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ANEXO 1 - TER_M0 DE REFERENCIA
P-REGAO ELETRONICO N“ 2701.01-21-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 18010002/21
l - DO OBJETO
1.1. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO
PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DE PANDEMIA (CON VIDl9) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE
MILHA/CE. .
2 - DA JUSTIFICATIVA

AI - A contratacao dar-se-2'1 pela necessidade da REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR.
DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS NO
PERIODO DE PANDEMIA (CONVID-19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MILHA/CE. .
2.2 - Tal contratacao se faz necessaria pela necessidade da manutencﬁo dc merenda escolar ofertada na rede
municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, conforme preceitua a legislacao vigcnte;
2.3 - A presente aquisicao visa 0 fornecimento dc alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento c
desenvolvimento saudavel dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Municipio dc Milha/Ce, garantindo
melhoria do rendimento escolar e seguranca alimentar e nutricional, bem como, condicoes dc saiidc aqueles que
necessitem de atencao especiﬁca e em vulnerabilidade social, com accsso igualitario, respeitando as diferencas
biolégicas entre as faixas etarias;
2.4. Diante da situacao emergencial provocada pela pandemia mundial do Covid-I9, fez necessaria uma série dc
medidas para combater a proliferacao da doenca no municipio de Milha/CE, Inicialmente por meio de Decretos
Municipais, e em seguida outros que culminaram na suspensﬁo das aulas prcsenciais da rede municipal dc ensino.
Entrctanto, a Sccretaria Municipal dc Educacao nesse cenario considerou as consequéncias nutricionais negativas que
tal suspensao provocaria com o rompimento também do fornecimento de merenda escolar aos alunos matriculados na
rede municipal de ensino. Para além da questao nutricional também a Secretaria dc Educacao leva em coma a
responsabilidade social para com os alunos, por isso, independentemcnte da presenca ﬁsica no ambiente escolar,
Atou pela aquisicio dc alimentos com objetivo de complemcntar a alimentacao das familias durantc a suspensao das
aulas prescnciais.
.
Para 0 alcance desse objetivo faz-se necessaria a aquisicao dc géneros alimenticios para compor os kits dc
alimentacao que proporcionem um subsidio nutricional ao organismo, composto dc proteinas, fontcs de energias,
carboidratos, vitaminas e minerais, os quais favorecam melhores condicocs de enfrcntamento a uma possivcl
contaminacao pelo virus. Os géncros alimenticios nﬁo pereciveis em forma dc kits serﬁo dcstinados aos alunos
matriculados na rede municipal dc cnsino do Municipio dc Milha/CE, para proporcionar nutriente e complementar as
principais refeicoes das familias.

Diante do exposto, considerando a inceneza do tempo dc suspensao das aulas prescnciais no corrente ano, em
consequéncia dos efeitos que pandemia esté provocando e que ainda pode provocar a populacao, faz-se necessaria a
contratacao para 0 fomecimento dos géneros alimcnticios nao pereciveis destinados a manutencao do programa

merenda escolar do municipio dc Milha/CE em beneﬁcio dos alunos da rede mimicipal dc ensino c suas respectivas
familias.

2.5. - Considerando que os produtos objeto destc Termo dc Referéncia s50 classiﬁcados como comuns, pois 0s
mesmos podem ser objetivamente deﬁnidos por meio de padroes usuais praticados no mercado e as cscolhas fcitas
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poderao ter base os precos ofertados e nao necessitam de avaliacao especializada, optamos por realizar 0 certame
através de procedimento licitatorio na modalidade Pregao Eletronico, amparado na Lei Federal n“ 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019.
3-DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

3.1. Com relacao a entrega:
3.1.1. Os produtos deverao ser entregues em confonnidade com as especiﬁcacoes estabelecidas neste termo, no prazo
de 05 (cinco) dias ﬁteis, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou instrumento habil, em local a ser
designado pela Secretaria de educacao contratante, que ﬁcara responsével por apresentar cronograma de entrega apos
formalizacao contratual. A entrega devera ser realizada no(s) horari0(s) e dia(s) da semana de 07h as l lh e de 13h as
17h, de Segunda a Sexta-feira.
3.1.2. A entrega do objeto sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsavel por toda
despesa decorrente de transpone e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais
"\nos causadas a ele.
3.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justiﬁcados até 01 (um) dia L'1til
antes do termino do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento
contratual.
3.l.4. A CONTRATADA deveré entregar qualquer quantidade solicitada pelo municipio, nao podendo, portanto,
estipular cotas minimas ou maximas para entrega.
3.2. Com relacao ao recebimento:
7.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior veriﬁcacao da conformidade do obj eto com
as especiﬁcacoes, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
7.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Deﬁnitivo, apos a veriﬁcacao da qualidade e
quantidade do objeto, certiﬁcando-se de que todas as condicoes estabelecidas foram atendidas e a consequente
aceitacﬁo das Notas Fiscais pelo gestor da contratacao, devendo haver rejeieao no caso de desconformidade.
7.2.3. Caso 0 material licitado nao atenda as especiﬁcacoes exigidas ou apresente defeitos, nao sera aceito,
suj eitando-se o fornecedor a aplicacao das penalidades previstas no termo do contrato.
7.2.4. Os produtos somente serao recebidos dentro do prazo de validade, devendo, quando da data da entrega, a sua
data de fabricacao nao ser inferior a 80% do prazo de validade.
8-DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO FORNECIMENTO
/5

- DA FUNDAMENTACAO LEGAL

4.1 - A contratacao para o servico, objeto deste Termo de Referéncia, esta fundamentada com base na da Lei n“.
8666/93, Decreto 10.024/ 19, Lei n°. 10.520/02, Lei complementar 123/06, alteracoes posteriores e demais legislacoes
aplicaveis.
5 - DO FORNECIMENTO
5.1 - A contratada devera fomecer os produtos confonne o determinado pela Secretaria requisitante deste municipio
mediante documento habil, emitido pelo setor competente;
'
5.2 - Os produtos deverao ser fornecidos conforme as especiﬁcacoes exigidas pela Secretaria requisitante e somente
entregues com a apresentacao das requisicoes e/ou ordem de fomecimento, conforme o exigido e entregue nos locais
indicados;

5.3 - Efetuar a entrega dos produtos objeto da Autorizacao de Fomecimento, de acordo com a necessidade e 0
interesse do CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias iiteis apos o recebimento da Autorizacao de
Fornecimento expedida pelo do Servico de Almoxarifado e/ou autoridade competente;
5.3.1 - Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justiﬁcada do fornecedor
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e aceita pela Administracao;
5.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justiﬁcados antes do
término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual;

5.5 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condicoes de consumo, no prazo maximo de 02 (dois)
dias ﬁteis, contadas do recebimento da comunicacao expedida pelo Sen/ico de Almoxarifado e/ou autoridade
competente
6 - DA QUANTIDADE, DESCRICAO E ESTIMADO
6.1 - As quanticlades, especiﬁcacoes e valores, conforme abaixo:
ITEM

I 00001
/\

I
I

ESPECIFICACOES
QUANTIDADE
Arroz branco,

UNIDADE

00003

>~»- -—-—
00004

00005

VALOR TOTAL

tipo 1

Arroz— Arroz branco,
tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido,
em pacotes de 1 kg.
Devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestigios de insetos e livres de umidade. O
produto nao devera apresentar—se quebradioo a olho nu, o que
identificaria como produto de segunda linha. A embalagem devera
conter externamente os
dados
de identificaoao, procedéncia,
informaooes nutricionais, numero

00002

VALOR UNITARIO

de lote,

quantidade do produto,

validade minima de 10 meses a partir da data de entrega.
18,500.00 QUILO
4,030
74.555,00
Feijao — tipo 1
Feijao — tipo 1,
deve possuir data de fabricaoao e validade. A
embalagem deve estar
de
acordo
com a legislaoao vigente.
Embalagem de 1 kg, validade minima de 10 meses a partir da data
de entrega.
9,250.00 QUILO
5,580
51.615,00
Macarrao— tipo espaguete embalagem primaria vitaminado
Macarrao— tipo espaguete
embalagem
primaria vitaminado,
cor
amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial,
ovos, e demais
substancias
permitidas,
isenta de corantes
artificiais sujidades, parasitas. Embalagem de 500g,
em sacos
plasticos transparentes e
atoxicos,
limpos
nao
violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaoao e procedéncia,
informaoao nutricional, numero
do
item,
data de validade,
quantidade do produto.
O produto devera apresentar validade
minima de 01
ano a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
9,250.00 QUILO
2,450
22.662,50
Leite UHT Integral,com 3% de gordura

Leite UHT Integral,
com 3% de gordura, inspecionado. Embalagem
Tetra Pack. Deve
possuir data de fabricaoao e validade. A
embalagem deve estar
de
acordo
com a legislaoao vigente.
Acondicionado em embalagem de 1 litro.
3,590
33.207,5O
9,250.00 UNIDADE
Aoucar— refinado, cristal em embalagem plastica de 1 Kg
Aoucar— refinado, cristal em embalagem plastica de 1 Kg, data de
vencimento minimo de
1 ano,
livre de impurezas). , coloracao
clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro proprio, sem umidade.

9,250-O0

QUILO

2,350
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00006

00007
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00008

Biscoito doce— tipo Maria
Biscoito doce— tipo Maria,
composicao basica: farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada,
agua,
sal,
acucar
e
demais
substancias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno
atoxico hermeticamente vedados com no minimo 330g O produto
deveré apresentar validade minima de 10 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
9,250.00 PACOTE
2,680
24.790,00
Biscoito salgado— tipo cream cracker
Biscoito salgado— tipo cream cracker composicao basica: farinha
de trigo, gordura
vegetal
hidrogenada,
aqua,
sal e demais
substancias permitidas. Acondicionada
em
pacotes
de
polipropileno, atoxico hermeticamente vedado com no minimo 330g.
O produto devera apresentar validade minima de 10 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
9,250.00 PACOTE
3,490
32.282,50
Oleo de Soja, produto derivado de soja comestivel
Oleo de Soja, produto derivado de soja comestivel, e refinado.
Deve possuir data

00009

de

fabricacao

e

validade.

Acondicionado em

embalagem de 900 m1.
9,250.00 UNIDADE
6,710
62.067,50
Massa de milho— pré—cozida
Massa de milho— pré—cozida rica em ferro e acido folico fAmare1o,
com aspecto, cor,
cheiro
e
sabor.
Embalagem
de
500g.
Acondicionados em fardos lacrados
. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificacao e procedéncia, informacao
nutricional, numero do
lote,
data de validade. O produto devera
apresentar validade minima de 01 ano a partir da data de entrega
na unidade requisitante.

9,250.00
00010

00011

00012

}_ _ r_ _ _ _ _ _ _ _-

QUILO

Ovo de galinha tipo 2

1,650

15.262,50

(grande)

Ovo de galinha tipo 2
(grande), frescos, casca lisa e intacta,
protegidos por bandejas tipo gavetas. A embalagem devera ser tipo
pet, estar devidamente
rotulada
contendo
os
dizeres tipo
colonial, com registro
nos orgaos de inspecao sanitaria. O
produto devera apresentar validade minima de 20 dias no momento
da entrega. Embalagem deve conter 12 und.
9,250.00 BANDEJA
10,900
l00.825,00
Sardinha enlatada- 125 g
Sardinha en1atada— 125 g.
sardinha ao oleo , sem conservantes.
Obrigatorio na embalagem,
a
identificacao
do
produto,
do
fabricante, data de fabricaoao, e validade. Registro no SIF.
Prazo de validade no minimo.
9,250.00 UNIDADE
2,950
27.287,50
Sal — 1 Kg refinado
Sal — 1
Kg
refinado,
iodado,
constituido de cristais de
granulacao uniforme e
isento
de
impurezas
e
umidade.
Acondicionado em saco
de
polietileno,
integro,
atoxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, A embalagem devera
conter externamente os dados de identificacao e procedéncia,
numero do item,
data de fabricacao, data de validade, quantidade
do produto. Validade minima de 01 ano a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
9,250.00 QUILO
0,720
6.660,00
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472.952,50
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6.2 - O valor global estimado da presente licitacao é de 472.952,50 (quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos);
6.3 - Os valores de referéncia estimados acima foram obtidos com base nos valores médios obtidos através das
pesquisas de precos realizadas junto ao setor competente e anexadas aos autos;
6.4 - Os itens que contiverem a indicacao de marcas, serao somente para parametro de qualidade e para facilitar a
descricao do obj eto a ser licitado, nao impedindo que os licitantes apresentem produtos equivalentes, similares ou de
melhor qualidade (ACORDAO n° 2401/2006 e ACORDAO n° I13/2016, e SUMULA TCU 270);
6.5 Poderao participar qualquer empresa regularmente estabelecida no pais, que atue no ramo pertinente ao objeto
licitado e que satisfaca todas as exigéncias, especiﬁcacoes e normas contidas neste Edital e seus anexos.
7 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1 - Fomecer os produtos objeto contratado as condicées do contrato;
,l.2 - Manter-se durante a execucao do contrato, com as condicoes de habilitacﬁo e qualiﬁcacao exigidas na licitacﬁo;
3 - E as demais obrigacées afetas a contratacao estao previstas na Minuta do Contrato, Anexo IV, parte integrante
do Edital.
8 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1 - Oferecer todas as informacoes necessarias para que a contratada possa fomecer os produtos dentro das
especiﬁcacoes técnicas recomendadas;
8.2 - Efetuar o pagamento, mensalmente, das notas ﬁscais correspondentes;
8.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os itens em desacordo com 0 contrato;
8.4 - E as demais obrigacoes afetas a contratacao estao previstas na Minuta do Contrato, Anexo IV, parte integrante
do Edital.

9 - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
9.1 - Os servicos Objeto desta licitacﬁo deverao ser ﬁscalizados por ﬁmcionario designado pela Contratante;
9.2 - A ﬁscalizacao e/ou acompanhamento sera exercido no interesse do Municipio e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, danos resultantes de imperfeicio técnica, vicios redibitorios e, na ocorréncia destes, nao implica coresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos;
9.3 - Quaisquer exigéncias da ﬁscalizacao inerentes ao objeto desta Iicitacao deverao ser prontamentc atendidas pela
"\mtratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, onde se veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorrecoes, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
cabiveis.
10 - DO PAGAMENTO
10.1 - A adjudicataria devera apresentar nota ﬁscal para liquidacao e pagamento da despesa, no prazo de até 30
(trinta) dias contados do adimplemento da obrigacao;
10.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota ﬁscal/fatura devera estar acompanhada da comprovacao de regularidade

da licitante vencedora junto a Seguridade Social - CND, ao Fundo dc Garantia por Tempo de Sen/ico - CRF ao
Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos Tributos Federais e a Divida da Uniao - Certidao Conjunta da
Uniao;

10.3 - A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos services prestados, apresentar guias de recolhimento dos
encargos incidentes na prestacao dos sen/icos (previdenciérios, trabalhistas e tributarios);
10.4 - O pagamento sera através de crédito na conta bancaria do fornecedor ou através de cheque;
10.5 - A Contratante reserva-se 0 direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, as execucoes do servico nao
estiverem confonne as especiﬁcacées.
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10.6 - A Contratante poderé deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacoes
devidas pela Iicitante vencedora, nos termos deste Pregao;
10.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a Iicitante vencedora enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao
ﬁnanceira, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou dc compensacao ﬁnanceira por atraso dc paganiemo.

11 - DA VIGENCIA
I 1.1 - O Contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro dc 2021.

MILHA - CE, 17 de fevereiro de 2021.
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