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DAE/SEMED 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

Este Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de Gêneros Alimentícios 

destinados a Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para Alimentação 

Escolar/ Merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 

de Terra Alta - Pa. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública em dar continuidade 

as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao art. 37 da Constituição Federal, o 

qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência, esta futura e eventual aquisição de 

gêneros alimentícios se justifica com o intuito de compor o cardápio escolar da Rede Estadual 

e Rede Municipal de Ensino do Município de Terra Alta, vinculados ao Programa Estadual de 

Alimentação Escolar (PEAE) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

consequentemente atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Terra Alta/PA. 

 

3 - FORMA DE FORNECIMENTO. 

3.1 O fornecimento será conforme especificado na ordem de fornecimento, de forma 

parcelada de acordo com a necessidade do solicitante e o prazo de entrega será de 05 (cinco) 

dias corridos a partir da solicitação devidamente assinada, pelo servidor competente deste 

órgão. 

 

4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 

4.1 A quantidade ESTIMADA a ser adquirida, é fixada de acordo com este Termo. 

4.2 O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade 

máxima estimada de fornecimento estabelecida neste termo. 
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ESPECIFICAÇÕES DO 

PRODUTO 

EMBALAGENS 

 

 

QUANTIDADE 

ANUAL 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

AÇÚCAR REFINADO: A embalagem deverá 

apresentar a data de fabricação e prazo de 

validade, sendo as mesmas uniformes quanto ao 

tipo e peso para a quantidade total solicitada. 

Pacote de 1kg 

fardo até 30 kg 

      8.700 Kg 

2 ARROZ BRANCO TIPO 1:  longo e fino, de 

boa qualidade, isento de mofo e impureza. A 

embalagem obrigatoriamente deverá ser 

uniforme quanto ao tipo e peso para a 

quantidade total solicitada constando data de 

fabricação e validade e número do lote.   

  

Pacote de 1 

kg/fardo de até 30 

kg 

7.500 Kg 

3 BOLACHA SALGADA TIPO CREAM 

CRACKER AMANTEIGADA: deverá ser 

fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. A 

embalagem obrigatoriamente deverá ser 

uniforme quanto ao tipo e peso para a 

quantidade total solicitada constando data de 

fabricação e validade e número do lote, tendo 

como ingredientes farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, gordura vegetal( 

palma, gordura hidrogenada de soja e 

margarina, açúcar invertido, açúcar cristal, sal, 

soro de leite, amido de milho, fibra de aveia, 

fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio) emulsificante ( lectina de 

soja), fermento biológico, melhoradores de 

farinha de trigo ( protease, xilanase e alfa 

Pacote de 400 g 

/fardo de até 20 

kg 

1.500 Kg 
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amilase) aromatizante e acidulante( ácido 

lático). Contem Glúten, derivados de trigo, soja, 

aveia e leite de vaca. Pode conter derivados de 

centeio, cevada e coco.    

 
4 FEIJÃO CARIOCA: Grãos de boa qualidade, 

isento de mofo e impureza. A embalagem 

obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao 

tipo e peso para a quantidade total solicitada 

constando data de fabricação e validade e 

número do lote. 

 

Pacote de 1kg / 

fardo de até 30 kg 

 

         5.550 Kg 

 

5 MACARRÃO ESPAGUETE: procedência 

nacional isenta de mofo (manchas esverdeadas 

com pontos branco e cinza) de odores estranhos 

e de substâncias nociva.  A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

de lote, data de fabricação, data de validade. 

 

Pacote de 0,5 kg/ 

fardo de até 20 kg 

970 Kg 

   6 CHOCOLATE EM PÓ: Contendo 32% de 

cacau. O produto deve ser obtido de matéria 

prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de 

parasitas, detritos animais, cascas de sementes 

de cacau e outros detritos vegetais; deverá ser 

solúvel em líquidos quentes e frios e ter 

indicação para o preparo de bebidas. 

Ingredientes mínimos: açúcar e cacau em pó. 

Isento de leite e derivados, bem como de traços 

de leite. Sem glúten, corante ou gordura trans. 

Aparência: pó fino homogêneo, sem grumos, 

cor, sabor e odor próprios. Apresentando 

informações quanto ao número do lote, 

informação nutricional, data de validade, 

dispostas diretamente na embalagem do 

produto.  

Embalagem 

aluminizada com 

até 500 g. 

Embalagem 

secundária: fardos 

plásticos 

transparentes. 

Validade não 

inferior a 180 dias 

após a data de 

entrega. 

50 Kg 

7 ÓLEO DE SOJA REFINADO: Obtido de 

matéria prima vegetal em bom estado sanitário, 

estar isento de substâncias estranhas a sua 

Garrafa tipo pet 

de 900 ml/caixa 

até 20 unidades  

1770 L 
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composição. Aspecto límpido, cor e odor 

característicos. 

8 

SAL REFINADO IODADO: Obtido de 

matéria prima vegetal em bom estado sanitário, 

estar isento de substâncias estranhas a sua 

composição. Aspecto límpido, cor e odor 

característicos. 

Pacote de  1kg/ 

fardo de até 30 kg 
480 Kg 

9 

VINAGRE DE ÁLCOOL: Obtido de matéria 

prima vegetal em bom estado sanitário, estar 

isento de substâncias estranhas a sua 

composição. Aspecto límpido, cor e odor 

característicos.  

Garrafa de 750 ml 

/ caixa até 20 

garrafas 

930 L 

 

10 

 FILÉ DE PEITO DE FRANGO: sem osso 

resfriado com cor, odor e sabor característico 

do produto, de boa qualidade, em embalagem 

transparente à vácuo, com denominação do 

nome do produto, fabricante, endereço. 

Embalagem intacta, de 1 kg onde deverá 

constar data da fabricação, validade e número 

do lote do produto. Não deverá apresentar 

superfície úmida, pegajosa, exsudado 

líquido, partes flácidas ou consistência 

anormal. As embalagens primárias deverão 

estar devidamente rotuladas de acordo com a 

legislação vigente. Só serão aceitos produtos 

com a comprovação da inspeção SIF ou 

SIM/DIPOA. 

Embalagem sacos 

plásticos de 1 kg 

acondicionados em 

basquetas plásticas 

higienizadas ,produto 

deve conter SIF, SIE, 

SIM 

4.200 Kg 

11 LEITE CONDENSADO: embalagem de 

395 g tendo como ingredientes: leite ou leite 

em pó integral reconstituído, açúcar e 

lactose. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE 

DE VACA E DERIVADOS DO LEITE DE 

VACA. CONTÉM LACTOSE. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. Conservar em local 

seco e arejado. Após aberto, conservar em 

refrigeração e consumir no máximo 3 dias. 

VALOR ENERGÉTICO 64 Kcal para 20 g. 

Embalagem de 395 g 

tendo como 

ingredientes: leite ou 

leite em pó integral 

reconstituído, açúcar e 

lactose. ALÉRGICOS: 

CONTÉM LEITE DE 

VACA E 

DERIVADOS DO 

LEITE DE VACA. 

 

 

1.980 Kg 
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Validade mínima de 12 meses a contar a 

partir da data de entrega, reposição do 

produto no caso de alteração do mesmo antes 

do vencimento do prazo de validade e 

embalagens danificadas. 

CONTÉM LACTOSE. 

NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. 

12 MACARRÃO TIPO PARAFUSO: 

contendo farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, contém Glúten e 

derivados de trigo, a  embalagem deve ser de 

500 g deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de 

fabricação, data de validade. 

 

Embalagem individual 

plástica de 500g 

acondicionadas fardos 

de até 5kg. 

660 Kg 

13 BISCOITO DOCE TIPO MARIA: a  base 

de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal 

hidrogenada, amido de milho, açúcar 

invertido, soro de leite, sal, fermento 

químico, embalagem tipo 3 em 1 PCT 500gr. 

Embalagem tipo 3 em 

1 PCT 400gr. 

1.500 Kg 

14 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 

SABOR COCO: produzido a partir de 

matérias primas sãs e limpas, sem corante, 

isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos 

animais e vegetais. Aparência massa bem 

assada, sem recheio, sem cobertura, não 

serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro 

e sabor próprios. Embalagens plásticas 

internas de 400 g. Validade mínima de 9 

meses a contar a partir da data de entrega. 

Reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes do vencimento do prazo de 

validade e embalagens danificadas. 

Embalagem individual 

plástica de 500g 

acondicionadas fardos 

de até 5kg. 

1.500 Kg 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

DAE/SEMED 
 

15 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

SEM FERMENTO: obtido do trigo 

moído, limpo, de cor branca, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, livre de mofo 

e materiais terrosos. Com fermento. 

Embalagem de 1 kg. 

  

Embalagem individual 

plástica de 1kg 

acondicionadas fardos 

de até 30 kg. 

990 Kg 

16 LEITE EM PÓ INTEGRAL: 

instantâneo, de origem animal, isento de 

gordura trans, embalado em embalagem 

aluminizada com 200 g contém leite fluido 

integral, lactose, não contém glutém; 

informação nutricional 26 g para duas 

colheres de sopa, valor energético 128 

kcal, carboidratos 10 g, proteínas 6,8 g, 

gorduras totais 6,8 g, gorduras saturadas 

4,0 g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 0 

g, sódio 104 mg, cálcio 250 mg. Após 

aberta a embalagem consumir em até 30 

dias, após o preparo conservar sob 

refrigeração e consumir em até 24 horas. 

Conservar em local fresco e seco.  

 

Embalagem individual 

plástica de 200g 

acondicionadas fardos 

de até 10kg. 

3.900 Kg 

17 LEITE DE COCO NATURAL 

CONCENTRADO: açucarado, obtido de 

frutos sãs e maduros. Isento de sujidades, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 

acondicionado em garrafa de vidro de 200 

ml, contendo procedência e validade. 

 

Embalagem individual 

plástica de 200 ml . 

960 L 

18 CAFÉ TORRADO MOÍDO 

TRADICIONAL: 

Tipo 1, tradicional, torrado e moído, 

certificado de selo de pureza ABIC, 

certificado com selo de pureza ABIC. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

Embalagem 

metalizada 

(embalagem de 

alumínio), fechada 

hermeticamente, com 

peso líquido de 250g. 

 

1.050 Kg 
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material estranho. Validade mínima de 04 

meses a contar a partir da data de entrega. 

Devem estar de acordo com as exigências 

da legislação sanitária em vigor no país 

(ANVISA/MS). 

 

19 MAÇÃ NACIONAL: casca lisa, novinha, 

de primeira qualidade, tamanho médio, não 

pode estar murcha  nem amassada, sem 

imperfeições. 

 

Maçãs embaladas  em 

caixas de até 10 kg . 

120 Kg 

20 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

CONGELADO COM OSSO SEM 

TEMPERO: Apresentar consistência e 

cor aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Embalagem primária: 

embalagens plásticas 

de polietileno, atóxica, 

timbrado, com 

capacidade de 1Kg.      

Embalagem 

secundária: Caixa de 

papelão 

 

 

1.350 Kg 

21 

 

 

 

CARNE BOVINA (MOÍDA): congelado, 

com cor, sabor e odor característico do 

produto de boa qualidade, em embalagens 

transparentes à vácuo ou fechamento 

lacrado, com denominação do produto, 

fabricante, endereço registro no ministério 

da agricultura, data de fabricação e 

validade. Embalados variando de 500 a 1 

kg.  A embalagem  deverá conter 

externamente os dados de identificação e o 

número de registro no Ministério da 

Agricultura SIF/ .Selo de Inspeção Federal 

 

Embalagem individual  

em sacos plásticos  de 

500 g a 1 k g, .  A 

embalagem  deverá 

conter externamente os 

dados de identificação 

e o número de registro 

no Ministério da 

Agricultura SIF/ Selo 

de Inspeção Federal 

 

 

 

5.700 Kg 

22 FILÉ DE PEIXE: não contém glúten, sem 

osso resfriado com cor, odor e sabor 

característico do produto, de boa 

qualidade, em embalagem transparente à 

Embalagem de 1 kg. 

Só serão aceitos 

produtos com a 

comprovação da 

 

1.800 Kg 
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vácuo, com denominação do nome do 

produto, fabricante, endereço. Embalagem 

intacta, onde deverá constar data da 

fabricação, validade e número do lote do 

produto. Não deverá apresentar superfície 

úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes 

flácidas ou consistência anormal. As 

embalagens primárias deverão estar 

devidamente rotuladas de acordo com a 

legislação vigente. Embalagem de 1 kg. Só 

serão aceitos produtos com a comprovação 

da inspeção SIF ou SIM/DIPOA. 

inspeção SIF ou 

SIM/DIPOA. 

23 AVEIA EM FLOCOS FINOS: tendo 

embalagem de 170 g. tendo como 

ingredientes aveia em flocos finos, contém 

glúten, alérgicos: contém derivado de 

aveia, pode conter derivado de cevada, soja 

e trigo, informação nutricional porção de 

30 g valor calórico de 107 kcal, 

carboidratos 17 g, proteínas, 5,1 g, 

gorduras totais 2,1 g, gorduras saturadas 

0,4 g, gorduras trans 0 g fibra alimentar e 

sódio 0 mg.   

    

Embalados em caixas 

até 5 kg com 

embalagem de 170 g 

 

 

 

1.500 Kg 

24 FUBÁ DE MILHO (FARINHA DE 

MILHO): Ausência de resíduos de 

impurezas, bolor ou cheiro não 

característicos. Embalagem deve estar 

intacta, acondicionadas em pacotes de 

polietileno transparente bem vedado, 

embalagem de 500g. Validade não inferior 

a 120 dias a contar da data de entrega. Deve 

apresentar registro no Ministério da Saúde.  

 

Embalagem de 

polietileno atóxico 

individual de 500g. 

 

 

600 Kg 

25 AZEITE DE DENDÊ: embalagem 

plástica contendo dados de identificação 

do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. O produto 

Embalagem de  

garrafas de plástico 

com  tampa vedada e 

 

330 L 
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deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

conteúdo liquido de 

200ml. 

26 MILHO BRANCO TIPO I: branco, tipo 

I, embalagem de até 1 kg, validade mínima 

de 12 meses a contar da data de entrega, 

reposição do produto: no caso de alteração 

do mesmo antes do vencimento do prazo 

de validade e embalagens danificadas 

Embalagem plástica de 

até 1Kg, 

acondicionado em 

fardos plásticos 

transparentes de até 20 

kg. Validade não 

inferior a 180 dias 

após a data de entrega. 

 

 

480 Kg 

27 CREME DE LEITE: embalagem de 200g 

contendo leite integral, creme de leite, leite 

em pó desnatado, espessantes ( celulose 

microcristalina, goma xantana) 

estabikizante citrato de 

sódio.ALÉRGICOS : CONTÉM LEITE E 

DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE; 

NÃO CONTÉM glúten.Não necessita de 

refrigeração. Após aberto, se não for 

utilizado todo o conteúdo, guarde o 

produto na geladeira em uma vasilha 

limpa.VALOR ENÉRGETICO 30 Kcal 

para 13 g. Validade mínima de 12 meses a 

contar a partir da data de entrega, reposição 

do produto no caso de alteração do mesmo 

antes do vencimento do prazo de validade 

e embalagens danificadas 

Embalagem de 200g 

contendo leite integral, 

creme de leite, leite em 

pó desnatado, 

espessantes ( celulose 

microcristalina, goma 

xantana) estabikizante 

citrato de 

sódio.ALÉRGICOS : 

CONTÉM LEITE E 

DERIVADOS. 

CONTÉM LACTOSE; 

NÃO CONTÉM 

glúten. 

 

 

312 Kg 

28 MISTURA PARA MINGAU TIPO 

FARINHA LÁCTEA: Característica 

técnicas: Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó 

integral, vitaminas e minerais. Prazo de 

validade: mínimo de 6 meses. Data de 

fabricação: máximo 30 dias.  

A rotulagem deve 

conter no mínimo as 

seguintes informações: 

nome e/ou marca, 

ingredientes, data de 

validade, lote e 

informações 

nutricionais 

 

105 Kg 
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embalagem de até 

500g. 

 

5 - LOCAL DE ENTREGA  

5.1 A CONTRATANTE encaminhará a solicitação que estará descrito local para entrega, horário para 

recebimento, devidamente assinada por servidor responsável. 

 

6 – FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. Pelo fornecimento dos produtos a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 dias após 

o fornecimento do objeto acompanhados de Nota Fiscal. 

6.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente na 

conta da CONTRATADA, vedada transferências para outras contas. 

6.3 O pagamento será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do 

prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, 

a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 

3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito. 

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 

e) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

f) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de 

penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

7 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
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7.1 - Compete à Contratada: 

7.1.1. Possuir instalações com infraestrutura mínima e pessoal qualificado para atender a Prefeitura 

Municipal de Terra Alta – Pa. 

7.1.2. Realizar a entrega dentro do prazo previsto neste termo, e/ou quaisquer problemas que venham 

afetar a entrega, que sejam previamente justificados. 

7.1.3.  Garantir que os Objetos fornecidos sejam entregues sem danos ou avarias; 

7.1.4.  Em caso de avarias a Contratada ficará obrigada a realizar a troca, em até 3 dias após notificação 

de troca; 

7.1.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

7.1.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do 

artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

7.1.7. Enviar juntamente com as notas fiscais e certidões de regularidade fiscal e trabalhista.  

7.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.2 - Compete à Contratante: 

7.2.1. Efetuar o pagamento dos produtos no preço previsto, nos termos deste instrumento; 

7.2.2. Definir o local para o fornecimento dos produtos; 

7.2.3. Designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do parágrafo 8º do 

art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos 

fornecidos. 

 7.2.4. Conferir o documento de cobrança mediante a ordem de compra; 

 7.2.5. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à contratada. 

 

 

Terra Alta/PA, 16 de Junho de 2021. 


