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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto: 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar, empreendedor familiar rural, associações ou cooperativas da agricultura familiar 

para atender os alunos matriculados no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO AMAZONAS, CAMPUS ITACOATIARA, para o 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

1.1 Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

Item Descrição Unid Qtde 

Valor 

Médio 

Unit 

estimado 

R$ 

Valor 

Médio 

Anual 

estimado 

R$ 

1 

ALFACE: de primeira, regional. In natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação com condições 

adequadas para consumo. 

Kg 80   

2 

ABÓBORA: de primeira qualidade, 

regional, in natura, apresentado grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. 

Com ausência de sujidades 

Kg 400   

3 

BANANA: Espécie: pacovã, Tipo: extra, 

Características adicionais: produto próprio 

para consumo humano e em conformidade 

com a legislação em vigor. 

Kg 800   

4 

BANANA: Espécie: prata, Tipo: extra, de 

qualidade em penca, frutos com 60 a 70% 

de maturação, com cascas uniformes no 

grau máximo de evolução no tamanho, 

aroma e sabor da espécie, sem ferimentos.  

Características adicionais: produto próprio 

para consumo humano e em conformidade 

com a legislação em vigor. 

Kg 800   

5 

BATATA DOCE: de primeira qualidade, 

regional, in natura, apresentado grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. 

Com ausência de sujidades 

Kg 320   
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6 

CARÁ ROXO: de primeira qualidade, 

regional, in natura, apresentado grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. 

Com ausência de sujidades. 

Kg 400   

7 
CEBOLINHA: de 1ª qualidade - com 

folhas integras, livres de fungos. 
Kg 20   

8 
CHEIRO VERDE: de 1ª qualidade - com 

folhas integras, livres de fungos. 
Kg 20   

9 
COUVE MANTEIGA: de 1ª qualidade - 

com folhas integras, livres de fungos. 
Kg 60   

10 

CUPUAÇU: de primeira, regional. In 

natura, apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação com condições 

adequadas para consumo. 

Kg 80   

11 

LARANJA: Grupo: pêra, Tipo: extra, 

Características Adicionais: produto próprio 

para consumo humano e em conformidade 

com a legislação em vigor. 

Kg 400   

12 

MACAXEIRA: in natura, de primeira 

apresentado grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 600   

13 

MAMÃO: in natura Tipo: extra, 

apresentando maturação média (de vez), 

polpa firme ao toque, sem apresentar 

avarias de casca, procedente de espécie 

genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias 

de casca. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. Características 

adicionais: produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. 

Kg 200   

14 

MARACUJÁ: de primeira, In natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação com condições 

adequadas para consumo 

Kg 80   

15 

MELANCIA: Tipo: Extra, in natura de 

primeira qualidade, com casca, pronta para 

consumo, polpa firme e intacta de colheita 

recente, sem pontos estragados e 

amassados. Características Adicionais: 

produto próprio para consumo humano e 

em conformidade com a legislação em 

vigor. 

Kg 1280   

16 
PIMENTA DE CHEIRO: de primeira, 

regional. In natura, apresentando grau de 
Kg 20   
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maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 

com condições adequadas para consumo. 

Valor Total Estimado  

 

 

2. Justificativa:        

        

A presente aquisição justifica-se com base no que dispõe o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, “as ações de assistência estudantil serão executadas por 

instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, 

pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo 

discente” (Decreto nº 7.234/2010, Art. 4). Desse modo, os itens requeridos na forma 

prevista neste Termo de Referência, tem o objetivo de “contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão 

decorrentes da insuficiência de condições financeiras”, conforme dispõe o Parágrafo único, 

do aludido Art. 4º (Decreto nº 7.234/2010).  A aquisição de gêneros alimentícios atenderá 

às necessidades do IF do Amazonas - Campus Itacoatiara para fornecimento de alimentação 

aos alunos do ensino básico. Desta forma, a aquisição de alimentos nesta instituição é 

complementar ao propósito educativo e, portanto atividades indispensáveis para o 

funcionamento da Instituição. Objetiva-se, portanto, incorporar a alimentação fornecida aos 

escolares do campus, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, compreendendo o uso de 

alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis e apoiando o desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, sazonais, em consonância à Resolução FNDE Nº 4 de 

02 de abril de 2015. 

3. Classificação dos bens comuns 

 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

 

4. Entrega e critérios de aceitação do objeto. 

 

4.1 Os produtos deverão ser entregues e descarregados semanalmente, conforme as 

quantidades requisitadas/empenhadas no Instituto Federal do Amazonas campus 

ITACOATIARA 
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4.2 Endereço para entrega: Os gêneros alimentícios deverão ser entregues 

SEMANALMENTE, no almoxarifado do IFAM – Campus ITACOATIARA, situado à 

Rodovia AM 010 Km 08 Zona Rural, CEP. 69109-899, Itacoatiara – AM pelo período de 

SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, das 08:00 às 11:00, na qual se atestará o seu recebimento. 

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.    

 

4.4 Nos preços de cada item deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, 

taxas e demais incidências; 

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do bem não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado 

4.6 As condições da embalagem, que devem estar limpas, integras e seguir as 

particularidades de cada produto; 

4.7 A rotulagem de cada produto, na qual deve constar, quando for o caso, o nome e a 

composição do produto/equipamento, lote, data de fabricação e validade, número de 

registro no órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor, condições de 

armazenamento e quantidade (peso); 

4.8 Os materiais /produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas, rotuladas, 

higiênicas, e compatíveis com cada alimento;                              

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 São obrigações da Contratante: 

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus 

anexos; 

5.1.2 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.3 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.4 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos Termo de Referência e seus anexos;                                                    

 

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

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

Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes Termo de Referência, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência 

e prazo de garantia ou validade; 

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto. 
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8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                                       

8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

8.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

8.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.3 fraudar na execução do contrato; 

8.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.5 cometer fraude fiscal; 

8.1.6 não mantiver a proposta. 

 

8.2 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 

8.2.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.2.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.2.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

8.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

8.4 A autoridade competente, 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 princípio da proporcionalidade. 

8.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

Manaus, de 30 setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Joyce Mirella Araújo Rebouças 

TAE/Nutricionista 

SIAPE: 2196651 


