico resistente atóxico, de 9
litros com l2 unidades.

4. DO PRAZO, LOCAL CONDIÇÔES DE ENTRI:GA, RESPONSÁVEL PELO
RECEBIMENTO E CRITÉRIO§ DE ACETTAçÃO DO OBJETO.
4.1. O (s) licitante (s) vencedor (es) devcrâo entregâr os produtos. confonne especificado em
cada item, em cadâ unidade escolar da Zona Uóana e Rural, de acordo o item 3, subitem 3.1,
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atendendo as orientações tecnicas emitidas pelas Secretaria Municipal de Educação de
Eldorado do Carajár'PA, por meio da Tecnica Responúvel (RT) junto a FNDE e o DAE
(Departamento de Alimentaçâo Escolar).

4.2.

A

entrega dos produtos será realizada, conforme cronogÍama enviada as licitantes

vencedoras. por meio da Ordcm de Fomecimento. que deverá ser assinada em conjunto com

um (a) dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual dcverá se identificar por meio de carimbo e
assinatura, a atual deverá se identificar tendo a proponente o prazo máximo de 72 (sacna c
duas) horas, para

a realização

da

entregar dos produtos no (s) local (ais) indicado (s) o

obedecendo os respectivos horários de das 08h00 às 12h00 de 2u a 6n feira e ou no caso de

feriados

e finais de semana com o hoúrio que atenda às necessidades do respectivo

Departamento de Alimentação Escolar para que possa acompenhar a licitante vencedoras ás
unidades ecolares de acordo com o item 3 subitem 3.1, sendo previamente informado pela
Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA.

4.3

-A

aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e nâo perecíveis para execução do

Programa Nacional de Alimentação Escolar

-

PNAE, para atender os 6.658 (seis mil

e

seicentos e cinquenta e oito) alunos maticulados na rede municipal de Ensino da Creche, Pré-

Escolar, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, AEE e os alunos do Ensino

Médio. acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do
CanjálPA.
4.4 - Havendo necessidade de adequações, o cronograma das datas e periodicidade podeú
sofrer alterações para garantir

o

fornecimento dos gêneros alimentícios perecíveis e nào

perecívcis para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ;

4.5

- A entrega dos gêneros alimentícios perecíveis

Programa Nacional de Alimentação Escolar

e não pereciveis para execução do

- PNAE, deverão ser transportados de forma

adequadas e em condições corretas de acondicionamento, temperatura, embalagem e demais

exigências previstas e necessárias de proteção contra contaminação e deterioraçào dos gêneros

alimentícios, considerando

os

dispositivos da Lei

n"

11.94712009

de

16/0712009

e

na

Resolução FNDE/CD n" 26 de 17106/2013 e Resolução FNDE/CD n" (X/2015 e demais
noÍmas que regem o Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no que couber, no
sentido de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional dos Beneficiários.
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4.6

-

O (s) licitante (s) vencedor (es) dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

pora execuçâo do Prograrna Nacional de Alimentaçâo Ercolar

- PNAE,

preeicsrn eetare'rn

cientes quc no ato da entrega. nas unidades escolares da rede municipal de educação, será

roalizads "a aferiçâo do pcro" dor produtos da alímentaçio escolar na pÍoscnça do Ficcal do

Contrâto do processo licitatório, desgnado pela Secretaria Municipal de Educaçâo de
Eldorado do Csrajá!/PA.

4.7 - Os produtos alimentícios processados, adquiridos atraves Termo de Referência para a
devem atender ao disposto na legislação sanitíria vigente, estabelecidas pelos serviços de
sanidade, tais como ANVISA./Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária locais ou estaduais e
os Sistemas de lnspeçâo (SIF, SIE ou SIM);

4.8 - A não entrega dos gêneros alimentícios pereciveis e não perecíveis para execuçâo do
Programa Nacional de Alimentação Escolar

-

PNAE, no prazo especificado sujeita

contratada às sanções previstâs neste TeÍmo de Referência em conformidade com

a

a lri

Complementar nolOl, de 24 de maio de 2000, na Lei Complemertâr nn 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, na

ki

nu 8.666, de

proviúria n2,178-36, dc 24

2l

de

junho de 1993, e suas alterações, na medida

de agosto dc 2001, nas Resoluçôcs do FNDE/MEC/CD n" 23, de

24 de abril de 2006 e no 32, de

l0 de agosto de 200ó e lei nnl1.947 de ló dejuúo de 2009,

2009 e na Resolução FNDE/CD nn 26 de 17/0612013 e Rerolução FNDE/CD

n'

0412013 e

Resolução CD/ FNDE n'21/2021, oferccendo reforço alimentar e nuhicional aos educando,

garantindo-lhes alimcntaçâo saudivcl

c cm

quantidsdc suficientc, conformc prcvinto na

Portaria Interministerial n"1.010, de 08 de mâio de 2006, dos Ministérios da Educaçâo e da
Saúde,

4.9 Os gêncros alimentícios pcreciveis e não perecívcis deverão ser dc primeira qualidade,
âtendendo ao disposto na legirlaçÀo de alimentos com caÍacteÍística de cada produto
(organolépticas, fisico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida
pela Agencia Nscional dc Vigilância §anitária

- ANVI§A. Ministério da Agricultura/Pccúria

e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitrírias Locais para cada gênero descrito conforme
tabela de especiÍicação e quantidadec e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM,
srE, srF).

4,10

A

cntrega dos produtos será realizada conforme cronogÍama fomecido pclo

Depaíamento de Alimentaçâo Escolar da SEMED.

I

qusl formulaÍá periodieamente através

€-r
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{9

do enüo da Ordem dc Fomecimento, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas a contar do recebimento da solicitação, para entÍ€gaÍ o produto no local indicado.

4.1f. A aquisição dos gêneros perecíveis e nâo perecíveis para a alimentaçâo escolar

se dará

de forma fracionada

4.12. Os produtos deverâo scr entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:

. Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente;
. Produtos de panihcaçâo, de acordo com cardápio;
. Cames e derivados

e produtos congelados, quinzenalmente;

. Alimentos Estoque-Seco (nÍlo-pereciveis), entregues nas unidadcs escolares mensalmente ou
entregues

no Depósito Cenhal de Merenda Escolar,

conforme

a

capacidade de

grmazenamento;

o
o

As verduras e legumes deverâo ser de boa qualidade
As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para
consumoi

o
r
o
o
o
o
.
r
o

As folhas deverão se apresentaÍ intactas e firmes;
Deverilo estar isentas de:
Substanciasterrosas;
Sem sujidades ou corpos estraúos aderidos à superficie extema.
Sem parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens;
Sem umidade extema anormal;
Isentas de odor e sabor estraúos;
Isenta de enfermidades:

Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização.

A(s) licitante(s), devem está cientes que

a entregue de alguns produtos no Depósito

Central

de Merenda Escolar, não retira a responsabilidade da (s) licitante (s) vencedoras de realizar
as entregas em todas as unidades escolares, conforme

o item 3 e subitem 3.1, atáves das

orientaçôes e acompanhamento do DAE e das Nutricionistas da Secreuíria Municipal de
Educação de Eldorado do CarajáVPA

Havendo necessidade de adequagões, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer
alterações;
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4.13. Só será aceito

o

fomecimento dos produtos que estiverem de acordo com as

especificações dos itenc contindos neíte termo de referência, e ac erpeciÍicaçôes mínimôs
exigidas abaixo:

. Idcntificaçâo do produtoi

. embalagem original

e intacta;

. data de fabrieaçâol
. data de validade;
. peoo llquido;
. Número do l,ote;
. Nome do fâbricantei
. Registro no órgâo fiscalizodor (SIM, SIE e §lF) quando couber;
4.14.

A

entrega dos gêneros alimentícios scÉ entregue de maneira parcelada, a critério do

côltrstânte, a SecretÁria Municipal de Edueação de Eldorado do CarajÁr/PÀ considers
oportuno e conveniente à entrega a paíir do momento de sua solicitação;

4.1§. o recebimento definitivo do objcto não Exclui a rooponsabilidado da contraürda pelor
prcjuízos rczultantes da incoÍÍeta execução do contrato.

t I,A GARANTIA DO PRODUTO
5.1 Os produtos deverilo oferecer prazo de garantia legal, a contar do recebimento

dos

mesmos;

5.2 Os gêneros alimentícios perecívcis c não perecívcis dcvcrâo ofereccr prazo de gêrantia
legal, a contar do recebimento dos mesmos;
5.3 Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que

comprometa a sua utilização.
6

DA QTIALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 Apresentâçâo de pelo menos 0l(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por
pessoa

jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),

assinados. datados e os sigratários dcvidamente identíficados com o nome completo e caÍgo,

gue comprove quc a cmprcsa licitante
materiaiíserviços em quantidâdes

fomeceu/prertou

ou

fomcce/prcsta

e características similares ao objeto desta

licitaçâo;

oE
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6.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado,

sendo esse requisito minimo

de

qualidade higiênico-sanitária

para

a

fabricação/produção/comercialização de gêneros perecíveis e não perecíveis.

ó.3 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado
deverá constar firma reconhecida em

caÍório:

6.4 O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que compÍovem o

atestado de capacidade técnica podendo ser nota fiscal

ou

contratos firmados com

administração pública ou privada.

6.5 Certificado ou declaração ou Alvaú Sanitrírio, emitido pelo Órgão competente,

que

comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Saniaria Estadual

ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeçâo Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de

Agricultura no prazo estabelecido, oficialmente demonstrando que está aptâ para

o

seu

funcionamento rcgular;

6.6 Poderâo ser exigidos outros documentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso
necessário.
7.

DA FISCALTZAçAO

7.1. Durante a ügência deste contrato, a CONTRATADA devc manteÍ preposto, aceito pela
Administração da CONTRATANTE, para representáJa sempre que for necesúrio.
7,2. A fiscalizaçâo e acompaúamento da entregâ dos produtos e execução deste contrato será

exercido pela Secretiria Municipal de Educação de Eldorado do CarajáVPA, através de
Servidor. devidamente designado, que se responsabilizará entre outras atribuições:

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizzr a devida conferência,
para verificar se encontra em conformidade com a entrega dos produtoe;

b) Pelas ânotações em ÍegistÍo próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega

dos

produtos.

c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância
acerca da qualidade e marca dos produtos contratados).

7.3. A equipe de Nuricionistas da SEMED, tâmbém realizarâ visíta de rotinâ no local de
armazenamento/produção dos gêneros a serem fomecidos pela contratada, para supervisão das

atividades e verificação de boas pniticas conforme legislação sanitaria vigente, podendo
solicitar adequações caso necessário, estipulando pÍazos para as devidas correções.

]À
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7.4. A aceitação ectará condicioíada à devida fiscalizaçâo dos técnicos da SEMED. Nâo gerâo
aceitos produtos cujas condições de ârmâzeíâme-rúo e tÍansporte

úo

sejam satisfatórias.

8. DAS AMO§TRÂ§

8.1. As amostras solicitadas pelo Departamento de Aimentaçâo Escolar Municipal
deverão ser apresentadas nas embalagens constantes no edital, até 48 (quarenta e oito) horao
depois de declaradr vencedora nr

frrc Lancer verbrl

o

hablllúadl no eertame.

E,1.1 A amostra deverá vir etiquetada com os seguintes dados:

e
o
o
r

Prro Secretárln Municlpal

de

Educoçlo dc Eldorrdo do Carajác/PÀ

Preglo rxxxrxxxxxx por rrrxrrrrx
No. do Lote/Item

-

n'_

Erpeciíicação do prodüto.

Nome do Licitante

8.2. As embalagens serilo sbeÍtaB e testâdâ§. sendo os produtor avaliados da oeguinte
forma:
E.2.1. Atendimento ao solicitado no Edital, eonformc eepccificações do Termo de
Referência,

8.2.2. Oc critéríos de avalioçâo serÀo oc seguintes: Aparência; corl earactedstíea do

produtol odor; sabor; e onsistôncia/textura; facilidade de preparol embalagcm com
informaçôes do produto, No mínimo 02 (doís) avaliadores smitirõo nota de 0 a

l0 para cada

item de avaliaçào, sendo que a média final abaixo de 8(oito) reprovará o produto ofertado;

8.3. O Departemento de Alimentaçâo Escolar emitirá parecer quanto avaliaçâo

das

Amostras, sendo que os itens cujas amostrss tiverem sido reprovadas serão desclassificadss
do certame,

t.4. Os

lieitanteo que nâo aprecentsrem amoctras no pÍazo indieado, terão

sue§

propostas automaticamente desclassificadâs, e serâo solicitadas âs amostras para o licitante
remônescente para aqueloo itene,

8.§. As amostras não terão custo ao Município, bem como nâo serão devolvidas.
8.6. O DepaÍamento de Alimentação Escolar poderá dispensar a avaliação da amostra,
Be & rnesma

jÁ ertiver sendo utilizada no pÍepâro da merendÃ escolar, ou for do anplo

coúecimento quanto

a aceitabilidade da marca ofertada.

t.7. O rccebimento dcfrnitivo do objeío nâo Exclui a rorponsabilidade ds eontratado
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do coütrâto;

8,7. O pedodo de fornecimento dos gêneros aliraentícios

cerá de

l0 (dez) meoes:

obedecendo ao calendário de 200 dias letivos conforme a Secretaria Municipal de Educaçâo
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Écê

de Eldorado do Carajrir'PA para o ano de 2022 e deverão ser entregues seguidos a
periodicidade.
8.8. A Adjudicatária obrigar-se-á a entregar o (s) objeto(s) estritamente de acordo com

as especificações constantes de sua proposta, observadas as características exigidas neste
Termo de Referência, responsabilizando-se pela zubstituição total ou de partes, na hipótese de
se constatar

d$acordo com as citadas especifrcaçôes;

8.9. Se a contratada nâo cumprir as exig&rcias constantes do contrato, da nota de
empenho e/ou consignadas nâ sua pÍopostâ, ressâlvados os casos fornritos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados a juízo da Administração da Secretaria Municipal de
Educação, fica sujeito às penalidadcs referidas no contrato;

8,10.

A

contratada deverá apresentar comprovação de que

é adimplente com a

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás para o fomecimento do objeto desta licitação,
atravós de declaraçâo fomecida pelas Secretarias competentcs;
9 DA

9.t

-

GARANTIA DO PRODUTO
Os produtos deverão oferecer ptazo de gsrantiâ legal, a contar do recebimento dos

me§mosi

93 - Não serão aceitos

produtos com validade vsncida ou cm desconformidade com as

especificações deste termo de refer€ncia.

l0.DAfl§cALrzaÇÃo
10.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela

Administração dâ CONTRATANTE, para representá-la sempÍe que for necessário.
10.2.

A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e execução

deste contrato

será exercido yxla Sccretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, através dc
Servidor que seá devidamente designado, e se responsabilizara entre outras atribuições:

a) Pelo recebimento dâs Notas FiscaiíFaturas, como também, Íealizar a devida conferência,
para verificar se encontra erm conformidade com a enhegâ dos produtos;

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos
produtos.

c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, [ocal de entrega, observância
acerca da qualidade dos produtos contÍatados).

103. A equipe de Nutricionistas da SEMED, tambern realizarà visita de rotina no local de
armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contÍatada, para supervisão das

ê\
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atividadee e verifieaçllo de boas práticao conforme legíelaçâo eanitáría vigente, podendo
solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções.
10.4,

A

aceitação estará sondieionads â devida fiscalizaçilo dos técnicos da SEMED, Nào

serão aceitos produtos cujas condições no que diz respeito controle de qualidade e transporte
nâo cejam astisfatórias,
10.5.

A equipe do almoxarilbdo central será responsável pela conferência dos produtos no ato

do rccebimento. que informarão ao Ficcal do contÍBto/§EMED oventuaic incsncictênciea.

1I DA§ OBRIGAÇÔE§DA EONTRATAI}À

tl,l.

As despesas com tÍansporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do

produto. ó dc total rosponnabilidade da proponente,

11.2. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú
especifico pára ecse fim, devEndo cer previemente higienizados

e nâo eonter quâlquer

substância que pôssa acarretar lesâo flsica, quimica ou biológica aos alimentos.

11.3. Os produtos deverâs estar sobrepostoe em paletes e/ ou em caixa de polietileno
higienizadas quando neeeraário, som exceçâo doe ovos que poderâo scr aeondicionados em
embalagem de papelâo e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico.
11,4.. easo seja detectado algurna falha no fomecifloento, que esteja em deseonformídade com

o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horae. após a notifrcação. sem

prejuím das sanções previrtas.

11.5.. Demais obrigaçôes em conformidade com

a Lei

8.6ó6193

e

demais legislações

pertinentes.

ll.ó.. Nos preços deverão estar inclusas

todas as despcsas tais como; despesa com

funcionários, materiaie utilizados. impostos. tranoportes, taxas ou outÍas,
11.6..

A Contratada deve cumprir todae

au

obrigaçõer constantes no Edital, §eus anexoó e su&

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do obieto e, ainda:
11.7.. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

12, t3 e

l'l

a 27, do Código de Defesa do Consumidor

ll.7.l

(lri

no 8.078,

aÍigos

de 1990);

SubstituiÍ, reparar ou corígir, às suas expensas, no pÍazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
11.7.2 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vitllte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do ptazo

previsto, com a devida comprovação;
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11.7.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Termo de Referência e na habilitação;
11.7.4 Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigaçôes trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transpoÍte ou

outro beneficio de qualquer natvreza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os
encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decon€ncia
da sua condição de empregadora.

11.7.5. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso),
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação.

11.7.ó. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o

fomecedor substituiní

o item no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas, contados do

recebimento do aüso escrito enviado por fax ou e-maíl ou outro meio hábil, sem ônus
para a Secretaía Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA;

11.7.7. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender
as solicitações da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Caraj:íy'Pd bem
como para atendimento a assistência tecnica durante a garantia;
11.7.8. Arcar com todos os encaÍgos decorrentes da presente aquisição, especialmente
os referentes a frete, taxas. seguros. encargos sociais e rabalhistas;

11.7.9 Dispor de meios necessários ao traospoíe, para a devida entrega de mercadoria
no local dc destino.

12I'A§ OBRIGAÇÔE§ DA CONTRATANTE
12.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constani da dotação orçamentrária específica de
forma a garantir o pagâmento das obrigações aszumidas;

l2.2Verificar minuciosamente, no prazo fixado,

a

conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital

e da proposta, para fins

de

aceitação e recebimento defrnitivor

123 Receber provisoriamente o (s) objeto (s) mediante regular aferiçâo de quantitativos,
disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus
anexo§;

12.4 comunicar

à

Contratada, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fomecido, parâ que seja substituído, reparado ou corrigidol
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12.5 acompaúar

e fiscalizar o

cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

12.ó

A

Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execuçâo do presente Termo de Contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decon€ncia de ato da Conhatada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.7. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificaçôes

contidas nesse termo de refeÉncia.
12.8 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

13DOPACAMENTO

l3.l

O pagamento será feito de acordo com os recuÍsos disponiveis, nâo superiores a 30 (dias)

após o atesto da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela
Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajrár'PA;
13.2

Neúum pagamento seú efetuado a CONTRATADA

na pendência de qualquer uma das

situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito

a

alteração de preços ou

compensação fi nanceira;

133 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o
fornecimento;
13.4 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade

fiscal perante

a

Administração.

A

contratada fica ciente de que deverá apresentar à

Contratante, ao fim de todos os meses:
a) Certidão de regularidade para com a fazenda FederaWnião;

b) Certidão negativa do INSS (CND);
c) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;
d) Certidão de regularidade para com a fazetda Municipal;
e) Certidão de regularidade para com o FGTS;

í) Certidâo negativa de débito trabalhista (CNDT);
13.5 Na Nota Fiscal deverão constar

a

descrição exata dos produtos ora fomecida,

informações sobre o número da nota de empeúo bem como a descriçâo exâtâ dâ Dotação
Orçamentária especifica, bem como acompaúada da cópia do empenho.

13.ó É vedada

a antecipaçâo de pagamento.
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13.7 Havendo erÍo na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de
empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamen!ária e ou

outras circunstâncias conelatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-as.

A

13.8

contagem do prazo para pagamento seú reiniciada e contada da reapresentação e

protocolização junto a Secretaria Municipal de finanças do documento fiscal com as devidas
correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE,
nem deveú haver prejuízo do fomecimento dos produtos pela CONTRATADA;
13.9 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e

das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento efetuado;

t3.10 O pagamento seni creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem
bancária, indicada na proposta, tendo assim como: agência
Banco:

_,

n"_,

Conta Corrente no _,

em que deveÉ ser efetuado o crédito. Não se permitini, portanto, outra forma de

pagamento que não seja a de credito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto
da Presidência da República 6. 170 de 25 de julho de 20O7;

l3.ll

Todos os custos com imposto, taxas, peúígios, fretes e demais despesas que porventurâ
ocorrem serão de responsabilidade da ernpresa contratada.
14

DA§I]BCONTRATAÇÃO

l4.l

Nào serão admitida a subcontratação do objeto licitâtório.

15. DOTAÇÃO ORÇAJ}TENTÁRIA

l5.l

O acordado será devidamente empenhado conforme § 3". do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei

4.320164, bem como ao disposto

[ei

de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar

l0l/00

e

pago pela contratante à contratada de acordo com a preüsão de dotação originária de
recursos, conforme a aquisição dos itens de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de

empenho, correrá

a

conta do elemento orçamentário

a ser indicado no momento

da

contratação conformc as seguintes cspecifi cações,

15.2 Uma vez que

o Registro de Preço denota eventual e futura

contratação, pautada na

oportunidade e conveniência da Administração, a dotação orçamentária só seni informada
quando da possível contÍatação, ou utilização da Ata de Registro de Preço por instrumento
congênere permitido.
15.3. Nas licitações para Registro de Preços

orçamentária,

a qual

úo

se faz necessário indicar previamente dotação

somente será exigida para

a

formalização do contrato ou outÍo

instrumento hábil, conforme disposto no art. 70, § 2o do Decreto Federal n'7 .892/2013
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16 DA§

sANÇÔEs ADMINISTRATTVAS

16.l Comete infraçilo administrativa nos termos da

I*i

n'8.666, de 1993 e da L,ei n, 10.520,

de 2002, Decreto Federal n" 10.02412019 a Contratada que:

16,1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em
decorrência da contratação;
16.1.3 ensejar o retardamento da execuçâo do objeto;
16,1.4 fraudar na cxecução do contrato;
16.1.5 comportar-se de modo inidôneo;
16.1.6 cometer fraude fiscal;
16.1.7 nâo mantiver a proposta.
16.2

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficani

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôes:

16.2.1 advertênciâ

por faltas leves, assim

entendidas aquelas que nâo

acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
16.2.2 multâ

al

0)y"

moratória observada

os seguintes

limites:

(três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de araso, sobre

o valor dos itens solicitados e não entregues;

b) 2% (dois por cento)

sobre

o valor total do contrato, em caso de

descumprimento das demais obrigações contratuais ou noÍrna da legislaçâo
pertinente;

c) 207" (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vicios ou
defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;

16.2.3 em caso de inexecução parcial,

a multa compensatória, no

mesmo

percentual dos subitens acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação

inadimplida;
16.2.4 suspensão de

licitar

e

impedimento de contratar com

Pública Estadual pelo prazo não superior a dois anos;

a

Administração
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16.2.5 declarrçío

de inidoneidade para licitrr ou contrator com

a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou ate que seja promovida a reabiliação peranê a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que seú concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pclos prcjuízos causados;

16.3 Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87,

III

e

IV da

tri

n" 8.666,

de 1993, a Contratada que:
16.3.1

teúa sofrido condenação definitiva por praticar, por meio

dolosos,

fraude fiscal no rccolhimento de quaisquer tributos;

ló.3.2 teúa praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.3.4 demonstre nâo possuir idoneidade para contratar com a Administraçâo
em virtude de atos ilicitos praticados.

16.3.5

A

aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar'se-á em

processo administrativo que assegurará

o contraditório e a ampla defesa

Contratada, observando-se o procedimento previsto na
subsidiariamente a

16.3.6

A

lri

lri

n'8.666, de 1993,

à
e

n" 9.784, de 1999.

autoridade comp€tente,

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

principio

da

proporcionalidade.
17 DO§ CA§O§ DE

l7.l

RE§CI§ÃO

De acordo com o art. 79 da Lei n". 8.666/93, a rescisão do Contrato podera ser:

I - por ato unilateral

e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada tÉi;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no pÍocesso
respectivo, desde que haja conveniência para a Administraçâo;

III - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRÂ,FOTJI\{ICO

No caso da rescisão unilateral, o CONTRATAIT{TE nâo indenizarâ o CONTRATADO'
salvo pelos serviços executado e aceitos pelo CONTRATANTE.
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rsDo coNTRATo r vrcÊxcre
lE.l Para a contrataçâo em tela será formalizado
suas cláusulas todas as condições, obrigações

conformidadc com

o Edital dc

Contrâto Admínistrativo, estabelecendo ern

e

responsabilidades entre as paÍtes, em

licitação, Termo dc Refcrência e Proposta de preços da

Licitante considerada vencedom.
18.2 O Contrato terá vigência de

l0

(dez) mesês! a contar da data de sua assinatura; em

relação à sua prorrogação, ficará a critério do órgâo solicitante mediante o procedimento
devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade publica de a
despesa ser gerada de acordo com o

Art. 57 da l-ei 8.666/93, com validade

e eficácia após a

publicação de seu extrato.

18.3 O momento de contratação seú um ato unilateral da administração pública, e será

definida conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, nâo cabendo ao licitante
vencedor a exigência de imediata contratação dos itens licitados.
19 DAS

DISPOSIÇÓES GERAI§

l9.l A Secretaria

Municipal de Educaçâo de Eldorado do Carajrir'PA reserva-se o direito de

liberar a nota fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor
responsável designado como
especificações, qualidade

e

fiscal do contrato em tela, após aferir

adequação dos materiais entregues com as

a

quantidade,

do Termo

de

Referência.

19.2

A

Administraçâo podeni Íevogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de

interesse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo
de oficio ou mediante provocação de terceiro;
19.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverâo ser supridos pela

ki

tf .8.666/1993

e suas alteraçôes, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Coordenação

de Licitaçào e Contratos na sede da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do
CarujislPA:'
19.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, para

dirimir quaisquer dúvidas oriundas

das avenças.

Eldorado do Carajás/PÀ 16 de Março de 2022.
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