
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
“Humanizando nossas ações, garantindo direitos”

 

 

À: Comissão Permanente de Licitação.

 

 

 Apresentando-lhe nossas cordiais saudações, 

URGENTE de fornecimento de 300 (trezentas)

renda do município que se encontram em condição de vulnerabilidade social, com agravo em virtude da atual 

situação emergencial causada pela pandemia do

Assistência Social de São Sebastião da Boa Vista, com 

 

Considerando a Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso 

casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

outros bens, públicos ou particulares, e somente 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 

calamidade; 

Considerando o Decreto Municipal nº 190/2021

emergência administrativa e financeira decretado por meio do Decreto 014/2021 e dá outras providências

 

JUSTIFICATIVA:  

 

A Pandemia causada pela infecção do vírus Sars

situação grave no município. De acordo com Cadastro Único para Programas Sociais em São Sebastião da 

Boa Vista, atualmente, 6.559 estão cadastradas no CADÚNICO

linha da pobreza com renda entre R$ 0,00 a 89,00

renda de R$178,01 até 1/2 Sal. Min. e 

A taxa de desemprego aumentou devido muitas lojas locais terem fechado diante do cenário nada animador 

da pandemia, aumentando ainda mais a parcela da população que se encontra vulnerável. 

Por esta razão, faz-se necessária a aquisição dos gêneros alimentí

possamos distribuir a nossa população

encontram no CADUNICO e que es

Referências de Assistência Social. 
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São Sebastião da Boa Vista/PA

À: Comissão Permanente de Licitação. 

lhe nossas cordiais saudações, venho por meio deste dar ciência da necessidade 

300 (trezentas) cestas básicas para serem distribuídas 

renda do município que se encontram em condição de vulnerabilidade social, com agravo em virtude da atual 

situação emergencial causada pela pandemia do Corona Vírus, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de São Sebastião da Boa Vista, com recursos do Bloco da Proteção Social Básica. 

a Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, que autoriza a DISPENSA de licitação 

casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 

o Decreto Municipal nº 190/2021-GP/PMSSBV de 31/03/2021, que prorroga o estado de 

emergência administrativa e financeira decretado por meio do Decreto 014/2021 e dá outras providências

A Pandemia causada pela infecção do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19, vem provocando uma 

situação grave no município. De acordo com Cadastro Único para Programas Sociais em São Sebastião da 

6.559 estão cadastradas no CADÚNICO, dessas, 5.632 (86%) estão abaixo da 

linha da pobreza com renda entre R$ 0,00 a 89,00; 189 (3%) renda de R$89,01 até R$178,00; 

renda de R$178,01 até 1/2 Sal. Min. e 380 (6%) renda acima de 1/2 Sal. Min. 

A taxa de desemprego aumentou devido muitas lojas locais terem fechado diante do cenário nada animador 

da pandemia, aumentando ainda mais a parcela da população que se encontra vulnerável. 

se necessária a aquisição dos gêneros alimentícios abaixo relacionados 

possamos distribuir a nossa população em forma de benefício eventual, sobretudo, àquelas famílias que se 

encontram no CADUNICO e que estão abaixo da linha da pobreza acompanhadas pelos Centros de 
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São Sebastião da Boa Vista/PA, 26 de abril de 2021. 

venho por meio deste dar ciência da necessidade 

serem distribuídas às famílias de baixa 

renda do município que se encontram em condição de vulnerabilidade social, com agravo em virtude da atual 

orona Vírus, através da Secretaria Municipal de 

Bloco da Proteção Social Básica.  

, que autoriza a DISPENSA de licitação nos 

casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 

para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

GP/PMSSBV de 31/03/2021, que prorroga o estado de 

emergência administrativa e financeira decretado por meio do Decreto 014/2021 e dá outras providências. 

19, vem provocando uma 

situação grave no município. De acordo com Cadastro Único para Programas Sociais em São Sebastião da 

5.632 (86%) estão abaixo da 

renda de R$89,01 até R$178,00; 358 (5%) 

A taxa de desemprego aumentou devido muitas lojas locais terem fechado diante do cenário nada animador 

da pandemia, aumentando ainda mais a parcela da população que se encontra vulnerável.  

cios abaixo relacionados para que 

sobretudo, àquelas famílias que se 

tão abaixo da linha da pobreza acompanhadas pelos Centros de 
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SOLICITO:  
 

A compra de 300 cestas básicas, 
encontram em condição de vulnerabilidade social

 

Segue abaixo planilha contendo descrição, unidades e quantidades dos itens que deverão constar em cada 

cesta básica:  

Nº DESCRIÇÃO / ITENS

1 

ACHOCOLATADO (Embalagem de 400g: Enriquecido com vitaminas, valor 
energético de 76 kcal por porção do produto. Deve estar isento de 
sujidades terrosas, sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, 
umidade, mofo, ranços ou odores. Deve conter data de fabricação e 
validade, ser resistente ao manuseio e com boa).

2 
AÇÚCAR CRISTAL (embalagem plástica de 1 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias). 

3 

ARROZ AGULHINHA (Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação,  procedência, 
informações nutricionais. Pct de 01 kg, com prazo de validade não inferior a 
180 dias). 

4 
AVEIA EM FLOCOS. (Embalagem mínima de 170g, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias). 

5 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA (Embalagem plástica de 400g, embalagem 
primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de  biscoito, com prazo de 
validade não  inferior a 180 dias).                                                     

6 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. (Embalagem plástica de 
400g, embalagem primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de  biscoito, 
com prazo de validade não  inferior a 180 dias).

7 

CAFÉ EM PO 250G. (Café torrado e moído, tradicional, embalagem á 
vácuo de 250 g, com identificação do produto,rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data da fabricação e validade.Deverá constar 
na embalagem, selo da ABIC 
Validade mínima de 6 meses a c

8 
FEIJÃO RAJADO TIPO "1"(Embalagem plástica de 1 kg,  com prazo de 
validade não inferior a 180 dias).

9 

LEITE EM PÓ INTEGRAL(Embalagem em pacote plástico e aluminizado, 
limpos, não violados, resistentes, 
não inferior a 180 dias). 

10 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (Embalagem de 500gr. Massa 
tipo parafuso com ovos. Embalagem com dizeres de rotulagem, boa 
selagem, contendo informações dos ingredientes, 
data de fabricação e  prazo de validade  não inferior a 180 dias).

11 

MARGARINA C/ SAL 250G( Embalagem de 250 gr. O produto deve ser 
isento de gorduras trans e conter no mínimo 60% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor  e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras  características indesejáveis, com recomendação para 
uso culinário - embalagem de  polietileno leitoso e resistente, apresentando 
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, para serem distribuídas às famílias de baixa renda do município que se 
encontram em condição de vulnerabilidade social. 

Segue abaixo planilha contendo descrição, unidades e quantidades dos itens que deverão constar em cada 

DESCRIÇÃO / ITENS 

ACHOCOLATADO (Embalagem de 400g: Enriquecido com vitaminas, valor 
por porção do produto. Deve estar isento de 

sujidades terrosas, sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, 
umidade, mofo, ranços ou odores. Deve conter data de fabricação e 
validade, ser resistente ao manuseio e com boa). 

CRISTAL (embalagem plástica de 1 kg, com prazo de validade 

ARROZ AGULHINHA (Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes. A embalagem 

externamente os dados de identificação,  procedência, 
informações nutricionais. Pct de 01 kg, com prazo de validade não inferior a 

AVEIA EM FLOCOS. (Embalagem mínima de 170g, com prazo de validade 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA (Embalagem plástica de 400g, embalagem 
primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de  biscoito, com prazo de 
validade não  inferior a 180 dias).                                                      

SALGADO TIPO CREAM CRACKER. (Embalagem plástica de 
400g, embalagem primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de  biscoito, 
com prazo de validade não  inferior a 180 dias). 
CAFÉ EM PO 250G. (Café torrado e moído, tradicional, embalagem á 
vácuo de 250 g, com identificação do produto,rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data da fabricação e validade.Deverá constar 
na embalagem, selo da ABIC - Associação  Brasileira da Indústria de Café. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data da  entrega). 
FEIJÃO RAJADO TIPO "1"(Embalagem plástica de 1 kg,  com prazo de 
validade não inferior a 180 dias). 
LEITE EM PÓ INTEGRAL(Embalagem em pacote plástico e aluminizado, 
limpos, não violados, resistentes, contendo 200g, com prazo de  validade 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (Embalagem de 500gr. Massa 
tipo parafuso com ovos. Embalagem com dizeres de rotulagem, boa 
selagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, 
data de fabricação e  prazo de validade  não inferior a 180 dias). 
MARGARINA C/ SAL 250G( Embalagem de 250 gr. O produto deve ser 
isento de gorduras trans e conter no mínimo 60% de lipídios, aspecto, 

or peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras  características indesejáveis, com recomendação para 

embalagem de  polietileno leitoso e resistente, apresentando 
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famílias de baixa renda do município que se 

Segue abaixo planilha contendo descrição, unidades e quantidades dos itens que deverão constar em cada 

UND QUANTIDADE 

ACHOCOLATADO (Embalagem de 400g: Enriquecido com vitaminas, valor 
por porção do produto. Deve estar isento de 

sujidades terrosas, sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, 
umidade, mofo, ranços ou odores. Deve conter data de fabricação e 

Pacote 
01 

Quilo 01 

informações nutricionais. Pct de 01 kg, com prazo de validade não inferior a 
Quilo 01 

Unidade 02 
BISCOITO DOCE TIPO MARIA (Embalagem plástica de 400g, embalagem 
primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de  biscoito, com prazo de 

Pacote 01 

Pacote 01 

vácuo de 250 g, com identificação do produto,rótulo com ingredientes, valor 

Pacote 
02 

FEIJÃO RAJADO TIPO "1"(Embalagem plástica de 1 kg,  com prazo de 
Quilo 01 

LEITE EM PÓ INTEGRAL(Embalagem em pacote plástico e aluminizado, 
contendo 200g, com prazo de  validade 

Pacote 
02 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (Embalagem de 500gr. Massa 
tipo parafuso com ovos. Embalagem com dizeres de rotulagem, boa 

composição nutricional, 
Pacote 

01 

MARGARINA C/ SAL 250G( Embalagem de 250 gr. O produto deve ser 
isento de gorduras trans e conter no mínimo 60% de lipídios, aspecto, 

or peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras  características indesejáveis, com recomendação para 

embalagem de  polietileno leitoso e resistente, apresentando Unidade 01 
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THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES

 

 

vedação adequada. Embalagem deverá  conter externamente 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
Deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de 
entrega. com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA).

12 

MASSA PARA SOPA 500G(MAS
alimentícia tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo  argolinha isenta de 
sujidades, parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo, seis meses, de  acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA Apresentação: Pacote de 400g).

13 
ÓLEO DE SOJA REFINADO (Garrafas pet de 900 ml com prazo de 
validade não inferior a 180 dias).

14 
SAL REFINADO IODADO 
validade não inferior a 180 dias).

 
15 SUCO ARTIFICIAL EM PÓ (adoçado, pacote de 25g).

16 

VINAGRE DE ÁLCOOL (Garrafa plástica de 500ml. Fermentado acético de 
álcool, água e conservador. Com acidez de 4,0%, sem corantes, sem  
essências e sem adição de açúcares). 
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Atenciosamente, 

THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES 
Sec. Mun. Assistência Social 

Decreto nº 007/2021-PMSSBV 

vedação adequada. Embalagem deverá  conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
Deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de 
entrega. com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA). 
MASSA PARA SOPA 500G(MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA Massa 
alimentícia tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo  argolinha isenta de 
sujidades, parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e 

dade de no mínimo, seis meses, de  acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA Apresentação: Pacote de 400g). 
ÓLEO DE SOJA REFINADO (Garrafas pet de 900 ml com prazo de 
validade não inferior a 180 dias). 
SAL REFINADO IODADO (Embalagem plástica de 1 kg, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias). 

SUCO ARTIFICIAL EM PÓ (adoçado, pacote de 25g). 
VINAGRE DE ÁLCOOL (Garrafa plástica de 500ml. Fermentado acético de 
álcool, água e conservador. Com acidez de 4,0%, sem corantes, sem  
essências e sem adição de açúcares).  
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os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
Deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de 

SA DE SÊMOLA PARA SOPA Massa 
alimentícia tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo  argolinha isenta de 
sujidades, parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e 

dade de no mínimo, seis meses, de  acordo com a resolução 
Pacote 01 

ÓLEO DE SOJA REFINADO (Garrafas pet de 900 ml com prazo de 
Garrafa 01 

(Embalagem plástica de 1 kg, com prazo de 
Quilo 01 

Pacote 02 
VINAGRE DE ÁLCOOL (Garrafa plástica de 500ml. Fermentado acético de 
álcool, água e conservador. Com acidez de 4,0%, sem corantes, sem  

 

Garrafa 01 
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