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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO  

1.1. Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios da agricultura familiar) por meio de 

CHAMADA PÚBLICA, com a contratação de agricultores familiares e doação simultânea dos produtos 

adquiridos à rede socioassistencial cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e aos 

equipamentos e serviços públicos de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) meses.  

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

2.1. De acordo com o Anexo II - Projeto Técnico, onde estão contidas as especificações, quantidades 

e preço unitário dos produtos que serão adquiridos dos agricultores familiares e sua execução.  

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL COMPLEMENTAR:  

3.1. Além da observância às Leis 10520/2002, Lei 8666/1993 e alterações e Lei Complementar 

123/2006.  

3.2. O Projeto Compra Direta de Alimentos está fundamentado nos princípios constitucionais do art. 

6º da Constituição Federal, na Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN e na Lei Complementar Estadual nº 609, de 09 de 

dezembro de 2011, alterada pela Lei Complementar nº 824 de 16 de abril de 2016, que institui o 

Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Espírito Santo (SISAN-ES).  

3.3. O presente certame será regido de acordo com o Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN 

Nº 001/2020.  

4. JUSTIFICATIVA:  

4.1. O Projeto Compra Direta de Alimentos está fundamentado nos princípios Constitucionais do Art. 

6º da Constituição Federal, na Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional –SISAN e na Lei Complementar Estadual nº 609, de 09 de 

dezembro de 2011, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 824 de 16 de abril de 2016, que 

institui o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Espírito Santo 

(SISAN-ES).  

4.2. O Governo Estadual, por meio da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – 

GSAN/SETADES vem atuando com programas e ações com vistas a assegurar o Direito Humano à 

Alimentação Adequada - DHAA e a soberania alimentar. Dentro dessa ótica o município de 

Sooretama através da cooperação técnica com o Estado tem em vista promover e potencializar a 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Sistema Integrado de Segurança 

Alimentar e Nutricional –SISAN, buscando a geração de trabalho e renda dos agricultores e a 

distribuição de alimentos para melhoria do bem estar das pessoas em vulnerabilidade e insegurança 
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alimentar, que são assistidos por Entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social 

e pela rede pública de Assistência Social.  

4.3. Uma das prioridades para execução do Projeto Compra Direta de Alimentos é assistir os 

indivíduos participantes dos serviços da Proteção Social Básica e Especial que chegam aos serviços 

demandando uma alimentação diferenciada e diversificada e o incentivo da comercialização dos 

produtos da agricultura familiar, da diversificação da produção e oportunização da geração de 

trabalho e renda, com a permanência da família do agricultor no campo.  

4.4. O valor dos produtos pretendidos está em conformidade com a média das três pesquisas de 

preços praticados nos últimos 12 meses no mercado local ou regional, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar, conforme resolução 001/2021.  

5. OBJETIVO:  

5.1. O objeto da presente Chamada Pública é a seleção de 14 Agricultores Familiares do município de 

Sooretama/ES e municípios adjacentes, para aquisição de gêneros alimentícios de compra direta da 

Agricultura Familiar, para doação aos equipamentos públicos de Assistência Social e as entidades da 

rede socioassistencial cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, que disponibilizem 

refeições aos beneficiários consumidores e/ou que atendem pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade social (em atendimento ao item 3.2 do Manual Técnico SETADES/GSAN n° 001/2020), 

visando minimizar a carência nutricional da população vulnerável à fome.  

6. AGRICULTORES FAMILIARES ELEGÍVEIS E CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO:  

6.1. Serão aceitas propostas de Agricultores/as Familiares que atenderem os critérios mínimos da 

elegibilidade a seguir:  

a) Famílias compostas por no mínimo 02 pessoas;  

b) Inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO);  

c) Possuidores/as de Bloco de Nota Fiscal do Produtor Rural atualizado; 

6.2. Respeitados os critérios de elegibilidade acima descritos, devem ser priorizados os percentuais 

mínimos a seguir:  

d) 40% de pessoas que atendam pelo menos uma destas características: beneficiários e/ou pessoas 

com perfil do Programa Bolsa Família; assentados de reforma agrária; silvicultores; aquicultores; 

extrativistas; pescadores artesanais; indígenas; pomeranos; comunidades remanescentes de 

quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais; 

e) 40% de mulheres;  

f) 5% produtores orgânicos/agroecológicos;  
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Obs. Para se enquadrar no percentual de 40% de mulheres, na DAP e na nota do bloco de produtor 

tem que constar o nome da mulher ou na ficha auxiliar dos sócios.  

6.3. Deverão ser criados critérios de priorização para elaboração da lista classificatória dos 

agricultores familiares, aptos a fornecerem os produtos ao Compra Direta de Alimentos – CDA.  

6.4. Os (as) agricultores (as) familiares selecionados (as) serão aqueles (as) que apresentarem 

documentação de habilitação completa e que tiverem maior pontuação, os quais poderão ser 

inseridos no projeto Compra Direta de Alimentos ou na lista de Cadastro de Reserva CDA, 

obedecendo a composição dos percentuais descrito no ítem 6.1 e 6.2 deste Termo de Referência. 

7. PREÇO E QUANTIDADE:  

7.1. O preço de compra dos gêneros alimentícios foram baseados de acordo com três pesquisas de 

preços praticados nos últimos 12 meses no mercado local ou regional e fixado pela Secretaria 

Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania conforme projeto técnico protocolado na 

SETADES e aprovado pela equipe técnica da GSAN.  

7.2. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania se reserva no direito de 

adquirir somente os tipos e volumes de produtos listados no Projeto Técnico até o valor final de 

compra de R$91.000,00 (noventa e um mil reais), e as propostas de venda igual a média dos valores 

previstos.  

8. FORNECIMENTO E PRAZO:  

8.1. Cada agricultor familiar poderá fornecer até R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelo 

período de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de assinatura do CONTRATO (Termo de 

Adesão) (de acordo com o local e periodicidade de entrega descritos no item 9 deste termo de 

referência.  

8.2. A contratante pagará a contratada pelos produtos adquiridos, até 30 (trinta) dias após a 

apresentação da nota fiscal correspondente devidamente aceita pelo contratante, cumprindo o 

fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, conforme solicitado no chamamento 

público.  

9. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE PARA ENTREGA DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DO CONTRATO:  

9.1. Os agricultores familiares farão as entregas dos produtos de acordo com o CRONOGRAMA DE 

SOLICITAÇÃO da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, situada à Rua 

Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES e conforme a durabilidade do produto 

apresentado, em dias úteis, com previsão de agendamento, horário e locais indicados pela gestão do 

programa.  

9.2. A entrega dos produtos agrícolas serão feitas na sede da SEMTAC, onde serão recebidos por 

servidor e distribuídos as unidades receptoras conforme logística apresentada pelas mesmas.  
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9.3. A secretaria poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 

verificadas na execução das entregas dos produtos ou até mesmo a substituição por outros produtos, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do conhecimento da irregularidade. 

Portanto se o produto não corresponder às exigências ou não apresentar o nível de qualidade 

exigido, o agricultor será informado e o produto terá que ser substituído.  

9.4. Caso os agricultores não tenham logística suficiente para efetuarem a entrega dos produtos, a 

logística de entrega dos produtos pelos fornecedores e distribuição às unidades receptoras ficarão 

sob a responsabilidade do Município, que deverá providenciar toda a infraestrutura necessária 

(transporte e equipamentos).  

9.5. O Objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos 

editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste de recebimento da nota fiscal. 

9.6. Os materiais de consumo serão garantidos dentro do período de validade a seguir:  

9.6.1. Gêneros alimentícios não perecíveis: validade de 03 (três) meses a 01 (um) Ano de acordo com 

os procedimentos constante nos rótulos da embalagem. Serão computados a partir da data de 

entrega.  

9.6.2. Produtos perecíveis temperatura ambiente: (hortifrutigranjeiros) validade mínima de 15 

(quinze) dias. A partir da data de entrega.  

9.6.3. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas 

características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se 

rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de 

sanção.  

9.6.4. Os produtos deverão ser entregues em recipientes adequados, limpos, transportadas 

preferencialmente em carros fechados. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas e 

descobertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.  

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

10.1. Executar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as 

necessidades da Secretaria, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado 

para essa tarefa; 

10.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia anuência do 

CONTRATANTE;  

10.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.  

10.4. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao 

cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho;  
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10.5. Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais ou materiais, quando resultantes de 

ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem 

como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de 

materiais empregados;  

10.6. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e 

fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município;  

10.7. Credenciar, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, um 

representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações/necessidades que porventura 

surgirem durante a execução do contrato;  

10.8. Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem entregues, 

devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante 

a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo.  

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO:  

11.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor a ser nomeado por 

Portaria Interna, terá a função de Fiscal e Gestor do Contrato oriundo desta licitação, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência 

à administração. 

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora de 

serviço, 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 1993.  

11.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

12.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista na Lei 8666/1993 e alterações e no Edital.  

13. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO OU ORDEM DE FORNECIMENTO:  

13.1. O contrato terá sua vigência até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 

ocorrer para sua execução conforme Projeto Técnico aprovado pela equipe da GSAN/SETADES, 

prorrogação nos termos da legislação. 
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14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas deverão ser pagas utilizando os recursos abaixo especificados: 

Conta: 31042385 – Projeto de Compra Direta de Alimentos; 

Código: 417;  

Fonte de Recurso: 13900090000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais 

Recursos. 

 

 

Sooretama, 12 de maio de 2021. 

 

 

Gustavo de Castro Neves 

Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania 

 


