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1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste Termo de Referência é a pretensa aquisição de gêneros alimen�cios não perecíveis (Peito de Frango cozido e desfiado e Atum Ralado), por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do
Distrito Federal (PAE-DF), de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

 

2. DAS ESPECIFICIDADES DO OBJETO

2.1. Os gêneros alimen�cios a serem adquiridos deverão sa�sfazer às especificações definidas neste Termo de Referência, bem como no Anexo I (Folheto Descri�vo) deste Termo de Referência, Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de
maio de 2020, demais legislações vigentes correlatas e literatura de referência. 

2.2. A relação dos gêneros para aquisição, bem como a sua quan�dade total estão previstas na Memória de Cálculo Consolidada, documento integrante ao Estudo Técnico Preliminar da Contratação.

 

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
– PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Cons�tuição Federal brasileira, devendo o poder público adotar as polí�cas e ações que se façam necessárias
para promover e garan�r a segurança alimentar e nutricional da população, conforme disposto na Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

3.2. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação - MEC, responsável pela transferência de
recursos financeiros em caráter suplementar, com recursos financeiros que provêm do Tesouro Nacional e estão assegurados no Orçamento da União. O FNDE realiza transferência financeira às En�dades Executoras (EEx) em contas
correntes específicas abertas pelo próprio FNDE, sem necessidade de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou qualquer outro instrumento. As En�dades Executoras (Estados, Distrito Federal e Municípios) são
responsáveis pela execução do Programa, inclusive pela u�lização dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, que são complementares. É de responsabilidade das EEx garan�r a oferta da alimentação escolar aos alunos
matriculados na educação básica da rede pública de seu sistema de ensino. Dessa forma, o FNDE repassa recursos financeiros complementares para execução do Programa Local, denominado Programa de Alimentação Escolar do
Distrito Federal (PAE/DF). Esta ação do Poder Público para a alimentação nas escolas tem como marco regulatório a Lei Federal n° 11.947, de 16 de junho de 2009 (Lei da Alimentação Escolar), e a Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de
maio de 2020 (que consolida os norma�vos dispersos em vários disposi�vos legais, dispondo sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE).

3.3. Por meio do PAE-DF, no Distrito Federal são servidas aproximadamente 587.000 (quinhentas e oitenta e sete mil) refeições/dia em 674 (seiscentas e setenta e quatro) Unidades Escolares Públicas e Filantrópicas Conveniadas,
Rurais e Urbanas, de Regime Parcial e Integral, que englobam as seguintes modalidades: Educação Infan�l (creches e pré-escolas), Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), Ensino Médio (básico e profissionalizante), Ensino Especial e
Educação de Jovens e Adultos.

3.4. No presente exercício existem aproximadamente 520.000 (quinhentos e vinte mil) alunos matriculados nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e En�dades Filantrópicas integrantes, de acordo com o Censo
Escolar - SEE/DF 2020 realizado pela Secretaria de Estado de Educação de Ensino do Distrito Federal. Segundo as Coordenações Regionais de Ensino, os quan�ta�vos podem ter um aumento ou diminuição durante o ano le�vo em
virtude das transferências estaduais e/ou da evasão escolar.

3.5. No que tange à execução do Programa de Alimentação Escolar, a adesão dos estudantes está in�mamente relacionada à aceitação da alimentação oferecida. As prá�cas alimentares no ambiente da escola estão condicionadas a
vários fatores, dentre eles, a adequação dos cardápios segundo os hábitos alimentares culturalmente estabelecidos na região, bem como a escolha de alimentos de qualidade e as preparações culinárias que estarão compondo esses
cardápios os quais devem atender às exigências nutricionais dos alunos durante os 200 dias le�vos.

3.6. Assim, de acordo com o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, destaca-se a Gerência de Planejamento, Acompanhamento e Oferta da Alimentação Escolar - GPAE como unidade orgânica de
execução do PAE-DF, perpassando as competências de acompanhamento das a�vidades relacionadas à oferta de alimentos, definição da quan�dade de alimentação escolar per capita e elaboração, execução e avaliação do plano de
aquisição de gêneros alimen�cios. A referida Gerência realiza o planejamento dos cardápios por meio de preparações culinárias que atendam às necessidades dos alunos segundo o quan�ta�vo per capita, a modalidade de ensino e
o período em que o estudante é atendido na unidade escolar. Ademais, para determinação da escolha e da descrição dos gêneros alimen�cios presentes nos cardápios levam-se em consideração outros aspectos qualita�vos e
quan�ta�vos, tais como aspectos nutricionais, hábitos alimentares da clientela, aceitabilidade do alimento, preparações e receitas planejadas nos cardápios, presença ou ausência de adi�vos alimentares, aspectos técnicos das fases
de pré-preparo, tempo de cocção, ausência ou disponibilidade de utensílios e equipamentos de cozinha, dentre outros, considerando a viabilidade de produção e comercialização no mercado brasileiro, bem como o preço de venda.

3.7. Os gêneros a serem adquiridos, Peito de Frango cozido e desfiado e Atum Ralado são produtos básicos que fazem parte do consumo diário dos brasileiros. Esses gêneros alimen�cios estão presentes nos cardápios compondo as
refeições do �po lanche e refeições salgadas, garan�ndo versa�lidade e aporte calórico aos cardápios ofertados. 

3.8. O obje�vo da compra de carnes pré-cozidas é essencialmente pela pra�cidade e agilidade no preparo das refeições ofertadas pela alimentação escolar. Fornecer carnes de frango pré-cozido desfiado e atum ralado em
embalagens primárias de material rígido ou flexível (exceto lata), visa pra�cidade de preparo do cardápio proposto em dias que não seja possível a realização do pré-preparo (segundas-feiras e pós feriados) bem como a u�lização em
preparações de lanche fácil ou situações em que a Unidade Escolar não possa u�lizar o fogão para a produção das refeições. 

3.9. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) elaborado pelo Ministério da Saúde as ações de promoção para a alimentação saudável devem favorecer, por exemplo, o deslocamento do consumo de
alimentos pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis, respeitando a iden�dade cultural-alimentar da população. De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor a dieta
diária. A alimentação saudável deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubs�tuíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. A diversidade dieté�ca que
fundamenta o conceito de alimentação saudável pressupõe que nenhum alimento específico ou grupo deles isoladamente, é suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários a uma boa nutrição e consequente manutenção
da saúde. Os gêneros alimen�cios propostos para essa aquisição são caracterís�cos de alimentos mais consumidos no Brasil tendo uma grande importância em função dos hábitos alimentares do brasileiro, ou seja, são alimentos
tradicionalmente presentes no cardápio das famílias brasileiras.

3.10. A escolha dos nutrientes que compõem cada gênero alimen�cio, os �pos de embalagens e suas gramaturas, e os requisitos e exigências necessárias para a oferta dos produtos estão de acordo com as descrições de produtos
tradicionalmente encontrados nos mercados locais e as logís�cas de entregas dos fornecedores.

3.11. Portanto, a aquisição dos gêneros - Peito de Frango cozido e desfiado e Atum Ralado, se jus�fica a com a finalidade de proporcionar a oferta de nutrientes essenciais na promoção de uma alimentação/preparação variada,
equilibrada e saborosa, garan�ndo os nutrientes necessários para a boa condição de saúde, com cardápios previamente estabelecidos por nutricionista técnico do Programa, que u�lizem produtos diversos, adequados em macro e
micronutrientes, rico em vitaminas e minerais, seguros quanto à qualidade higiênico-sanitária, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares locais, contribuindo assim, para a formação de hábitos alimentares
saudáveis, fortalecendo o crescimento e o desenvolvimento dos alunos, bem como atuando na melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a faixa etária e o estado de saúde, atendendo ao preconizado nas seguintes
normas: Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 e suas alterações; IQ COSAN (Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional - 2018) é índice de qualidade u�lizado para analisar
qualita�vamente os cardápios da alimentação escolar elaborados no âmbito do PNAE; Decreto nº 36.900 de 23/11/2015, que regulamenta a Lei nº 5.146, de 19 de agosto de 2013, que estabelece diretrizes para a promoção de
alimentação adequada e saudável nas escolas da rede de ensino do Distrito Federal; Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde - 2ª edição, 2014), que visa o fornecimento de uma alimentação saudável, variada,
composta essencialmente por alimentos in natura ou minimamente processados, isentos de gorduras trans, com concentrações adequadas de carboidratos, sódio, lipídios, proteínas, fibras, dentre outros nutrientes, que respeite os
hábitos alimentares locais e que possuem alto valor nutri�vo; Resolução nº 331, de 23 de dezembro de 2019 e Instrução Norma�va nº 60 de 23 de janeiro de 2019, que estabelece os padrões microbiológicos sanitários dos alimentos,
e suas atualizações e Resolução nº 14, de 28 de março de 2014 que dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas de forma que o alimento adquirido atenda às exigências de controle de
qualidade.

3.12. Optou-se pela aquisição de 2 (dois)  �pos de carnes pré-cozidas para que haja maior variedade no oferecimento desses gêneros evitando-se a monotonia do cardápio e a falta de opção para os períodos em que possa haver
desabastecimento de proteínas in natura. 

3.13. Por fim, os gêneros alimen�cios a serem adquiridos, estão previstos em refeições/preparações a serem ofertadas pelos cardápios da alimentação escolar. Ressalta-se que os referidos produtos alimen�cios possuem padrões de
iden�dade e qualidade obje�vamente definidos, com especificações usuais de mercado, proporcionando aquisições de produtos alimen�cios de maior qualidade.

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. A contratação obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto n° 40.205, de 30 de
outubro de 2019, pelo Decreto Distrital nº 39.103, de 06 de junho de 2018, Decreto Distrital nº 23.460/2002 e Legislação correlata,  aplicando-se subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, alterações posteriores, a Lei
Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015, bem como demais norma�vos constante no Instrumento Convocatório.

4.2. A pretensa aquisição também está fundamentada no Art. 2º do Decreto nº 28.754/2008 o qual determina que “A presente descentralização compreende, exclusivamente, as licitações de compras, obras e serviços, cuja prestação
não possam sofrer solução de con�nuidade para atendimento das necessidades essenciais das ins�tuições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal”. Excepcionalmente, o referido Decreto permite que a SEEDF seja
excluída da observância do regime de centralização de licitações de compras, obras e serviços, desde que a aquisição do gênero alimen�cio não possa sofrer interrupção. Desta forma, tendo em vista o caráter con�nuado do
Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), e com o intuito de evitar o desabastecimento, jus�ficamos a aplicação do Decreto nº 28.754/2008 considerando que o fornecimento dos gêneros alimen�cios em
epígrafe é essencial para a oferta de uma alimentação adequada e saudável aos alunos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

4.3. O processo de aquisição de alimentos para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal também está baseado nas exigências es�puladas pelas seguintes normas:

Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006;

Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009;

Lei Complementar no 123/2006 de 14 de dezembro de 2006;

Decreto no 8.538 de 06 de outubro de 2015;

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993;

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002;

Lei nº 2.568 de 07 de julho de 2000;

Decreto nº 40.205 de 30 de outubro de 2019;

Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000;

Decreto nº 23.460 de 16 dezembro de 2002;

Decreto Federal nº 10.024 de 09 de setembro de 2019;



Decreto Distrital nº 39.103 de 06 de junho de 2018;

Decreto nº 28.754 de 31 de janeiro de 2008;

Decreto nº 36.900 de 23 de novembro de 2015;

Resolução CD/FNDE nº 06 de 08 de maio de 2020;

Resolução CD/FNDE nº 04 de 02 de abril de 2015;

Resolução nº 331, de 23 de dezembro de 2019;

Instrução Norma�va nº 60, de 23 de janeiro de 2019;

Resolução nº 14 de 28 de março de 2014;

Resolução nº 275 de 21 de outubro 2002;

IQ COSAN, Manual – FNDE 2018;

Guia Alimentar da população brasileira 2ª edição, 2014;

Edital de publicação do processo licitatório.

 

5. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

5.1. O objeto da pretensa aquisição se enquadra nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei nº. 10.520/2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto nº. 23.460/2002, por se tratar de bem comum, com caracterís�cas e
especificações usuais de mercado e pelo Art. 3º II do Decreto nº 10.024, de 10 de setembro de 2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto 40.205 de 30 de outubro de 2019, por possuir padrões de desempenho,
caracterís�cas gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica por meio do Sistema de Registro de Preços.

 

6. DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo  Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no Distrito Federal pelo
Decreto 40.205, de 30 de outubro de 2019; pelo Decreto Distrital nº 39.103, de 06 de junho de 2018, Decreto Distrital nº 23.460/2002 e Legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, atualizada, e ainda, a
Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015, bem como as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus anexos.  Assim, o presente certame que visa a aquisição dos gêneros alimen�cios previstos
neste Termo de Referência, encontra-se fundamentada nos incisos I e II do art. 3º do Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da
Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002, considerando ainda as caracterís�cas e a natureza do objeto a ser adquirido, a necessidade de contratações frequentes e a conveniência de entregas parceladas:

"Art. 3º Decreto 39.103/2018:
(...)

I – quando, pelas caracterís�cas do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; (grifo nosso)
(...)"

6.2. A u�lização da forma de Sistema de Registro de Preço na Modalidade Pregão eletrônico, com base nas orientações do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto n°
40.205, de 30 de outubro de 2019, dar-se, portanto, pelo fato de que a aquisição dos gêneros alimen�cios em comento se dará de forma parcelada. Essa Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal adquirirá os gêneros
alimen�cios objeto deste Termo de Referência, por meio da Gerência de Planejamento, Acompanhamento e Oferta da Alimentação Escolar - GPAE, conforme necessidade das Unidades Escolares. Logo, tomando como base o inciso II
do ar�go 3° do Decreto n° 7.892/2013, que estabelece hipóteses em que a Administração Pública Federal pode u�lizar o Sistema de Registro de Preço, frisamos que a forma de aquisição dos gêneros alimen�cios em questão atende
às especificações do inciso acima por se tratar de aquisição de bens com previsão de entrega parcelada, bem como em que se registram os valores e quan�ta�vos da totalidade, porém contrata-se somente a quan�dade necessária
para atender o abastecimento planejado.

6.3. O Sistema de Registro de Preços na Modalidade Pregão Eletrônico, proporciona uma aquisição de produtos de maior qualidade, uma vez que padrões de iden�dade, desempenho e qualidade dos gêneros da pretensa aquisição
podem ser obje�vamente definidos. Além disso, proporciona também maior celeridade do procedimento licitatório, transparência, agilidade, eficiência e economicidade à gestão pública.

6.4. Conforme prevê o §1º do art. 4º do Decreto 39.103/2018, permite-se que o órgão gerenciador do procedimento licitatório dispense de forma jus�ficada a divulgação da Intenção de Registro de Preços, sendo evidente que a
existência de órgãos par�cipantes representa um mo�vo aparentemente válido para tanto, já que com isso se está atendendo a finalidade da norma, de aproveitar uma licitação para mais de um órgão, em condições mais propícias
de organização dos trabalhos. Tendo em vista que os quan�ta�vos pretensos para o fornecimento são, todos, de alta necessidade, bem como sua disponibilidade para execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal
(PAE-DF), esta Diretoria sugere que nos processos de aquisições de gêneros alimen�cios desta Unidade seja dispensada a divulgação da Intenção supracitada, uma vez a natura do fornecimento ser para 200 dias le�vos, nas 674
(seiscentas e setenta e quatro) Unidades Escolares, distribuídas em 14 Coordenações Regionais de Ensino, de forma diária, logís�ca, malha de distribuição e atendimento de alta complexidade e sem maiores efeitos de comparação.

 

7. DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

7.1. Cons�tui público beneficiário atendido pelo PAE-DF cerca de, aproximadamente, 520.000 (quinhentos e vinte mil) alunos matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e En�dades
Filantrópicas Conveniadas, de acordo com o Censo Escolar - SEEDF 2020.

 

8. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO

8.1. Para a Memória de Cálculo dos quan�ta�vos foi considerado o número de alunos constantes no Censo Escolar de 2020, mul�plicado pela Per Capita, por sua vez, mul�plicada pela Frequência do produto prevista no cardápio.

8.2. Fórmula: Quan�dade = (Número de alunos X Per Capita X Frequência) kg.

8.3. Considera-se Per Capita a quan�dade de alimentos necessária por aluno em quilogramas (kg); e a Frequência, quantas vezes o gênero alimen�cio estará presente no cardápio. O número de alunos foi ob�do através do Censo
Escolar SEEDF de 2020, constante no endereço eletrônico: Censo Escolar DF 2020.

8.4. Foram consideradas as seguintes regras de arredondamento:

a) Se os algarismos decimais seguintes forem menores que 05 (cinco), o anterior não se modifica.

b) Se os algarismos decimais seguintes forem maiores que 05 (cinco), ao anterior incrementa-se em uma unidade.

c) Se os algarismos decimais seguintes forem iguais a 05 (cinco), deve-se verificar o anterior, se ele for par não se modifica, se ele for ímpar incrementa-se uma unidade."

8.5. As regras de arredondamento foram aplicadas para melhor adequação, especialmente na gestão orçamentária e financeira.

8.6. Além dos arredondamentos acima citados, os quan�ta�vos dos itens que constam na Memória de Cálculo também sofrerão arredondamento para cima, a fim de facilitar a aquisição e ajustar a distribuição do gênero alimen�cio
adquirido.

8.7. O quan�ta�vo de estabelecimentos educacionais pode sofrer alterações durante a vigência do Contrato, assim como o endereço de onde deverá ser entregue os gêneros alimen�cios. 

8.8. Qualquer alteração nos dados especificados nos Anexos I e II deste Termo de Referência e na Memória de Cálculo Consolidada será comunicada com antecedência à CONTRATADA.

 

9. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. O julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO do item por quilo (kg), em atenção ao Art. 7º, caput, do Decreto Federal nº 10.024/2019, de acordo com o gênero alimen�cio a ser licitado, desde que compa�vel com os pra�cados no
mercado na data da apresentação da proposta e atendidas às demais exigências para cada item, devendo estar inclusos nos preços, os custos dos insumos e materiais, entregas, custos operacionais, controle e administração,
encargos trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam incidir sobre o objeto do presente Termo Referência.

9.2. Em virtude do grande volume de gêneros alimen�cios a serem adquiridos, previstos neste Termo de Referência, e também, com o obje�vo de atender ao ar�go 15, inciso IV da Lei 8666/93, o qual prevê que as compras, sempre
que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias, para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando dessa forma atender ao princípio da Economicidade, optou-se pela divisão do objeto em ITENS.

9.3. A divisão em ITENS visa, também, ampliar a disputa entre os licitantes, preservar a economia de escala e consequentemente, promover a redução dos gastos públicos. Além disso, visa abrir o leque de oportunidade de
par�cipação dos interessados, proporcionar maior compe��vidade na disputa e obter o menor preço. Portanto, a divisão em ITENS viabiliza a par�cipação de vários fornecedores em virtude do grande volume previsto para a
pretensa aquisição, como também assegura que em caso de inexecução do contrato, as entregas dos gêneros alimen�cios não sejam prejudicadas na totalidade da clientela beneficiada pelo Programa.

9.4. Dessa forma, a adjudicação do objeto será por item, conforme o disposto na Súmula 247 do Tribunal de Contas da União:

Súmula 247 – TCU: “É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla par�cipação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

 

10. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Conforme, o art. 33 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993) e art. 19 da Lei das Concessões (Lei nº 8.987/1995) a par�cipação de consórcios de empresas no processo licitatório é de natureza discricionária por parte da
Administração, a ser verificada caso a caso acerca da matéria. Sendo assim, no âmbito dessa discricionariedade, é praxe nesta Ins�tuição a vedação da par�cipação de empresas em regime de consórcio.

10.2. Via de regra, o Administrador público autoriza a par�cipação de consórcio quando entende que a compe��vidade do certame licitatório poderá ser afetada pela inexistência ou pela escassez de empresas que isoladamente não
teriam capacidade técnica e/ou econômica de concorrer em igualdades de condições, sendo assim necessária a união de várias empresas para atender as condições especificadas no edital.

10.3. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que os objetos a serem adquiridos são amplamente comercializados por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por
frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

10.4. Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do
objeto.

 

11. DO TRATAMENTO ÀS ENTIDADES PREFERENCIAIS

11.1. Em conformidade com o Art. 23. da Lei 4.611/2011 fica estabelecida cota reservada e itens com exclusividade para as en�dades preferenciais nas licitações de bens, serviços e obras de natureza divisível, desde que não haja
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto.

11.2. São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas atualizações.

11.3. Serão des�nadas à par�cipação exclusiva de en�dades preferenciais as contratações cujo objeto tenha valor es�mado de até R$80.000,00 (oitenta mil reais) conforme preconiza o art. 25 da Lei 4.611/2011.

http://dadoseducacionais.se.df.gov.br/dadosgeraiscenso.php


11.4. O(s) item(ns) ou objeto(s) em que for aplicada a cota reservada passará(ão) a ter itens separados, sendo: os itens, com limite máximo ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a cota reservada, des�nado
exclusivamente às en�dades preferenciais e outros itens com o percentual complementar des�nado ao mercado geral.

11.4.1. O(s) item(ns) que será(ão) des�nado(s) a Cota Reservada ser(á)ão descrito(s) após a apresentação do valor es�mado pela CONTRATANTE por meio da Gerência de Pesquisa de Preços – GPESQ desta Secretaria.

11.5. As en�dades preferenciais poderão par�cipar tanto da cota preferencial quanto da ampla concorrência, permanecendo para a cota não reservada os direitos a que se refere à Seção IV, do Art. 26, § 2º, do direito de preferência
e de saneamento da Lei 4.611/2011.

11.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pra�quem o preço do primeiro
colocado.

11.7. Será inabilitada a empresa que não es�ver na condição de en�dade preferencial e oferecer proposta para a cota reservada ou cota exclusiva.

11.8. Em conformidade com o Art. 24. da Lei 4.611/2011, o tratamento favorecido e diferenciado de que trata a citada Lei não poderá ser aplicado em favor de en�dade que, em decorrência do valor da licitação a que es�ver
concorrendo, venha a auferir faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição de microempresa.

11.9. As demais previsões são aquelas previstas no instrumento convocatório.

 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. Para fins de Habilitação, a empresa licitante deverá comprovar sua Qualificação Técnica, por intermédio da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, emi�do por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprovando que forneceu ou fornece gêneros similares ao OBJETO dessa licitação compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos previstos neste Termo de Referência.

12.1.1. Para comprovação do quan�ta�vo, será admi�do atestados de Capacidade Técnica que comprovem no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) do quan�ta�vo do(s) item(ns) o(s) qual(is) a(s) interessada(s) esteja(m)
apresentando proposta.

12.1.2. O(s) Atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) conter, preferencialmente, nome, endereço e telefone do contato do atestador.

12.1.3. A exigência de atestado de capacidade técnica se dá em razão da especificidade do objeto, ou seja, são gêneros alimen�cios adquiridos em grandes quan�dades a cada requisição, com caracterís�cas de entregas,
recebimentos e logís�cas próprias, e que necessitam de fornecedores que apresentam capacidade de produção/entrega, de modo a atender a demanda solicitada dentro do prazo acordado e de qualidade adequada, bem como
assegurar a con�nuidade e a regularidade na execução do PAE-DF, visto que os gêneros alimen�cios em questão são indispensáveis para a composição dos cardápios ofertados. Ademais, por se tratar de gêneros comuns de mercado,
há inúmeros fornecedores atacadistas/varejistas com capacidade de fornecimento, não afetando o caráter compe��vo do certame. Por fim, tal porcentagem encontra-se dentro do limite estabelecido pela jurisprudência pacificada
do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2383/2007 e 244/2015, todos do TCU-Plenário, a qual estabelece, como regra, o teto de 50% (cinquenta por cento).

12.2. Para fins de diligência a CONTRATANTE poderá solicitar a apresentação de Notas de Empenho e/ou Notas Fiscais de En�dades Públicas e Privadas.

 

13. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

13.1. O Licitante deverá encaminhar a documentação técnica listada abaixo juntamente a proposta de preços e documentação de habilitação, durante a fase de envio de documentação, por meio do Comprasnet, antes da
abertura da sessão, em campo próprio.

13.2. Documentação técnica a ser apresentada e analisada:

13.2.1. Deverá apresentar registro fotográfico/imagens originais da embalagem primária do produto do qual oferecerá proposta, conforme segue:

a) Não será aceito fotos/imagens da arte gráfica do produto;

b) As fotos/imagens deverão ser de frente, verso e/ou de lado, de modo a visualizar todas as informações con�das na rotulagem da embalagem primária;

c) Todas as informações da rotulagem descritas na embalagem primária devem estar LEGÍVEIS nas fotos/imagens apresentadas;

d) As informações declaradas na embalagem primária serão avaliadas conforme as especificações apresentadas no Folheto Descri�vo (Anexo I) deste Termo de Referência, para cada gênero alimen�cio. 

13.2.2. Deverá CONSTAR na PROPOSTA DE PREÇOS as seguintes informações descritas abaixo:

 
A empresa XX (nome da empresa), CNPJ-MF n.º XXXX, inscrição estadual XXXX, sediada XXXX (endereço completo), representada por XXXX, CPF nº XXXX por intermédio de seu representante legal, declara que o(s)
item(ns) relacionado(s) na tabela abaixo, o qual apresentou proposta, atende as especificações técnicas es�puladas no Folheto Descri�vo – Termo de Referência, anexo I do Edital.

 
Declara, ainda, que está ciente que:
      * Caso seja vencedor, deverá obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar toda documentação descrita no item 18.4 do Termo de Referência, anexo I do Edital;

     * A SEEDF poderá solicitar Laudo Laboratorial, durante a execução do contrato para acompanhamento da qualidade higiênico-sanitária e nutricional dos alimentos contendo as informações especificadas no Folheto
Descri�vo – Termo de Referência, anexo I do Edital, para cada gênero alimen�cio ofertado. 
Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.
 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO VALOR UNIT VALOR TOTAL

   

Nome do produto:
Marca:
Número do registro do produto no órgão competente (quando necessário):
Ingredientes:
Peso líquido unitário:
Peso drenado (quando aplicável):
Prazo de validade:
Tipo de embalagem primária:
Tipo de embalagem secundária:
Nome e endereço do fabricante:

  

 

13.3. Os documentos apresentados durante esta fase do certame poderão ser diligenciados.

 

14. DO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

14.1. Das Caracterís�cas para aceitação dos Gêneros Alimen�cios:

14.1.1. Os gêneros alimen�cios a serem adquiridos deverão sa�sfazer às especificações definidas neste Termo de Referência, bem como no Anexo I (Folheto Descri�vo) deste Termo de Referência, Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de
maio de 2020, demais legislações vigentes correlatas e literatura de referência. 

14.1.2. Os gêneros alimen�cios deverão necessariamente ser acondicionados em embalagem primária e secundária, respeitando o �po de embalagem e gramatura especificadas neste Termo de Referência.

14.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar Laudo Laboratorial do gênero alimen�cio, conforme itens 14.1.3.2 e 14.1.3.3, assinado pelo responsável técnico do laboratório, no ato da assinatura do contrato, juntamente com uma
amostra do produto, conforme item 17 deste Termo de Referência, bem como durante a execução do contrato, POR LOTE (s) de fabricação, a cada novo lote, contendo as análises especificadas no Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste
Termo de Referência, para cada gênero alimen�cio.

14.1.3.1. A SEEDF poderá solicitar Laudo Laboratorial, durante a execução do contrato, a qualquer tempo, sempre que constatada inconformidades do gênero ofertado, e/ou para acompanhamento da qualidade higiênico-sanitária e
nutricional dos alimentos, contendo as informações especificadas no Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste Termo de Referência, para cada gênero alimen�cio.  Observar as orientações acerca dos procedimentos de controle de
qualidade, descritas no item 21 e subitens deste Termo de Referência.

14.1.3.2. As análises laboratoriais deverão ser realizadas preferencialmente pelo Laboratório de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do DF – LACEN/ DF ou outro laboratório par�cular com ônus exclusivo da CONTRATADA. A análise
centesimal e �sico-química da amostra deverá ser baseada em 100 (cem) gramas do produto.

14.1.3.3. Quando os Laudos Laboratoriais não forem realizados pelo LACEN–DF, deverão ser emi�dos por laboratórios de análise de alimentos, conforme abaixo:

a) Laboratório de Rede Oficial do Ministério da Saúde ou do Ministério da Agricultura; 

b) Laboratório autorizado/credenciado pelo Ministério da Saúde ou do Ministério da Agricultura;

c) Laboratórios que apresentem acreditação das análises/ensaios conforme a norma da ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ou outras que vierem a ser aprovadas, válidas e atualizadas) e a�va junto ao INMETRO, pertencentes à Rede Brasileira
de Laboratório de Ensaio-RBL; ou

d) Laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais.

14.2. Da Entrega e Prazos:

14.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar no ato da entrega:

a) Cer�ficado de Vistoria de Veículos u�lizado para o transporte de Alimentos emi�dos pela Vigilância Sanitária conforme as Legislações de cada Estado, Município ou do Distrito Federal, de acordo com o preconizado no item 14.3.2

14.2.2. As entregas deverão ser realizadas no depósito central da Secretaria de Educação, localizado no território do Distrito Federal, STRC Trecho 02 Conjunto F, Zona Industrial - Guará, CEP.: 71.225-526, telefone 3901-2290, no
horário de 08h (oito horas) às 17h (dezessete horas) nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio. Caso o endereço do depósito central da SEEDF seja alterado, a Contratada será oficialmente informada pela
Contratante.

14.2.3. As entregas dos gêneros alimen�cios, descritos neste Termo de Referência, serão realizadas em local único, não sendo a entrega caracterizada como porta a porta.

14.2.4. Os gêneros alimen�cios previstos neste processo de aquisição deverão ser entregues de forma pale�zada, obedecendo à recomendação do fabricante quanto à quan�dade máxima de empilhamento. Em casos excepcionais,
de modo a atender necessidade específica da Secretaria de Educação e mediante autorização do setor de alimentação escolar, o gênero alimen�cio poderá ser entregue com carga es�vada, de forma que não haja prejuízo, dano ou
qualquer avaria ao produto.

14.2.5. A periodicidade e a necessidade das entregas serão definidas conforme planejamento elaborado pelo setor de alimentação escolar da SEEDF.

14.2.6. A SEEDF, por meio da área técnica, elabora de 06 (seis) a 07 (sete) planejamentos de distribuição por ano le�vo de gêneros alimen�cios, com intervalos de aproximadamente 30 dias le�vos cada.

14.2.6.1. Poderá haver alterações no quan�ta�vo apresentados na Planilha de Custos (ANEXOS II), deste Termo de Referência, e Memória de Cálculo Consolidada.

14.2.6.2. Após emissão da(s) Nota(s) de Empenho, que poderá ser para uma ou mais distribuição, será encaminhado o  cronograma de entrega dos quan�ta�vos dos gêneros. A CONTRATADA será oficiada, com pelo menos 10 (dez)
dias úteis de antecedência da data do início das entregas, em relação ao quan�ta�vo a ser entregue, bem como os períodos de entregas es�pulados pelo setor de alimentação escolar da SEE.

14.2.6.3. O cronograma de Entrega dos gêneros poderá ser cancelado pela CONTRATANTE, parcialmente ou integralmente, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de entrega do gênero.

14.2.7. Os produtos entregues serão subme�dos ao controle de qualidade da equipe técnica da SEEDF, no ato da entrega, nos termos das Resoluções CD/FNDE nº 06/2020 e CD/FNDE n° 04/2015.

14.2.7.1. Os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com a proposta de preços e o registro fotográfico/imagens da embalagem primária do produto apresentadas na fase inicial do certame e com a unidade e
documentação técnica apresentadas, no ato da assinatura do contrato, conforme item 18.4.



14.2.7.2. Durante o recebimento, serão verificadas as caracterís�cas gerais dos alimentos, prazo de validade, do meio de transporte, das embalagens, e demais especificações, os quais deverão estar de acordo com as especificações
con�das no Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste Termo de Referência.

14.2.7.3. Os produtos não poderão apresentar qualquer grau de deterioração, desintegração, fermentação ou contaminação, não devendo conter substâncias estranhas de qualquer natureza e/ou nocivas à saúde.

14.2.7.4. Produtos com qualidade inferior ao descrito no presente Termo de Referência ou em desacordo com as especificações técnicas e exigências higiênico-sanitárias estabelecidas em Lei, serão devolvidos ou recusados em
qualquer tempo e deverão ser subs�tuídos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da no�ficação de recusa, sem ônus para a CONTRATANTE.

14.2.7.4.1. O prazo de validade exigido no Folheto Descri�vo (ANEXO I) do Termo de Referência deverá ser respeitado também nos casos em que houver subs�tuição do gênero alimen�cio.

14.2.7.4.2. Não havendo a reposição do objeto recusado no prazo estabelecido, a CONTRATADA será responsabilizada na forma de inexecução de Cláusula Contratual. 

14.2.7.5. Os meios de transporte deverão ser adequados e em condições corretas de acondicionamento, temperatura e embalagem, de forma a garan�r a proteção do gênero alimen�cio contra contaminação e deterioração dentro
do prazo de validade.

14.2.8. Em caso de impossibilidade de entrega dos gêneros contratados, no prazo estabelecido pelo setor de alimentação escolar da SEEDF, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, comunicar por escrito a CONTRATANTE com
no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência da data limite de entrega. A jus�fica�va para não entrega dos gêneros previstos será analisada pela CONTRATANTE.

14.2.8.1. Caso a jus�fica�va não seja aceita pela CONTRATANTE e a CONTRATADA deixar de entregar os gêneros dentro do prazo, prejudicando assim o fornecimento dos gêneros nas Unidades Escolares, esta sujeitar-se-á às
penalidades impostas pela legislação vigente e pelo Termo de Referência.

14.2.9. No decorrer do período de entrega, a CONTRATANTE poderá solicitar o cancelamento total ou parcial, bem como poderá solicitar pedido de entrega extra, os quais serão encaminhados em até 05 (cinco) dias úteis de
antecedência da data prevista para a entrega, exceto em casos emergenciais, nos quais o setor de alimentação escolar da SEEDF poderá solicitar o cancelamento a qualquer momento por mo�vos de intempéries da natureza,
situações de emergência ou interdição por órgão competente, que impossibilitem à SEEDF de  receber o gênero alimen�cio.

14.2.10. Não poderá haver alterações na gramatura do pacote fornecido. Durante todo o período de vigência contratual a CONTRATADA fica obrigada a entregar o produto na mesma gramatura especificada em Edital e da
unidade apresentada, no ato da assinatura do contrato, exceto se a alteração da gramatura for para atender à necessidade específica da administração pública e mediante aceitação da CONTRATADA.

14.3. Do Transporte:

14.3.1. O produto deverá ser transportado em veículo apropriado, em condições que preservem as caracterís�cas do alimento, qualidade quanto às caracterís�cas sensoriais, �sico-químicas, microbiológicas, macroscópicas e
microscópicas especificadas neste Termo de Referência.

14.3.2. Considerando o disposto nos ar�gos 9º, XIX, 130, 166, 184, parágrafo único da Lei nº 5.321, de 6 de março de 2014, que ins�tui o Código de Saúde do Distrito Federal, e trata da necessidade de cadastro sanitário de veículos,
os caminhões deverão ter Cer�ficado de Vistoria expedido por órgão competente de acordo com a Portaria nº 210, de 16 de outubro de 2014, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que ateste a autorização para o
transporte de alimentos, conforme Instrução Norma�va DIVISA/SVS  nº 08 de 21 de janeiro de 2016. Os cer�ficados deverão estar sempre junto aos veículos e as cópias deles deverão ser entregues à Contratante sempre que
solicitado.     

14.3.3. Os meios de transporte dos gêneros alimen�cios devem ser higienizados, sendo dotados de medidas a fim de garan�r a ausência de vetores e pragas urbanas.

14.3.4. Os veículos devem ser do �po baú fechado, não sendo permi�do o transporte com coberturas de lonas e similares.

14.3.5. É vedado o transporte simultâneo de produtos diferentes dos des�nados à alimentação.

14.3.6. Os veículos des�nados ao transporte de gêneros alimen�cios deverão ser equipados com estrados plás�cos, uma vez que não será permi�do o contato direto dos recipientes isotérmicos, plás�cos ou embalagens dos produtos
com o piso e laterais do veículo.

14.3.6.1. Não será permi�do o transporte em caixas de madeira.

14.3.7. A a�vidade de carga e descarga não deverá apresentar risco de contaminação e/ou dano do gênero alimen�cio.

14.3.8. Os gêneros alimen�cios a serem transportados deverão ser acondicionados em embalagens secas, limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao produto. Devem ser
confeccionadas de material atóxico e não abrasivo.

14.3.9. O armazenamento e o transporte do gênero alimen�cio, do carregamento até a entrega, deverão ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária.

14.3.10. A carga deverá ser transportada de forma que não haja prejuízo, dano ou qualquer avaria ao produto. Embalagens primárias ou secundárias avariadas durante o transporte serão recusadas no ato do recebimento.

14.3.11. O transporte dos gêneros alimen�cios deverá ocorrer conforme preconizado no item 14.2.4.

14.3.12. As demais condições rela�vas ao veículo e ao transporte deverão estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997 e Resolução - RDC ANVISA nº 275, de 21 de outubro de
2002.

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a empresa Contratada possa desempenhar o fornecimento, dentro das normas contratuais.

15.2. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à Contratada as subs�tuições que se verificarem necessárias.

15.3. Aplicar à Contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

15.4. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento e o atendimento das exigências contratuais.

15.5. Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar ou recusar qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

15.6. Receber os materiais entregues pela Contratada, que estejam em conformidade com este Termo de Referência.

15.7. Recusar com a devida jus�fica�va, qualquer material/produto entregue fora das especificações constantes na proposta da Contratada.

15.8. No�ficar previamente à Contratada, quanto ao dever de subs�tuir ou reparar produto que apresente defeito e/ou da aplicação de penalidades.

15.9. Emi�r Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do Contrato.

15.10. Designar no mínimo 03 (três) membros para a Comissão Central de Recebimento de Gêneros Alimen�cios no setor de alimentação da SEEDF.

15.11. Atestar Termos de Recebimento/Notas Fiscais pela Comissão de Recebimento de Gêneros Alimen�cios após a efe�va entrega dos materiais, objeto deste Termo de Referência, se constatada a conformidade com as
especificações e padrões de qualidade exigidos.

15.12. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal ao setor de alimentação escolar da SEEDF devidamente atestada e desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

15.13. No�ficar por escrito a CONTRATADA de quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato, da aplicação de eventuais multas, da suspensão do fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer
faturas.

15.14. Inspecionar as instalações das empresas licitantes, assim como verificar a exa�dão das informações apresentadas ao Pregoeiro(a), antes e/ou após a adjudicação/execução do contrato.

15.15. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento e os requisitos de qualificação, ficando também responsável pela validação do objeto entregue pela CONTRATADA, solicitando as subs�tuições que se verificarem necessárias.

15.16. Fornecer a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, ressalvados, os casos de urgência, informações adicionais e esclarecimentos per�nentes a fim de dirimir as dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos do presente ajuste.

15.17. Responsabilizar-se pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.

15.18. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais, objeto deste Termo de Referência.

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. Fornecer os gêneros de acordo com as exigências feitas neste Termo de Referência e seus anexos, ficando obrigada a subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato, caso sejam verificados vícios,
defeitos ou incorreções.

16.2. Responsabilizar-se pelo objeto, bem como por todas e quaisquer despesas decorrentes do fornecimento, inclusive os rela�vos às entregas.

16.3. Fornecer os gêneros de acordo com o Padrão de Iden�dade e Qualidade definido pelos órgãos competentes e legislação vigente, dentro do prazo de validade, sendo vedado o fornecimento de alimentos com alterações de
caracterís�cas sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade.

16.4. Comunicar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, qualquer mo�vo, ocorrência ou anormalidade que impossibilite o cumprimento do prazo de fornecimento previsto, com a devida comprovação,
podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que deverá apresentar jus�fica�va circunstanciada com a nova data para a entrega do material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.

16.5. Cumprir as Legislações Sanitárias Federal, Estadual/Municipal e Distrital e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), quando for o caso.

16.6. Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer conduta referente ao fornecimento dos produtos que não esteja sendo procedida de acordo com as Boas Prá�cas de Fabricação e Manipulação.

16.7. A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto da licitação de acordo com as especificações do Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste Termo de Referência, e dispostas em normas técnicas, resoluções, regulamentos, portarias,
protocolos, decretos e demais disposi�vos legais vigentes, expedidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como a inscrição de produto ins�tucional - proibida a venda - durante toda a vigência do Contrato. A
referida informação poderá vir impressa ou carimbada com �nta indelével e duradoura.

16.8. Responsabilizar-se, EXCLUSIVAMENTE, pelos danos causados a terceiros ou ao patrimônio da CONTRATANTE, em decorrência do fornecimento/entrega dos produtos adquiridos.

16.9. Responsabilizar-se civil, administra�va e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos, perdas e prejuízos, materiais e/ou pessoais, por dolo ou culpa sua, como consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria
ou de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas a�vidades, vier causar ou provocar à Contratante e a terceiros, direta ou indiretamente, incluindo intoxicação alimentar causada aos alunos, independente da
fiscalização da CONTRATANTE.

16.10. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem ví�mas os seus empregados durante a execução do Contrato,
ainda que acontecido nas dependências da Contratante.

16.11. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou con�nência.

16.12. Responder, exclusivamente, pelos danos causados por seus agentes, em decorrência da execução contratual.

16.13. Cons�tui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de seus funcionários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço. 

16.14. Providenciar em até 24 (vinte e quatro) horas a subs�tuição de qualquer empregado considerado inadequado à execução dos serviços contratados, contados da data do recebimento da respec�va no�ficação.

16.15. Manter seus empregados devidamente iden�ficados por meio de crachá e uniformizados quando em trabalho dentro das dependências da CONTRATANTE.

16.16. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, obrigações sociais, contribuições ao Ins�tuto Nacional de Seguridade Social – INSS, assistenciais, securitárias e sindicais de seus funcionários, obrigando-se
a saudá-los na época própria, sendo considerada como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de solidariedade emprega�cia em subsidiária desta CONTRATANTE.



16.17. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelos encargos fiscais e comerciais e por todas as demais despesas resultantes do fornecimento do objeto do Contrato, inclusive com viagens e hospedagens porventura necessárias à
execução do mesmo.

16.18. Acatar as orientações do Executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo aos ques�onamentos
formulados.

16.19. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ficados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função do fornecimento.

16.20. Entregar os gêneros alimen�cios, conforme preconizado no item 14.2.4 deste Termo de Referência, diretamente no depósito central da Secretaria de Educação conforme cronograma a ser elaborado pelo setor de
alimentação escolar da SEE com quan�dades previamente estabelecidas pela CONTRATANTE, limitado ao valor do contrato, acompanhado da nota fiscal em 01 (uma) via e o encaminhamento do documento fiscal em formato PDF
para o endereço eletrônico do setor de alimentação escolar da SEEDF (gconae.suape@se.df.gov.br) com antecedência de 01 (um) dia da entrega. A nota fiscal deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

Logomarca da empresa Contratada;

Razão Social da Empresa, CNPJ, endereço completo e telefone;

Gênero alimen�cio que está sendo entregue, unidade de medida (kg, litro, unidade, etc);

Data de validade e lote do produto entregue;

Número da nota de empenho;

Espaço suficiente para assinatura, data, carimbo;

Inscrição ‘PNAE/FNDE’ para os casos de notas fiscais vinculadas aos recursos do Programa;

Dados bancários para pagamento (nome do agente financeiro, número da agência e conta corrente);

Programa de Trabalho conforme nota de empenho.

16.21. Verificar se as Notas Fiscais foram corretamente atestadas pelo responsável pelo recebimento do gênero, constando: assinatura à caneta, número da matrícula do responsável pelo atesto, data e o carimbo da unidade
recebedora do produto.

16.22. Entregar as Notas Fiscais ao setor de alimentação escolar da SEEDF juntamente com o objeto fornecido e os demais documentos necessários para a liquidação da despesa, no formato do item 16.20.

16.23. Manter seu próprio controle de saldo dos empenhos por produto, sob pena de não pagamento do excedente entregue.

16.24. Arcar com todas as despesas oriundas do fornecimento do alimento, incluindo os valores de frete, carga e descarga no local indicado.

16.25. Arcar com os custos inerentes às inspeções realizadas pela CONTRATANTE nas suas instalações e/ou nas instalações do fabricante/produtor do gênero alimen�cio.

16.25.1. As inspeções poderão ser solicitadas pela CONTRATANTE, no mínimo, 02 (duas) vezes a cada período de vigência contratual, preferencialmente 01 (uma) nos primeiros meses de vigência e 01 (uma) após a metade do período
de vigência, ou excepcionalmente se houver algum caso confirmado ou suspeita de intoxicação alimentar proveniente do gênero ofertado pela CONTRATADA.

16.25.2. Nos custos a que se refere o item 16.25 deverão estar englobados os gastos com transporte, hospedagem e alimentação do(s) servidor(es) indicados pela CONTRATANTE caso a Empresa/Fabricante esteja localizada fora do
território do Distrito Federal. 

16.25.3. As inspeções referidas no item 16.25 serão realizadas por uma comissão composta por até 04 (quatro) servidores do setor de alimentação da SEEDF.

16.26. Declarar que não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos, de acordo com o descrito na Lei Distrital nº 5.061/2013, para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como
não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93), sob pena de
rescisão do contrato e a aplicação de multa.

16.27. Declarar a Existência de implementação do Programa de Integridade e Compliance, na forma da Lei distrital nº 6.112/2018 e suas alterações posteriores, conforme Lei nº 6308 de 13/06/2019. O referido programa de
integridade somente será aplicado aos contratos de valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou cuja validade ou execução contratual, seja igual ou superior a 180 dias.

16.28. Reparar, obrigatoriamente, os vícios verificados dentro do prazo de garan�a do objeto, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 69 da Lei nº 8.666/93 e o art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).

16.29. O licitante vencedor, no ato da assinatura do contrato e durante toda a vigência contratual, deverá manter em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

16.30. Responsabilizar-se por todas as despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

16.31. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado.

 

17. DA AMOSTRA

17.1. A contratada deverá apresentar 01 (uma) unidade do produto licitado, rigorosamente de acordo com o produto apresentado na proposta e documentação técnica aprovadas na fase inicial do certame, juntamente com o
Laudo Laboratorial do gênero alimen�cio (referente ao lote da unidade apresentada), conforme as especificações do Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste Termo de Referência, com a inscrição de "PRODUTO INSTITUCIONAL –
PROIBIDA A VENDA”, na embalagem primária, à Gerência de Contas e Controle da Distribuição, Aquisição e Fornecimento da Alimentação Escolar (GCONAE), no ato da assinatura do contrato, a fim de que a CONTRATANTE possua
uma unidade do produto licitado, servindo como parâmetro compara�vo para padronização das futuras entregas. A gramatura da unidade apresentada deverá ser da mesma gramatura unitária descrita na embalagem primária do
produto que será fornecido.

17.1.1. A referida informação poderá vir impressa ou carimbada com �nta indelével e duradoura, podendo ser colocada juntamente ao carimbo de validade, por exemplo, não necessitando de fabricação de embalagens exclusivas
para atendimento do Contrato.

17.1.2. A unidade do produto licitado, deverá ser entregue na Gerência de Contas e Controle da Distribuição, Aquisição e Fornecimento da Alimentação Escolar (GCONAE) – Sede I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF) - SBN Quadra 02 Bloco C, Edi�cio Phenícia - 14º Andar - Brasília-DF, CEP.: 70.040-020.

 

18. DO CONTRATO

18.1. O Termo de Contrato será formalizado nos casos exigidos pela Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respec�vo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, consoante prediz os incisos XVI, XXII e XXIII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes e do Edital de Licitação.

18.2. A duração do contrato será de até 12 (doze) meses, contados a par�r da assinatura, não podendo ser prorrogado por interesse das partes, tendo em vista os dispostos nos Pareceres nº 316/2017 – PRCON e nº 300/2019 -
PGCONS da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, os quais orientam este órgão a não renovar contratos administra�vos para aquisição de gêneros alimen�cios com recursos federais em razão de entender a natureza do
fornecimento como não sendo de serviço con�nuo e sim, aquisição de bem comum.

18.3. O prazo de vigência do Contrato terá início e término estabelecidos a par�r da data da assinatura do contrato, considerando o término o dia/mês/ano definidos.

18.4. No ato da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar:

a) 01 (uma) unidade do produto licitado, conforme item 17;

b) Laudo Laboratorial, conforme item 14.1.3 e subitens;

c) Ficha Técnica – deverá ser apresentado ficha técnica, para o produto licitado, contendo, no mínimo:

assinatura e número do registro do Responsável Técnico do fabricante/embalador do produto, conforme legislação específica para cada gênero alimen�cio; 

nome do produto;

número do registro do produto no órgão competente (quando necessário), conforme legislação específica para cada gênero alimen�cio;

nome e endereço do fabricante;

peso da embalagem (quando aplicável);

peso líquido (quando aplicável);

peso drenado (quando aplicável);

marca;

ingredientes;

informação nutricional (deverá sa�sfazer às especificações quando definidas para cada gênero alimen�cio descrito no Folheto Descri�vo – Anexo I, deste Termo de Referência, e legislações vigentes);

prazo de validade, e

�po de embalagem primária.

Podendo conter ainda: modo de preparo (quando necessário); modo de conservação; lote; recomendações de conservação após aberta a embalagem primária; condições de armazenamento; �po de embalagem secundária;
quan�ta�vo de unidades por fardos e/ou caixas.

d) Cer�ficado ou Relatório de Registro do Produto - Nos casos em que o Registro do Produto seja obrigatório pela legislação vigente, o par�cipante/licitante deverá apresentar cópia do Cer�ficado ou Relatório de Registro do
Produto emi�do por órgão competente;

e) Comprovação de que o estabelecimento fabricante/embalador está apto para funcionar: empresas inscritas no Ministério da Saúde deverão apresentar Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento, dentro de sua validade,
emi�do pela autoridade competente do Estado, Distrito Federal ou Município; empresas inscritas no Ministério da Agricultura deverão apresentar Título de Registro no Serviço de Inspeção Federal - S.I.F ou Inscrição nos Órgãos de
Inspeção DIPOVA/SID (Diretoria de Produtos de Origem Vegetal e Animal/Serviço de Inspeção Distrital) para itens fabricados no Distrito Federal. Caso apresente(m) item(ns) fabricado(s) em outro Estado e/ou Município, o gênero
alimen�cio deverá ter registro no S.I.F ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal);

f) As empresas atacadistas e/ou varejistas deverão apresentar, além do documento exigido no item e, Alvará ou Licença Sanitária do local de armazenamento do produto.

18.5. Os documentos técnicos apresentados poderão ser diligenciados.

18.6. Caso o exemplar apresentado não esteja de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência, a CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA e essa deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
mais 05 dias úteis uma única vez, contados da data de recebimento da comunicação pela CONTRATADA, um novo exemplar com as devidas adequações.

18.7. O licitante vencedor, no ato da assinatura do contrato e durante toda a execução contratual, deverá manter em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. 

18.8. Qualquer alteração posterior à assinatura do Contrato seguirá os termos da Legislação vigente, inclusive no que tange a reajustes de preço, acréscimos ou supressões de quan�dade quando necessário, mediante Termo Adi�vo
assinado entre as Partes.



 

19. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

19.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

 

20. DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

20.1. A CONTRATANTE designará em ato publicado no DODF, 02 (dois) executores para o Contrato, sendo um �tular e um suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.

20.2. A fiscalização da contratação será exercida tanto pelos executores do contrato como por um fiscal, representante da Administração, ao qual compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.

20.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

20.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

20.5. O fiscal ou comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou pendências observadas, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

20.6. Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do Contrato serão realizados concomitantemente e paralelamente pelos executores e pelo setor de Alimentação Escolar da SEEDF, sendo a Diretoria de Alimentação Escolar
(DIAE), a Gerência de Planejamento, Acompanhamento e Oferta da Alimentação Escolar (GPAE), Gerência de Vigilância e Monitoramento da Qualidade Alimentar (GEVMON) e Gerência de Contas e Controle da Distribuição, Aquisição
e Fornecimento da Alimentação Escolar (GCONAE).

 

21. DO CONTROLE DE QUALIDADE

21.1. Os produtos adquiridos para a clientela do PAE/DF serão previamente subme�dos ao controle de qualidade nos termos da Resolução/CD/FNDE n° 06/2020, observando-se também as legislações per�nentes, literatura de
referência e as especificações técnicas es�puladas neste Termo de Referência.

21.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto da licitação de acordo com as especificações do Folheto Descri�vo e com a inscrição de produto ins�tucional - proibida a venda -  durante toda a vigência do Contrato.

21.3. A CONTRATANTE poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se constatado que uma ou mais especificações estabelecidas neste Termo de Referência não foram atendidas.

21.4. A CONTRATADA deverá apresentar Laudo Laboratorial, assinado pelo responsável técnico do laboratório, no ato da assinatura do contrato, durante a execução do contrato, a cada novo LOTE (s) de fabricação entregue a
SEEDF e a qualquer tempo, sempre que constatada inconformidades dos gêneros ofertados, e/ou para acompanhamento da qualidade higiênico-sanitária e nutricional dos alimentos, contendo as informações especificadas no
Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste Termo de Referência.

21.4.1. O Laudo Laboratorial deverá atender, obrigatoriamente, as especificações do Folheto Descri�vo (ANEXO I) deste Termo de Referência, e ser disponibilizado à Gerência de Contas e Controle da Distribuição, Aquisição e
Fornecimento da Alimentação Escolar (GCONAE), antes da entrega do gênero alimen�cio. Poderá ser aceita cópia do laudo via e-mail (gconae.suape@se.df.gov.br), desde que, o laudo original seja apresentado concomitante à
entrega do gênero.

21.4.2. O laudo original deverá ser entregue na Gerência de Contas e Controle da Distribuição, Aquisição e Fornecimento da Alimentação Escolar (GCONAE) – Sede I da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) -
SBN Quadra 02, Bloco C, Edi�cio Phenícia - 14º Andar - Brasília-DF, CEP.: 70.040-020.

21.5. A não apresentação do laudo acarretará a recusa do alimento no momento do recebimento e penalidades previstas pelo não cumprimento de cláusula contratual.

21.6. Poderão ser solicitadas até três análises laboratoriais às custas da Contratada ou, em casos excepcionais, se houver suspeita de intoxicação alimentar proveniente do alimento fornecido.

21.7. O fornecimento do produto e o consumo, durante a execução do contrato, será suspenso mediante a ocorrência de laudo laboratorial com resultado que comprometa a sua qualidade.

21.7.1. O produto subme�do à análise laboratorial, para verificar possíveis inconformidades, terá a sua distribuição, às Unidades Escolares, condicionada ao resultado do laudo da análise.

21.7.2. Na ocorrência de resultado condenatório o fornecedor poderá solicitar a análise de contraprova dos parâmetros condenatórios com a presença obrigatória de um representante da empresa devidamente registrado no
Conselho Regional da sua área de atuação. Se ainda assim, o resultado da contraprova for condenatório, a empresa deverá fazer a subs�tuição do produto nos locais indicados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da no�ficação pela CONTRATADA.

21.7.3. O produto subs�tuído será novamente subme�do à análise. Neste caso, o resultado condenatório implicará no cancelamento do contrato e na aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência e nas legislações
vigentes.

21.7.4. Se o resultado da contraprova for favorável à CONTRATADA, o produto será liberado para distribuição e para as demais providências rela�vas à sua liquidação.

21.8. Caso julgue necessário, a CONTRATANTE por meio da equipe técnica poderá submeter o produto a testes de aceitabilidade para verificação de aceitação do produto pela clientela durante seu fornecimento. Estes testes serão
norteados conforme orientações previstas no Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no PNAE, 2ª edição, elaborado pelo FNDE.

21.9. Poderão ser realizadas Inspeções nos locais de produção, fabricação, manipulação, armazenagem e distribuição, de maneira aleatória ou se houver necessidade, nos termos do item 16.25 e subitens.

21.10. Durante toda a vigência contratual, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a documentação descrita no item 18.4.

21.11. O Manual de Boas Prá�cas de Fabricação poderá ser exigido em qualquer fase durante a vigência do Contrato, nos casos em que couber a exigência do referido documento.

21.12. Verificadas quaisquer alterações nas caracterís�cas / qualidade do produto e/ou embalagem que o torne impróprio para consumo, dentro do prazo de validade, a CONTRATADA será no�ficada e, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da no�ficação pela CONTRATADA, deverá recolher o produto no local onde se encontrar e subs�tuir por outro que atenda inteiramente às exigências con�das neste Termo de Referência e
seus anexos, a suas expensas sem gerar qualquer ônus para a CONTRATANTE.

21.13. No caso do fornecedor não cumprir os prazos estabelecidos para o recolhimento do produto considerado impróprio para o consumo e dentro do prazo de validade, o setor de alimentação escolar da SEE poderá autorizar a(s)
Unidade(s) Escolar(es) a realizar o descarte assis�do do mesmo a fim de não prejudicar o recebimento e armazenamento de outros gêneros alimen�cios, bem como diminuir o risco a contaminação cruzada. O descarte feito pela
Contratante não desobriga a CONTRATADA a repor o(s) produto(s), além de poder sofrer as sanções previstas neste Termo de Referência e demais legislações vigentes.

21.14. No caso de subs�tuição do produto, a CONTRATADA deverá respeitar o prazo de validade do gênero de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.

21.15. Se o prazo estabelecido pela Administração para subs�tuição do produto for insuficiente para o atendimento, a CONTRATADA deverá apresentar jus�fica�va formal, que será acolhida ou não pela autoridade competente.

21.16. A reposição do gênero deverá ser realizada no mesmo local onde ele foi recolhido e/ou descartado, ou em local determinado pela CONTRATANTE.

21.17. Em caso de descumprimento do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da no�ficação pela CONTRATADA, para o recolhimento e subs�tuição do produto considerado impróprio para o
consumo e dentro do prazo de validade, o mesmo estará sujeito às penalidades previstas neste Termo de Referência, item 31 – Das Penalidades, e demais sanções previstas em Edital e legislação vigente.

 

22. DO FATURAMENTO

22.1. As notas fiscais referentes às entregas dos gêneros não perecíveis deverão ser apresentadas ao setor de alimentação escolar da SEEDF concomitante à entrega dos gêneros.

22.2. A Comissão Central de Recebimento de Gêneros Alimen�cios da SEEDF deverá realizar o atesto do recebimento do material no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a data de recebimento das faturas.

22.3. Em caso de inadequações as notas serão imediatamente devolvidas à contratada com a indicação do evento para as devidas correções.

22.4. O setor de alimentação escolar da SEEDF ficará responsável pela instrução dos processos de pagamento, consoante legislação em vigor, e encaminhamento às unidades competentes para liquidação e pagamento das despesas
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados a par�r da data de apresentação da nota fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

 

23. DO PAGAMENTO

23.1. A CONTRATADA emi�rá a(s) nota(s) fiscal(is) de venda ou documento(s) equivalente(s), com indicação do mês de referência, a especificação, a quan�dade, o valor unitário e o valor total de cada produto, em observância ao
descrito na Nota de Empenho a ser re�rada após a assinatura do contrato.

23.2. A nota fiscal deverá conter, no mínimo, as informações descritas no item 16.20.

23.3. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços e após atesto pelo Executor do Contrato.

23.4. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, junto com os documentos fiscais, os demais documentos relacionados abaixo:

Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e Cer�dões de Regularidade com a Fazenda do Estado e do Município de Sede da Associação / Coopera�va;

Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao;

Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Economia/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cer�dão de Débitos da Fazenda do Município de sede da Contratada;

Cer�dão de Débitos da Fazenda do Estado de sede da Contratada.

23.5. Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado es�ver em situação irregular perante o Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan�a por Tempo
de Serviço - FGTS, a Jus�ça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou En�dade deve no�ciar a situação ao gestor do contrato para as providências legais, antes de
realizar o pagamento.

23.6. O pagamento de despesa somente será efe�vado após sua regular liquidação e emissão de Previsão de Pagamento – PP, e será centralizado no órgão central de administração financeira para a Administração Direta.

23.7. Não será efetuado pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

23.8. Em hipótese alguma será objeto de instrução processual documento fiscal emi�do em desacordo com as especificações contratuais e/ou deste Termo de Referência.

23.9. Todos os pagamentos serão realizados em estrita observação à instrução dos autos, descontando do valor total da fatura eventuais glosas apontadas pelos executores do contrato.

23.10. O pagamento será realizado em tantas parcelas quantas necessárias, conforme parcelamento das entregas.

23.11. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, sendo contados a par�r da data de apresentação das Notas Fiscais à Contratante, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. É
vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

23.12. Após o prazo es�pulado no item  23.11, verificada ausência de pagamento por parte da Contratante, a parcela devida será reajustada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Ins�tuto
Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca - IBGE, de acordo com o art. 3º, II do Decreto Distrital nº 37.121/2016.

http://www.tst.jus.br/certidao


23.13. As Notas Fiscais de gêneros, vinculadas aos recursos do PNAE/FNDE, serão pagas por meio de transferência direta de créditos em conta corrente da CONTRATADA ou através de pagamento via cartão de crédito, nos termos do
Acordo de Cooperação Técnica n° 047/2018, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Banco do Brasil em 14 de dezembro de 2018.

23.14. Por força do Decreto Distrital 32.767/2011, as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente,
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.

23.14.1. Excluem-se das disposições do art. 6º do Decreto nº 32.767, de 17/02/2011:

a) Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

b) Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

c) Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no Distrito Federal e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

23.15. Nos termos do art. 61 do Decreto nº 32.598/2010, para liquidação da despesa, é indispensável constar do processo:

Nota de empenho;

Atestado de recebimento do material, de prestação do serviço emi�do por agente credenciado, na primeira via do documento fiscal, salvo nos casos previstos no §1º do ar�go 64 e no caso de o processo ter sido iniciado por
meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI;

Documento eletrônico atestando a prestação do serviço rela�vo a um ou mais documentos fiscais, assinado por servidor ou comissão designado para tal ato, nos casos de os processos terem sido iniciados por meio do Sistema
Eletrônico de Informações - SEI.

 

24. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

24.1. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de garan�a no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 3% (três por cento) do montante do
contrato, mediante uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004);

b) Seguro-garan�a (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);

c) Fiança bancária (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

24.2. A licitante vencedora deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garan�a no valor e nas condições descritas.

 

25. DO REAJUSTE

25.1. Os preços rela�vos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.

25.2. Após o período es�pulado no item 25.1, qualquer alteração posterior à assinatura do Contrato, no que tange a reajuste de preço, seguirá os termos do art. 3º, caput e § 1º da Lei nº 10.192/2001, art. 40, inciso XI, da Lei nº
8.666/93 e Legislações vigentes.

 

26. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

26.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II).

 

27. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

27.1. O custo es�mado da contratação será realizado pela CONTRATANTE por meio da Gerência de Pesquisa de Preço – GPESQ, com base em pesquisa de preços de mercado, e apresentados no Anexo II deste Termo de Referência.

 

28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

28.1. As despesas decorrentes deste Termo de Referência correrão por conta da Dotação Orçamentária dessa Secretaria de Estado de Educação.

28.2. O orçamento será dado em momento oportuno, proveniente de recurso local e/ou federal.

 

29. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

29.1. Conforme o con�do no Acórdão nº 311/2018 do Tribunal de Contas da União-TCU, a permissão ou não da Adesão tardia (“carona”) à Ata de Registro de Preços por órgãos ou en�dades não par�cipantes do planejamento da
contratação é de natureza discricionária por parte do gestor. Sendo assim, no âmbito dessa discricionariedade, não será autorizada a adesão à Ata de Registro de Preços, uma vez que não há estudo técnico ou previsão de realização
do mesmo, que contemple uma es�ma�va prévia dos quan�ta�vos a serem reservados a contratação por adesão, conforme disciplina do art. 9º, inciso III, do Decreto 7.892/2013.

 

30. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

30.1. A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data de sua publicação na imprensa oficial do Distrito Federal.

 

31. DAS PENALIDADES

31.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 103, de 31 de maio de 2006, págs. 05 a 07 (e suas alterações posteriores), que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos)
e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).

31.2. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Decreto Distrital nº 26.851 de 30 de maio de 2006:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

31.3. A licitante que cometer falhas durante a realização do pregão eletrônico, responderá conforme Decreto Distrital nº 26.851 de 30 de maio de 2006.

31.4. As sanções previstas no item 31.2 nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
de ciência da respec�va no�ficação.

31.5. Em decorrência das especificidades das Contratações em relação ao fornecimento de gêneros alimen�cios para as Escolas Públicas do Distrito Federal, e em atendimento a recomendação con�da no Informa�vo de Ação de
controle n° 04/2016 da Subcontroladoria de Controle Interno da Controladoria Geral do Distrito Federal, essa Diretoria descreve detalhadamente as hipóteses e mo�vos de aplicação de penalidades, rescisão, ou demais mecanismos
decorrentes de infrações come�das por empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos casos de inexecução parcial ou total do objeto contratado, estando, portanto, o Contratado subme�do
também às Penalidades previstas na Tabela referente ao item 31.7 

31.6. Ressalta-se que a Tabela de Penalidades tem o intuito de instruir e regulamentar as relações entre CONTRATANTE e CONTRATADA, graduando em níveis as infrações come�das e que levem à inexecução parcial ou total do
Contrato, bem como as prerroga�vas da CONTRATANTE, em sugerir as penalidades que sejam condizentes com os fatos ocorridos, respeitando os princípios da razoabilidade, da supremacia do interesse público e do devido processo
legal. Essa tabela também obje�va auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo fiscal do Contrato durante o acompanhamento da execução do objeto Contratual. Por fim, frisa-se que o detalhamento de infrações e penalidades trará
segurança jurídica tanto para o CONTRATANTE quanto para a CONTRATADA, uma vez que o conhecimento prévio dessas hipóteses e obrigações evitará dúvidas quanto ao descumprimento de cláusulas contratuais.

31.7. Dessa maneira, a CONTRATADA estará subme�da, às Penalidades previstas no item 31.2, assim como nas Penalidades especificadas na Tabela abaixo, no que lhe couber:

 

TABELA DAS INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO.

ITEM INFRAÇÃO
BASE DE

CÁLCULO DA
PENALIDADE

GRAU DA
PENALIDADE ATENUANTE AGRAVANTE

1

Suspensão ou interrupção defini�va, salvo por mo�vo de força maior ou
caso fortuito, do fornecimento do objeto do contrato. Não serão aceitas

jus�fica�vas sem embasamento técnico ou econômico nos casos de
suspensão ou interrupção do fornecimento do gênero alimen�cio não

perecível.

Pelo valor do
Contrato.

4
(gravíssimo)

Apresentação de jus�fica�va formal, com ao menos 10 (dez) dias úteis
de antecedência da data da entrega do produto, da suspensão ou

interrupção defini�va do fornecimento do objeto do contrato, caso isto
seja devidamente aceito pelo Executor Contratual - atenua para grau 3.

-

2

Suspensão ou interrupção temporária, salvo por mo�vo de força maior ou
caso fortuito, do fornecimento do objeto do contrato. Não serão aceitas

jus�fica�vas sem embasamento técnico ou econômico nos casos de
suspensão ou interrupção do fornecimento do gênero alimen�cio não

perecível.

Pelo valor do
Contrato. 3 (grave)

Apresentação de jus�fica�va formal, com ao menos 10 (dez) dias úteis
de antecedência da data da entrega do produto, da suspensão ou

interrupção temporária do fornecimento do objeto do contrato, caso
isto seja devidamente aceito pelo Executor Contratual - atenua para

Grau 2 (moderado).

Reincidência na suspensão ou interrupção temporária do objeto
do contrato sem jus�fica�va prévia, formal e aceito Executor

Contratual – agrava para grau 4 (gravíssimo).

3
Desrespeito à quan�dade do gênero alimen�cio solicitado pela Contratante

por meio de o�cio, assim como aos cancelamentos formalmente
comunicados ao fornecedor.

Pelo valor da
Nota de

Empenho.
3 (grave) Entregar o gênero alimen�cio remanescente dentro da distribuição –

atenua para Grau 2 (moderado).

Reincidência no desrespeito à quan�dade do gênero alimen�cio
solicitado pela CONTRATANTE por meio de o�cio e/ou aos
cancelamentos formalmente comunicados ao fornecedor -

agrava para grau 4 (gravíssimo).

4 Entrega do gênero alimen�cio não perecível com atraso e sem jus�fica�va
formal e de forma que comprometa a distribuição.

Pelo valor da
Nota de

Empenho.

2
(moderado) - Reincidência no atraso - agrava para grau 3 (gravíssimo).

5
Entrega de gênero alimen�cio fora do horário comercial, conforme

estabelecido em Termo de Referência, mais de 3 (três) dentro de uma
mesma distribuição.

Pelo valor da
Nota de

Empenho.
Advertência Sem previsão de atenuante.

Reincidência na entrega do gênero alimen�cio fora do horário
comercial, conforme estabelecido no Termo de Referência –

agrava para grau 1 (leve).
6 Entrega do gênero alimen�cio por meio de veículo inapropriado. Pelo valor

total do
2 (moderado Sem previsão de atenuante. Reincidência na entrega do gênero alimen�cio por meio de

veículo inapropriado – agrava para grau 3 (grave).



contrato

7 Entrega do gênero alimen�cio em embalagens primárias e/ou secundárias
avariadas e ou violadas, devido ao transporte inadequado.

Pelo valor da
Nota de

Empenho
1 (leve)

Subs�tuição do gênero alimen�cio em embalagens primárias violadas
e/ou avariadas dentro do prazo determinado pela Contratante não

acarreta sanção.

Descumprimento do prazo determinado para subs�tuição do
gênero alimen�cio em embalagens primárias violadas e/ou

avariadas – agrava para grau 2 (moderado).

8 Entrega do gênero alimen�cio em embalagens primárias e/ou secundárias
com falhas no processo de fabricação.

Pelo valor da
Nota de

Empenho

02
(moderado)

Subs�tuição do gênero alimen�cio dentro do prazo determinado pela
Contratante – atenua para grau 01 (leve)

Descumprimento do prazo determinado para subs�tuição do
gênero alimen�cio – agrava para grau 03 (grave).

9 Contratação de funcionário desqualificado para execução dos serviços de
entrega do gênero alimen�cio.

Pelo valor da
Nota de

Empenho.
Advertência Sem previsão de atenuante. Reincidência – agrava para grau 1 (leve).

10
Permissão da presença de empregado ou funcionário responsável pela

entrega do gênero alimen�cio sem uso do uniforme e EPIs ou com precárias
condições de asseio, e/ou sem crachá de iden�ficação.

Pelo valor da
Nota de

Empenho.
Advertência Sem previsão de atenuante.

Não adoção de medidas corre�vas e manutenção de empregado
ou funcionário sem uso de uniforme ou com precárias condições
de asseio, e/ou sem crachá de iden�ficação – agrava para grau 1

(leve).

11
Demonstração de mau comportamento quanto à execução do trabalho por

parte do empregado/ funcionário responsável pela entrega do gênero
alimen�cio.

Pelo valor da
Nota de

Empenho.
Advertência Sem previsão de atenuante. Reincidência – agrava para grau 1 (leve).

12
Atos Criminosos ou de Contravenção Penal durante à execução do trabalho
por parte do empregado/ funcionário responsável pela entrega do gênero

alimen�cio.

Pelo valor
total do
contrato

02
(moderado) - Reincidência – agrava para grau 03 (grave).

13 Tenta�va de entrega de produtos em desacordo com as boas prá�cas de
fabricação e/ou produção.

Pelo valor
total da
entrega

3 (grave) Sem previsão de atenuante. Reincidência – agrava para grau 4 (gravíssimo).

14 Tenta�va de entrega do gênero alimen�cio fora do prazo de validade ou
com prazo de validade divergente ao estabelecido no Termo de Referência.

Pelo valor da
Nota de

Empenho

2
(moderado)

Subs�tuição do gênero alimen�cio dentro do prazo determinado pela
Contratante – atenua para advertência. Reincidência – agrava para 3 (grave).

15
Entrega de gênero alimen�cio com especificações dis�ntas das

estabelecidas no Termo de Referência e apresentadas na análise da
documentação técnica, na fase inicial da licitação.

Pelo valor
total da Nota

de
Empenho.

4
(gravíssimo)

Subs�tuição do gênero alimen�cio sob orientação da Contratada, e
dentro do prazo determinado – atenua para grau 3 (grave).

Reincidência -nova aplicação de penalidade de grau 4
(gravíssimo), além de ser passível de rescisão contratual

unilateral.

16

Iden�ficação, em visita técnica, de que as instalações �sicas e/ou a forma de
produção, fabricação e/ou manipulação estão inadequadas ou apresentam

quesitos em desacordo com as boas prá�cas de manipulação, além das
legislações sanitárias vigentes.

Pelo valor
total do
contrato

2
(moderado)

Atendimento de medidas corre�vas dentro do prazo determinado pela
Contratada - atenua para grau 1 (leve). Reincidência – agrava para grau 3 (grave).

17 Entrega de gênero alimen�cio que apresente comprome�mento na
qualidade e que isto seja iden�ficado posteriormente a entrega.

Pelo valor
total da
entrega

2
(moderado)

Recolhimento e subs�tuição do gênero alimen�cio não perecível com
comprome�mento na qualidade dentro do prazo determinado pela

Contratada – atenua para advertência.

Não cumprimento do prazo de recolhimento e subs�tuição do
gênero alimen�cio com comprome�mento na qualidade e/ou

reincidência na entrega de gênero alimen�cio que apresente as
mesmas alterações iden�ficadas anteriormente – agrava para

grau 3 (grave).

18
Entrega de produto sem os dizeres: “Produto ins�tucional - Proibida a

venda” em embalagem primária, sem prévia autorização da Contratante em
casos excepcionais.

Pelo valor
total da
entrega

1 (leve) Sem previsão de atenuante.
Persistência ou reincidência na entrega do produto sem os

dizeres “Produto ins�tucional – Proibida a venda” em
embalagem primária – agrava para grau 2 (moderado).

19
Não realização de entrega de laudos laboratoriais do gênero alimen�cio
contratado conforme estabelecido em Termo de Referência ou quando

solicitado pela Contratada.

Pelo valor
total da Nota

de
Empenho.

2
(moderado)

Apresentação do Laudo no novo prazo estabelecido pela Contratante
atenua para grau 01 (leve).

Reincidência ou descumprimento de novo prazo – agrava para
grau 3 (grave).

20
Descumprimento de prazo estabelecido para recolhimento / subs�tuição de
produtos impróprios para consumo, dentro do prazo de validade, e também

nos casos de condenação por Laudo Laboratorial.

Pelo valor
total da Nota

de
Empenho.

2
(moderado) Sem previsão de atenuante. Reincidência - agrava para grau 3 (grave).

21 Entrega de produtos de subs�tuição com prazo de validade inadequado, em
desconformidade ao estabelecido no Termo de Referência.

Pelo valor
total da
entrega

2
(moderado) Sem previsão de atenuante. Reincidência - agrava para grau 3 (grave).

22
Não apresentação de licenças, alvarás, cer�ficados ou registros sanitários
do local de fabricação, armazenamento e/ou de veículos de transporte de

gêneros alimen�cios quando solicitado pela Contratante.

Pelo valor
total do

contrato.

2
(moderado) Acordo e cumprimento de novo prazo - não acarreta sanção. Descumprimento de novo prazo para entrega do gênero agrava

para grau 3 (grave).

23

Ausência de jus�fica�va formal dentro prazo estabelecido para as
no�ficações e para os ques�onamentos da Contratante sobre qualidade,

recolhimento, subs�tuição ou qualquer outro assunto relacionado ao objeto
do contrato.

Pelo valor
total do
contrato

Advertência Sem previsão de atenuante. Reincidência – agrava para grau 1 (leve).

24 Descumprimento de quaisquer dos itens do Edital e/ou seus Anexos que
não previstos nesta tabela de penalidades e multas.

A ser
definido

pelo
executor do

contrato

A ser
definido

pelo
executor do

contrato

Sob análise do executor do contrato. Sob análise do executor do contrato.

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 LEVE - De 1 a 5%

02 MODERADO – De 6 a 10%

03 GRAVE – De 11 a 15%

04 GRAVÍSSIMO – De 16 a 20%

 

32. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

32.1. A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, e suas alterações
posteriores conforme Decreto nº 9178, de 23 de outubro de 2017, que regulamenta o Art. 3º da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração
Pública do Distrito Federal direta, autárquica, fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

 

33. DO CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER

33.1. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que
proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

 

34. DA FISCALIZAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

34.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção por meio do telefone 0800-6449060, conforme Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

 

35. DO FORO

35.1. Fica eleito o foro da Jus�ça de Brasília/Distrito Federal, para dirimir as dúvidas não solucionadas administra�vamente, oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.

 

36. DA REGRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

36.1. A contratada deverá obedecer ao regulamentado pela Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, recepcionado pelo Decreto Distrital nº 42.036/2021, sendo necessário atender suas determinações para que esta
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e seus agentes não venham a incorrer em sanções pelo descumprimento da referida Lei.

 

37. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO REFERÊNCIA

37.1. Integram a presente Minuta do Termo de Referência, como partes indissolúveis:

ANEXO I Folheto Descri�vo – Especificação Técnica dos Gêneros Alimen�cios

ANEXO II Relação de Gêneros para Aquisição – Planilha de Custos

 

Brasília, 03 de agosto de 2022.

 

 

 



JULIENE J. M. SANTOS

Matrícula nº 227.772-7 - CRN1 nº 3913

Gerência de Planejamento e Educação Alimentar

Gerente / Responsável Técnica

DODF nº 205, de 03 de novembro de 2021, pág. 37

 

 

Tendo em vista que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Cons�tuição Federal, devendo o poder público adotar as polí�cas e ações que se façam
necessárias para promover e garan�r a segurança alimentar e nutricional da população aliados ao caráter con�nuado do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), com o intuito de evitar o desabastecimento.
Considerando os termos do Inciso II, do Art. 14, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e também, por se tratar de Sistema de Registro de Preço, o requisito da comprovação de recursos orçamentários deverá ser cumprido no momento
de u�lização da Ata de Registro de Preços e os termos do Inciso I, § 2°, art. 7° da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993, APROVO a Minuta do Termo de Referência e seus Anexos, elaborados com base no Estudo Técnico da
Contratação, o qual mo�va a necessidade de realização de processo de aquisição dos gêneros alimen�cios, considerando o Mapa de Riscos, ambos, elaborados pela Equipe Técnica da Alimentação Escolar.

 

 

FERNANDA MATEUS COSTA MELO

Subsecretaria de Apoio às Polí�cas Educacionais

Subsecretária Subs�tuta

DODF nº 72, de 18 de abril de 2022

 

____________________________________________________________

 

 

   ANEXO I - FOLHETO DESCRITIVO 

Especificação Técnica dos Gêneros Alimen�cios

 

1. CARNE DE AVES COZIDA E DESFIADA (PEITO DE FRANGO):

a) PRODUTO/DESCRIÇÃO (ANÁLISE DA FICHA TÉCNICA, CONFORME ITEM 18.4 E NA AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO PRODUTO, CONFORME ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA): Carne de Aves cozida e desfiada, do corte do
peito de frango, sem gordura aparente e sebo, cozidos em embalagens apropriadas com adição de sal e sem adição de tempero ou especiarias, molho e óleo vegetal. O produto deverá ser isento de adi�vos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas e organolép�cas). Deverá ser manipulado em condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, aba�dos
sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro
Município e/ou Estado. A matéria-prima a ser u�lizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, car�lagens, gordura parcial, aponeuroses ou tendões. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento
Técnico sobre as Condições Higiênico Sanitárias e de Boas Prá�cas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos.

 

b) COMPOSIÇÃO (ANÁLISE DA FICHA TÉCNICA, CONFORME ITEM 18.4 E NA AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO PRODUTO, CONFORME ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA):

Ingredientes obrigatórios: Carne de frango desfiada (peito) e Sal.

Ingredientes opcionais: Água (opcional).

 

c) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS - DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL:

Coloração: Própria da carne de frango cozida.

Odor: Próprio, suave, não azedo.

Consistência/textura: Macia.

Aspecto: Desfiado, Pedaços uniformes.

 

d) CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E MACROSCÓPICAS - DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL:

CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS/MICROSCÓPICOS: O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer natureza.

CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS (Produtos cárneos cozidos inteiros ou em cortes, defumados ou não, embu�dos ou não):

Micro-organismos n c m M

Salmonella/25g 10 0 Aus -

Clostridium perfringens/g 5 1 102 103

Estafilococos coagulase posi�va/g 5 1 102 103

Escherichia coli/g 5 2 Menor que 10 102

 

Referências:

- RDC nº 623, de 9 de março de 2022 - ANVISA.

- RDC nº 331, de 23 de janeiro de 2019 – ANVISA.

- IN nº 60 de 23 de dezembro de 2019 – ANVISA.

- Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017.

 

e) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL:

Prova para amônia: Nega�va

Prova de rancidez na gordura: Nega�va

Cloreto de sódio: Máximo de 0,5% em 100g

Teste qualita�vo para nitrito: Ausência

Teste qualita�vo para nitrato: Ausência

 

f) CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL: peito de frango cozido e desfiado - Em 100g de parte comes�vel, porção drenada.

Gorduras totais: Máximo 3,16g

Referência:

- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC). Versão 7.1. São Paulo, 2020. [Acesso em: 07/06/22]. Disponível em: h�p://www.fcf.usp.br/tbca

 

g) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre a iden�dade, qualidade e o estado
higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

Observações: Os dados da análise laboratorial que deverão ser apresentados, conforme item 14.1.3 e subitens, do Termo de Referência, deverão fazer referência ao produto especificado neste Folheto Descri�vo e conforme dados
solicitados nos itens c), d), e) e f), descritos acima, bem como aos valores nutricionais apresentados no rótulo do produto apresentado a SEEDF, conforme item 17 do Termo de Referência. Assim como outros dados que em caso
específico poderão ser solicitados, de acordo com o descrito no item g) acima. Ainda, conforme RDC n° 360, de 23 de dezembro de 2003, será considerada a tolerância +/- 20% (vinte por cento) dos valores nutricionais declarados no
rótulo em relação aos valores nutricionais apresentados em Laudo Laboratorial, desde que não ultrapassem os valores nutricionais (mínimos/máximos), quando estabelecidos no Item f) deste Folheto Descri�vo.

 

h) APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade
e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A embalagem poderá ser cons�tuída de material rígido ou flexível. A embalagem não poderá ser cons�tuída de material em lata. Não deverá apresentar-
se suja, furada, cortada e estufada. A embalagem deverá dispensar a adição de conservantes químicos e possuir longo prazo de validade.

http://www.fcf.usp.br/tbca


 

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão estar claras e legíveis, com impressões resistentes e duradouras, que não saiam facilmente da embalagem primária, assim como
não se percam informações durante o transporte e o armazenamento.  Não serão aceitos rótulos com informações ilegíveis, borradas e com �nta de fácil remoção. Deverão ser fabricadas conforme legislação vigente, especificada
para o mercado interno. Na rotulagem adotada, deverão conter no mínimo: nome do produto, peso líquido (quando aplicável), modo de preparo (quando aplicável), recomendações de conservação do produto, nome do produtor e
endereço do fabricante,  indicação da expressão "Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº-----/-----", data de validade, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do
consumidor.

As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA, podendo ser colocado juntamente ao carimbo de validade, por exemplo, não necessitando de fabricação
de embalagens exclusivas para atendimento do Contrato.

No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 01 (uma) unidade do produto licitado, com a inscrição em marca indelével “PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”, na embalagem primária, a fim de
que a CONTRATANTE possua um exemplar do gênero licitado que servirá como referência de padronização para as futuras entregas.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, eles deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

 

Peso líquido unitário: 1,0 kg (um quilograma) a 3,0 kg (três quilogramas).

Peso líquido drenado: Mínimo, 70% (setenta por cento) do peso declarado na embalagem.

OBS: A cada entrega, no ato do recebimento do produto, será conferido o peso líquido drenado do gênero. Insta destacar que caso os valores do peso drenado estejam em desacordo com o estabelecido neste Folheto Descrito e
rótulo do produto aprovado pela Secretaria Estadual de Educação do Distrito Federal, a carga será prontamente devolvida.

 

Embalagem Secundária: Caixas de papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deverá conter as informações de forma
indelével, litografada, duradoura e de fácil leitura: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade, recomendações de empilhamento máximo e condições
de armazenamento.

 

i) PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá ter validade mínima de 11 (onze) meses, a par�r da data de entrega do produto no depósito da SEE/DF ou outro local indicado por essa Secretaria.

 

j) ROTULAGEM: A rotulagem deverá estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, observar as recomendações da RDC n° 360/2003, 359/2003, 259/2002, 123/2004,
Lei 10.674/2003 e legislações vigentes, quando aplicável, e estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.  Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes das especificações da proposta. Não
serão aceitos rótulos facilmente destacáveis das embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével, litografado e duradouro.  

 

K) ARMAZENAGEM: Deverá constar na embalagem secundária informações de empilhamento máximo, condições de temperatura no armazém e demais orientações, a fim de evitar avarias no produto, conforme recomendações do
fabricante.

 

 

2. ATUM RALADO:

a) PRODUTO/DESCRIÇÃO (ANÁLISE DA FICHA TÉCNICA, CONFORME ITEM 18.4 E NA AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO PRODUTO, CONFORME ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA): Atum ralado ao natural (coberto por salmoura
fraca), podendo ou não conter caldo vegetal. O atum deve obrigatoriamente pertencer a alguma das seguintes espécies: Thunnus alalunga, T. albacares, T. atlan�cus, T. obesus, T. maccoyii, T. thynnus, T. tonggol e Katsuwonus
pelamis. O produto deverá ser isento de pele, espinhas, escamas, sangacho, óleo, adi�vos alimentares, glúten e substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas,
químicas e organolép�cas). Deverá ser manipulado em condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A para itens fabricados no Distrito
Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. A matéria-prima deve atender ao que dispõe a Portaria nº 185, de 13
de maio de 1997- MAPA. Não serão aceitos produtos que  apresentarem oxidação ou queima caracterizadas pela coloração amarela à marrom; falhas na limpeza tais como espinhas e ossos, ainda que friáveis, escamas, pele,
sangacho e pínulas dorsais; alterações de cor não caracterís�ca do produto, tais como: caramelização, esverdeamento (greening); descolorações ou enegrecimentos; tecido muscular favado (honeycomb) ou carne vermelha,
denotando trauma�smo e cristais de estruvita. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico Sanitárias e de Boas Prá�cas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos.

 

Referência:

- IN nº 46, de 15 de dezembro de 2011 – MAPA.

 

b) COMPOSIÇÃO (ANÁLISE DA FICHA TÉCNICA, CONFORME ITEM 18.4 E NA AMOSTRA DE UMA UNIDADE DO PRODUTO, CONFORME ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA):

Ingredientes obrigatórios: Carne de atum, água, sal.

Ingredientes opcionais: Caldo vegetal (isento de adi�vos).

 

c) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS - DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL:

Coloração: Própria da carne de atum cozida.

Odor: Próprio, suave, não azedo.

Consistência/ textura: Macia.

Aspecto: Ralado sem par�culas aglu�nadas.

 

d) CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E MACROSCÓPICAS - DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL:

CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS/MICROSCÓPICOS: O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer natureza.

CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS:

Micro-organismos n c m M

Salmonella/25g 5 0 Aus -

Estafilococos coagulase posi�va/g 5 2 5x102 5x103

Escherichia coli/g 5 2 Menor que 10 102

 

Referências:

- RDC nº 623, de 9 de março de 2022 - ANVISA.

- RDC nº 331, de 23 de janeiro de 2019 – ANVISA.

- IN nº 60 de 23 de dezembro de 2019 – ANVISA.

- IN nº 46, de 15 de dezembro de 2011 – MAPA.

 

e) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL:

Histamina: ≤ 200mg/kg

Reação de amônia: Nega�va

Prova de rancidez na gordura: Nega�va

Teste qualita�vo para nitrito: Ausência

Teste qualita�vo para nitrato: Ausência

 

Referências:

- IN nº 46, de 15 de dezembro de 2011 – MAPA.

 

f) CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – DEVENDO CONSTAR ANÁLISE EM LAUDO LABORATORIAL: Em 100g de parte comes�vel, porção drenada.

Sódio: Máximo 250mg.

Referência:

- Referência, de acordo com pesquisa realizada de marcas comumente encontradas no mercado do presente produto, a saber: Gosmes da Costa, Coqueiro, Qualitá, 88, Pescador e Robinson Cruoe.

 



g) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações �sico-químicas, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre a iden�dade, qualidade e o estado
higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares.

 

Observações: Os dados da análise laboratorial que deverão ser apresentados, conforme item 14.1.3 e subitens, do Termo de Referência, deverão fazer referência ao produto especificado neste Folheto Descri�vo e conforme dados
solicitados nos itens c), d), e) e f), descritos acima, bem como aos valores nutricionais apresentados no rótulo do produto apresentado a SEEDF, conforme item 17 do Termo de Referência. Assim como outros dados que em caso
específico poderão ser solicitados, de acordo com o descrito no item g) acima. Ainda, conforme RDC n° 360, de 23 de dezembro de 2003, será considerada a tolerância +/- 20% (vinte por cento) dos valores nutricionais declarados no
rótulo em relação aos valores nutricionais apresentados em Laudo Laboratorial, desde que não ultrapassem os valores nutricionais (mínimos/máximos), quando estabelecidos no Item f) deste Folheto Descri�vo.

 

h) APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade
e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A embalagem poderá ser cons�tuída de material rígido ou flexível. A embalagem não poderá ser cons�tuída de material em lata. Não deverá apresentar-
se suja, furada, cortada e estufada. A embalagem deverá dispensar a adição de conservantes químicos e possuir longo prazo de validade.

 

Informações obrigatórias na embalagem primária: As informações da embalagem primária deverão estar claras e legíveis, com impressões resistentes e duradouras, que não saiam facilmente da embalagem primária, assim como
não se percam informações durante o transporte e o armazenamento.  Não serão aceitos rótulos com informações ilegíveis, borradas e com �nta de fácil remoção. Deverão ser fabricadas conforme legislação vigente, especificada
para o mercado interno. Na rotulagem adotada, deverão conter no mínimo: nome do produto, peso líquido (quando aplicável), modo de preparo (quando aplicável), recomendações de conservação do produto, nome do produtor e
endereço do fabricante, carimbo oficial de Inspeção Federal, indicação da expressão "Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº-----/-----", data de validade, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação
vigente e código de defesa do consumidor.

As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA, podendo ser colocado juntamente ao carimbo de validade, por exemplo, não necessitando de fabricação
de embalagens exclusivas para atendimento do Contrato.

No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 01 (uma) unidade do produto licitado, com a inscrição em marca indelével “PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”, na embalagem primária, a fim de
que a CONTRATANTE possua um exemplar do gênero licitado que servirá como referência de padronização para as futuras entregas.

Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/adi�vos alergênicos e/ou lactose, eles deverão estar iden�ficados no produto, conforme legislação vigente.

 

Peso líquido unitário: 1,0 kg (um quilograma) a 3,0 kg (três quilogramas).

Peso líquido drenado: Mínimo, 70% (setenta por cento) do peso declarado na embalagem.

OBS: A cada entrega, no ato do recebimento do produto, será conferido o peso líquido drenado do gênero. Insta destacar que caso os valores do peso drenado estejam em desacordo com o estabelecido neste Folheto Descrito e
rótulo do produto aprovado pela Secretaria Estadual de Educação do Distrito Federal, a carga será prontamente devolvida.

 

Embalagem Secundária: Caixas de papelão ondulado, reforçado, fechadas com fita adesiva de modo a garan�r resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Na caixa de papelão deverá conter as informações de forma
indelével, litografada, duradoura e de fácil leitura: nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quan�dade de pacotes por caixa/fardo, lote e data de validade, recomendações de empilhamento máximo e condições
de armazenamento.

 

i) PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá ter validade mínima de 11 (onze) meses, a par�r da data de entrega do produto no depósito da SEE/DF ou outro local indicado por essa Secretaria.

 

j) ROTULAGEM: A rotulagem deverá estar de acordo com os regulamentos técnicos de rotulagem específicos para o respec�vo produto alimen�cio, observar as recomendações da RDC n° 360/2003, 359/2003, 259/2002, 123/2004,
Lei 10.674/2003 e legislações vigentes, quando aplicável, e estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.  Cabe ressaltar que quando u�lizado caldo vegetal na preparação do produto, esta condição deve fazer parte
da denominação de venda do produto e os cons�tuintes do referido caldo devem constar na lista de ingredientes da rotulagem. Serão recusadas as embalagens com diversos formatos e diferentes das especificações da proposta. Não
serão aceitos rótulos facilmente destacáveis das embalagens primárias. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias deverão ser de material indelével, litografado e duradouro.  

 

K) ARMAZENAGEM: Deverá constar na embalagem secundária informações de empilhamento máximo, condições de temperatura no armazém e demais orientações, a fim de evitar avarias no produto, conforme recomendações do
fabricante.

 

 

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS

 

Relação de Gêneros para Aquisição

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CUSTO
BRUTO 

R$

CUSTO COM
TRANSPORTE 

R$

OUTROS
CUSTOS 

R$

CUSTO
UNITÁRIO 

R$

CUSTO T
R$

1 201.308 Kg

ITEM COTA PRINCIPAL - 90%

Os custos indiretos estão inseridos
no custo unitário total, contudo não

foram discriminados
individualmente pela Gerência
responsável (GPESQ), conforme

pesquisa apresentada. 

R$31,57 R$ 6.355.

CARNE DE AVES COZIDA E DESFIADA (PEITO DE FRANGO) – DESCRIÇÃO: Carne de Aves cozida e desfiada, do corte do peito de frango, sem
gordura aparente e sebo, cozidos em embalagens apropriadas com adição de sal e sem adição de tempero ou especiarias, molho e óleo
vegetal.  Ingredientes obrigatórios: Carne de frango desfiada (peito) e Sal. Ingredientes opcionais: Água (opcional). O produto deverá ser
isento de adi�vos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas
e organolép�cas). Deverá ser manipulado em condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro
de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. A matéria-prima a ser u�lizada deverá
estar isenta de tecidos inferiores como ossos, car�lagens, gordura parcial, aponeuroses ou tendões. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Cons�tuinte
de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e
qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A
embalagem poderá ser cons�tuída de material rígido ou flexível. A embalagem não poderá ser cons�tuída de material em lata. A
embalagem deverá dispensar a adição de conservantes químicos e possuir longo prazo de validade. PESO LÍQUIDO UNITÁRIO: 1,0 kg (um
quilograma) a 3,0 kg (três quilogramas). PESO LÍQUIDO DRENADO: Mínimo, 70% do peso declarado na embalagem. PRAZO DE VALIDADE:
validade mínima de 11 (onze) meses, a par�r da data de entrega do produto no depósito da SEE/DF ou outro local indicado por essa
Secretaria. OBS: Verificar informações complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descri�vo do Termo de Referência.

2 22.368 Kg

 ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 01 - 10%    

Os custos indiretos estão inseridos
no custo unitário total, contudo não

foram discriminados
individualmente pela Gerência
responsável (GPESQ), conforme

pesquisa apresentada. 

R$31,57 R$ 706.1

CARNE DE AVES COZIDA E DESFIADA (PEITO DE FRANGO) – DESCRIÇÃO: Carne de Aves cozida e desfiada, do corte do peito de frango, sem
gordura aparente e sebo, cozidos em embalagens apropriadas com adição de sal e sem adição de tempero ou especiarias, molho e óleo
vegetal.  Ingredientes obrigatórios: Carne de frango desfiada (peito) e Sal. Ingredientes opcionais: Água (opcional). O produto deverá ser
isento de adi�vos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas
e organolép�cas). Deverá ser manipulado em condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro
de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. A matéria-prima a ser u�lizada deverá
estar isenta de tecidos inferiores como ossos, car�lagens, gordura parcial, aponeuroses ou tendões. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Cons�tuinte
de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e
qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A
embalagem poderá ser cons�tuída de material rígido ou flexível. A embalagem não poderá ser cons�tuída de material em lata. A
embalagem deverá dispensar a adição de conservantes químicos e possuir longo prazo de validade. PESO LÍQUIDO UNITÁRIO: 1,0 kg (um
quilograma) a 3,0 kg (três quilogramas). PESO LÍQUIDO DRENADO: Mínimo, 70% do peso declarado na embalagem. PRAZO DE VALIDADE:
validade mínima de 11 (onze) meses, a par�r da data de entrega do produto no depósito da SEE/DF ou outro local indicado por essa
Secretaria. OBS: Verificar informações complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descri�vo do Termo de Referência.

3 201.308 Kg ITEM COTA PRINCIPAL - 90% Os custos indiretos estão inseridos
no custo unitário total, contudo não

foram discriminados
individualmente pela Gerência
responsável (GPESQ), conforme

pesquisa apresentada. 

R$55,04 R$ 11.079

ATUM RALADO – DESCRIÇÃO: Atum ralado ao natural (coberto por salmoura fraca), podendo ou não conter caldo vegetal. O atum deve
obrigatoriamente pertencer a alguma das seguintes espécies: Thunnus alalunga, T. albacares, T. atlan�cus, T. obesus, T. maccoyii, T. thynnus,
T. tonggol e Katsuwonus pelamis. Ingredientes obrigatórios: Carne de atum, água, sal. Ingredientes opcionais: Caldo vegetal (isento de
adi�vos).O produto deverá ser isento de pele, espinhas, escamas, sangacho, óleo, adi�vos alimentares, glúten e substâncias estranhas que
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas e organolép�cas). Deverá ser manipulado em
condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A
para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal)
para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. A matéria-prima deve atender ao que dispõe a Portaria nº 185, de 13 de maio de
1997- MAPA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e
rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os
procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A embalagem poderá ser cons�tuída de material rígido ou flexível. A
embalagem não poderá ser cons�tuída de material em lata. A embalagem deverá dispensar a adição de conservantes químicos e possuir
longo prazo de validade. PESO LÍQUIDO UNITÁRIO: 1,0 kg (um quilograma) a 3,0 kg (três quilogramas). PESO LÍQUIDO DRENADO: Mínimo,
70% do peso declarado na embalagem. PRAZO DE VALIDADE:  mínima de 11 (onze) meses, a par�r da data de entrega do produto no
depósito da SEE/DF ou outro local indicado por essa Secretaria. OBS: Verificar informações complementares disponíveis no Anexo I - Folheto
Descri�vo do Termo de Referência.



4 22.368 Kg

 ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 03 - 10%

Os custos indiretos estão inseridos
no custo unitário total, contudo não

foram discriminados
individualmente pela Gerência
responsável (GPESQ), conforme

pesquisa apresentada. 

R$55,04 R$ 1.231.

ATUM RALADO – DESCRIÇÃO: Atum ralado ao natural (coberto por salmoura fraca), podendo ou não conter caldo vegetal. O atum deve
obrigatoriamente pertencer a alguma das seguintes espécies: Thunnus alalunga, T. albacares, T. atlan�cus, T. obesus, T. maccoyii, T. thynnus,
T. tonggol e Katsuwonus pelamis. Ingredientes obrigatórios: Carne de atum, água, sal. Ingredientes opcionais: Caldo vegetal (isento de
adi�vos).O produto deverá ser isento de pele, espinhas, escamas, sangacho, óleo, adi�vos alimentares, glúten e substâncias estranhas que
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas caracterís�cas naturais (�sicas, químicas e organolép�cas). Deverá ser manipulado em
condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, aba�dos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A
para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal)
para itens fabricados em outro Município e/ou Estado. A matéria-prima deve atender ao que dispõe a Portaria nº 185, de 13 de maio de
1997- MAPA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Cons�tuinte de material atóxico, impermeável, herme�camente fechado, resistente a rasgo e
rupturas, que garanta as caracterís�cas de quan�dade e qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os
procedimentos de transporte, manipulação e armazenamento. A embalagem poderá ser cons�tuída de material rígido ou flexível. A
embalagem não poderá ser cons�tuída de material em lata. A embalagem deverá dispensar a adição de conservantes químicos e possuir
longo prazo de validade. PESO LÍQUIDO UNITÁRIO: 1,0 kg (um quilograma) a 3,0 kg (três quilogramas). PESO LÍQUIDO DRENADO: Mínimo,
70% do peso declarado na embalagem. PRAZO DE VALIDADE:  mínima de 11 (onze) meses, a par�r da data de entrega do produto no
depósito da SEE/DF ou outro local indicado por essa Secretaria. OBS: Verificar informações complementares disponíveis no Anexo I - Folheto
Descri�vo do Termo de Referência.

VALOR  TOTAL ESTIMADO R$ 19.372

Observação: Valores de Custo Unitário e Valor Total Es�mado fornecidos pela Gerência de Pesquisa de Preços - GPESQ - conforme documento SEI nº 92347784.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIENE DE JESUS MOURA SANTOS - Matr.
02277727, Gerente de Planejamento, Acompanhamento e Oferta da Alimentação Escolar, em
03/08/2022, às 10:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA MATEUS COSTA MELO - Matr. 02029189,
Diretor(a) de Alimentação Escolar, em 03/08/2022, às 10:46, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVALDO VIEIRA FELIX - Matr. 00463493,
Subsecretário(a) de Apoio às Polí�cas Educacionais, em 03/08/2022, às 11:43, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 92435694 código CRC= 650C4AF2.
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