
            

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 056/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021.

1. OBJETO- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para o Fornecimento de gêneros alimentícios pra a composição de 
KIT MERENDA ESCOLAR, visando atender aos alunos excepcionalmente da 
Rede Municipal de Ensino, devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19), 
nas quantidades e especificações deste Termo referencia.

2-JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL.

2.1- Como se sabe ao promover pregão presencial à Administração 
proporciona aos interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, sanar 
dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à licitação e 
impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica. A 
possibilidade do exame e análise da documentação exigida e que credencia 
os participantes é outra questão fundamental e que dá segurança a 
Pregoeira, Equipe de Apoio e ao certame. Assim, realizando esta sessão na 
forma presencial, terá a Pregoeira a oportunidade de permitir e proporcionar 
os esclarecimentos e questionamentos antes referidos entre a área 
Administrativa do demandante (Município de Arinos) e os proponentes, 
momento em que poderão ser saneadas dúvidas, discutidas divergências, 
firmados pontos fundamentais, além de outras questões necessárias à 
contratação em pauta.

3-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1- Considerando a necessidade da continuidade dos serviços de 
abastecimento nutricional e a garantia ao acesso à Alimentação Escolar aos 
alunos regularmente matriculados no município, enquanto durar o período 
de estado de emergência na Saúde Pública e a suspensão das aulas. 

3.1.1- A Secretaria Municipal de Educação propôs como medida para 
manutenção da alimentação escolar o fornecimento de “Kit Alimentação 
Escolar”, a serem entregues às famílias dos alunos, pois estão passando por 
dificuldades financeiras.

3.1.2- Como não é possível prever que de fato as aulas presenciais 
retornarão e se quando retornarem que as mães mandarão as crianças para 
a escola, nem antever se o número de inscritos para a retirada dos kits 
possa aumentar diante desse momento de crise financeira no país a 
Secretaria Municipal de Educação opta pelo modelo de compra que assegure 
o atendimento de todos os alunos que necessitarem da alimentação na 



            

escola, assim como os que estão em casa sem que haja desperdício. 
Justificamos assim a necessidade da abertura do processo licitatório para 
registro de preço para eventual aquisição de kits alimentação à serem 
distribuídas aos alunos da rede municipal de ensino, na forma que segue.

3.1.3- A Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 
2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros 
alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos 
alunos, com o objetivo de garantir o direito à alimentação dos estudantes e 
auxiliar para que menos estudantes entrem em situação de insegurança 
alimentar e nutricional.

Rol dos Produtos

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL

1

ARROZ AGULHINHA TIPO 1-
SUBGRUPO, POLIDO. 
CLASSE: LONGO FINO. 
VALIDADE MÍNIMA DE 12 
MESES. FORNECIDO EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
CONTENDO 5 KG.

PCT 964 R$26,92 R$25.950,88

2

FEIJÃO CARIOQUINHA 
TIPO1. EMBALAGEM 
CONTENDO 1 KG COM 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO 
FABRICANTE, PRAZO DE 
VALIDADE, PESO LÍQUIDO.

KG 964 R$6,65 R$6.410,60

3

MACARRÃO TIPO PADRE 
NOSSO VALIDADE MÍNIMA 
DE 12 MESES, 
FORNECIMENTO EM 
EMBALAGENS EM ATÉ 1KG.

KG 482 R$5,65 R$2.723,30

4

ÓLEO VEGETAL–
COMESTÍVEL, REFINADO, 
SEM COLESTEROL. 
EMBALAGEM CONTENDO NO 
MÍNIMO 900ML , COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO , MARCA DO 

UNID 482 R$7,84 R$3.778,88



            

FABRICANTE E DATA DE 
VALIDADE. EMBALAGEM 
LITRO 900ML.

5 CENOURA KG 482 R$2,83 R$1.364,06
6 OVOS BRANCOS DZ 241 R$6,19 R$1.491,79
TOTAL R$41.719,51

4- AVALIAÇÃO DE CUSTO.

4.1-conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002, a administração realizou pesquisa de preços para elaboração do 
plano de trabalho para fins de subsidiar a Administração quanto ao 
orçamento do objeto e também para fins licitatórios, tendo em vista o 
desinteresse de várias empresas em fornecer orçamento, foi apurado o 
preço médio estimado para a despesa, no valor de R$ 41.719,51 (quarenta 
e um mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

5- DAS AMOSTRAS

5.1- As empresas julgadas provisoriamente vencedoras desta licitação 
deverão apresentar 01 (uma) amostra no prazo de até 02 (dois) dias 
corridos, devidamente identificadas, para a averiguação do atendimento a 
todas as especificações técnicas constantes neste Termo de Referencia sob 
pena de desclassificação do item. 

5.1.1 Deverão ser entregues amostras dos produtos solicitadas pela
Pregoeira na fase dos lances.

5.1.1.1 As amostras deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Educação.

5.1.2- A licitante que deixar de entregar as amostras no prazo estipulado, 
terá sua proposta desclassificada para o item para o qual não apresentou a 
amostra.    

5.1.3- As amostras ficarão retidas na Secretaria Municipal de Educação até 
do Contrato.

5.1.4- A análise das amostras será feita pela Secretaria Municipal de 
Educação através de sua equipe técnica, que emitirá um relatório de 
conformidade, do qual constará se a amostra atende a todas as 
especificações técnicas exigidas, sendo as mesmas declaradas aprovadas ou 
reprovadas conforme as exigências do Ato Convocatório, bem como se estão 
próprios para consumo de acordo com as Normas Sanitárias, e estando de
acordo será adjudicação ao licitante vencedor.



            

5.1.5- Caso a licitante melhor classificada venha a apresentar amostras em 
desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, serão 
convocadas as demais propostas, respeitando-se a classificação disposta no 
mapa de lances com a devida ordem de classificação. 

5.1.6- As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e 
intacta contendo as seguintes informações: 

a) Identificação do produto; 

b) Marca; 

c) Nome e endereço do fabricante; 

d) Ingredientes específicos; 

e) Tabela nutricional; 

f) Número do lote e data de validade (tempo de vida útil); 

g) Peso líquido. 
- Uma vez recolhidas as amostras para análise, será emitido pelo setor de 
competente da Secretaria Municipal de Educação um documento 
comprovando o recebimento das mesmas.

6– DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS.

6.1 - Os produtos, deverão ser entregues parcelados (tantas quantas forem 
necessárias), de acordo com a necessidades do Município.

6.2 - Feita à solicitação pelo Setor de Compras, a CONTRATADA, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua entrega no Almoxarifado da 
Secretaria solicitante.

6.3 - Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 
facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º 
(primeiro) dia útil após.

6.4 - As entregas deverão ser por conta e risco da CONTRATADA, nas 
quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos 
competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os 
produtos, marcas e respectivos valores.

7- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÕES.

7.1- O pagamento devido a Contratada será efetuado pela Tesouraria da 
Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias, após a entrega da mercadoria, 
e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e visadas, por funcionários da Prefeitura Municipal de Natalândia-
MG.



            

7.2- Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo 
para pagamento fluirá da sua reapresentação.

7.3- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, não se admitindo 
notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

7.4- A Prefeitura reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 
da atestação, a licitante não tiver efetuado a entrega do objeto ou não 
estiver de acordo com a especificação apresentada.

8– DO REAJUSTE.

8.1- Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a data 
do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de 
prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a(s) 
empresa(s) vencedora(s) solicitar(em), através de requerimento formal, o 
pedido de recomposição de preços demonstrando os valores reais, instruído 
com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, caso em que a 
municipalidade irá proceder a revisão se efetivamente comprovada.

8.2- O pedido de recomposição de preços não exime a(s) empresa(s) 
vencedora(s) da responsabilidade contratual de entrega nos prazos 
estipulados no edital após a assinatura do Contrato sob pena de 
incorrer(em) no presente em mora e inadimplemento com a aplicação das 
penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão contratual.

9– DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA:

9.1- Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e dos termos do 
Processo do Pregão em questão constituem obrigações da CONTRATADA:

9.1.1- A contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à 
qualidade dos materiais fornecidos, que deverão estar dentro das 
especificações técnicas e padrões de qualidade. 

9.1.2- Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital do Pregão, durante a execução do contrato.

9.1.3- Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 
11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.



            

I - Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições:

a) Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados 
(embalagem, medida, quantidade, marca);
b) Os produtos deverão ter prazo de validade impresso nas embalagens; 
c) Os produtos deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de 
conservação e com prazo de validade de no mínimo 02 anos, impressos na 
embalagem, com mínimo de 70% (setenta) por cento do prazo máximo 
indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo 
quando for o caso.
d) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a
não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no 
local indicado da entrega.
e) Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações do objeto 
deste contrato, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, será 
desprezada.

10– DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO:

10.1- Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e dos termos do 
Processo do Pregão em questão constituem obrigações do Município:

10.1.1- Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula sétima.

10.1.2- Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no presente Contrato.

10.1.3- Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de Compras, a 
execução do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pela observância do objeto do presente Contrato.

10.1.4- Não serão aceitos, pela Prefeitura Municipal, os materiais que não 
estiverem em conformidade com as especificações deste instrumento.

11- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Educação,
conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do Contrato, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

12- DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS



            

12.1- A atestação da nota fiscal/fatura referentes à compra dos produtos, 
caberá ao Setor competente da Prefeitura Municipal de Natalândia/MG.

13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /DESPESA ESTIMADA

13.1- A despesa para aquisição dos produtos de que trata o objeto deste 
Termo, mediante emissão de Nota de Empenho Ordinário, está a cargo da 
seguinte da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

14- DA VIGÊNCIA

14.1- O prazo de vigência do contrato será até 31 de Agosto de 2021, 
prorrogável a critério da Fundação, tendo em vista o disposto no artigo 57, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

Natalandia/MG, 20 de Maio de 2021.

Neily Maria Machado Alves.
Secretária Municipal de Educação.
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