
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ 05.105.168/0001-85 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Ao Excelentíssimo  

Carlos Ernesto Nunes da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

Ref.: Solicitação de Compras 

 

 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, venho através deste solicitar a AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO 

PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) apresentados no 

Termo de Referência em Anexo, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação. A quantidade anexo ao Termo segue orientação do Departamento responsável e esta 

Secretaria fica a disposição de qualquer esclarecimento.  

 

 

Limoeiro do Ajuru (PA), 20 de Abril  de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Walter Damasceno Leão 

Secretário Municipal de Educação 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1 – OBJETO 

 

1.1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO 

ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR (PNAE). 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A Secretaria Municipal de Educação justifica aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, 

além do controle de qualidade da merenda escolar, pela necessidade de garantir o suprimento 

nutricional dos alunos de ensino fundamental matriculados nas escolas mantidas pela Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em 

atendimento a legislação vigente do FNDE.  

 

3 - FORMA DE ENTREGA/RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA. 
 

 

3.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Depósito da Merenda Escolar – Rua 

Marechal Rondon, s/n.º, bairro: Cuba, conforme cronograma apresentado pela coordenação da 

Merenda Escolar nos primeiros dias úteis do mês que for solicitado os produtos, de forma 

parcelada e de acordo com as necessidades, na qual se atestará o seu recebimento. 

 

4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 

 

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

especificado: 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS 

UND QUANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ABOBORA 

Boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, 

Kg 900  R$                         R$                         
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isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

BANANA 

Boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

Kg 3.000  R$                         R$                         

CAMARÃO 

Camarão sem casca, produto 

natural, próprio para consumo 

imediato, com cor e aparência 

natural, isento de sujeiras e com 

características saudáveis, 

acondicionados em embalagens 

apropriadas para o manuseio 

(camarão natural e camarão 

seco). 

Kg 1.200  R$                      R$                         

CARIRU 

01 maço de cariru (500g) 

produto natural, próprio para 

consumo imediato, com cor e 

aparência natural, isento de 

sujeiras e com características 

saudáveis, acondicionados em 

embalagens apropriadas para o 

manuseio. 

KG 300  R$                      R$                         

CHEIRO 

VERDE 

01 maço de cheiro verde (250g) 

produto natural, próprio para 

consumo imediato, com cor e 

aparência natural, isento de 

sujeiras e com características 

saudáveis, acondicionados em 

embalagens apropriadas para o 

manuseio. 

KG 300  R$                      R$                         

COUVE 

01 maço de couve (500g) 

produto natural, próprio para 

consumo imediato, com cor e 

aparência natural, isento de 

sujeiras e com características 

saudáveis, acondicionados em 

embalagens apropriadas para o 

manuseio. 

KG 300  R$                      R$                         

LARANJA 

Boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Kg 3.000  R$                         R$                         

LIMÃO 

REGIONAL 

Boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física ou 
Kg 300  R$                         R$                         
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mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

MAMÃO 

Boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Kg 1.200  R$                         R$                         

MAXIXE 

Boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

KG 1.200  R$                      R$                         

MELANCIA 

Boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvido, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Kg 1.200  R$                         R$                         

PIMENTINH

A DE 

CHEIRO 

150g de pimentinha produto 

natural, próprio para consumo 

imediato, com cor e aparência 

natural, isento de sujeiras e com 

características saudáveis, 

acondicionados em embalagens 

apropriadas para o manuseio. 

KG 300  R$                      R$                         

POLPA DE 

FRUTA 

Embalagem plástica resistente 

contendo 1 kg, sabores variados 

(Cupuaçu, goiaba, bacuri, 

manga, maracujá), embalagem 

contendo: identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, data de 

fabricação. Sem adição de 

açúcar. 

KG 3.000  R$                      R$                         

VINHO DE 

AÇAI 

Embalagem plástica resistente 

contendo 1 kg, isento de insetos 

e parasitas, embalagem. Sem 

adição de açúcar. 

LITROS 3.000  R$                      R$                         

OVO 

Embalagem própria resistente 

contento 24 unidades, isento de 

inseto e parasitas 

UNID. 20.000 R$ R$ 
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4.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que 

se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estabelecida 

neste Termo de Referência. 

 

5– FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1 - O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de Ordem 

de Pagamento/transferência bancaria, mediante apresentação de documento fiscal 

correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada 

faturamento. 

5.2 – Para os Grupos Formais os documentos fiscais deverão vir acompanhados das certidões 

negativas de débitos previdenciários (emitida no site do INSS) e certidão negativa junto ao 

fundo de garantia por tempo de serviço-FGTS (emitido no site da caixa econômica Federal). 

 

6 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

6.1 - Compete à Contratada: 

a) Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos e fornece-los dentro do 

período da validade e legislação vigente; 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

c) 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; 

 

6.2 - Compete à Contratante: 

a) Efetuar o pagamento do preço previsto  

b) Definir o local para entrega dos produtos; 

c) Designar servidor (fiscal de contrato) em conformidade com a Lei nº 8.666/93, responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos. 
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