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                             ANEXO I 
               TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.1 Registro de preço por item visando a eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinado ao 
atendimento da Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil, Médio, Fundamental, EJA e 
atendimento educacional especializado das zonas rural e urbana do municipio de São Sebastião da Boa 
Vista – Pa. 

 

2.1. O Termo de Referência visa atender aos alunos da rede municipal de ensino, através do fornecimento 
de merenda escolar de qualidade. Assim, a obtenção de gêneros alimentícios visa promover a melhoria da 
qualidade da alimentação para os alunos dos ensinos infantil e fundamental das escolas municipais do 
Município de São Sebastião da Boa Vista. 

2.2. Este pedido justifica-se em razão da necessidade da Secretaria Municipal de Educação, de 
complementar o volume necessário para atender à Merenda Escolar, contado a partir da assinatura do 
contrato até o final do exercício anual (31.12.2021), e assim evitar a falta de produtos essenciais para o 
fornecimento de merenda escolar de boa qualidade, na quantidade exigida conforme cardápio, 
proporcionando alimentação saudável e balanceada aos alunos das escolas do Município de São Sebastião 
da Boa Vista. 

2.3. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório justifica- se 
pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela 
Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio processo de 
escolha. 

2.4. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do Sistema de 
Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos fundamentais para 
utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se    pode definir previamente, 
e necessidade de entregas constantes e parceladas. 

2.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, 
observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho  de 1993 e suas alterações, 
e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

4.1. Especificações dos Produtos: 

 

2. JUSTIFICATIVA 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

1. DO OBJETO 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

1 

Achocolatado em Pó - Embalagem 
plástica de 400g condicionadas em 
caixas de papelão  
ou fardo. Ingredientes podem ser:  
Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, 
sal, vitaminas (A, D3, B1, B2, B3, B5,  
B6, B7, B9, B12), minerais (ferroe  
zinco), emulsificante lecitina de soja e  
aromatizante. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias. 

PCT 6.667 R$           6,31  R$     42.068,77  

2 

Açúcar Cristalino Branco - Embalagem 
plástica de1 Kg acondicionada em 
fardos plásticos de  
até 30 Kg. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias – AMPLA 
CONCORRENCIA. 

KG 18.750 R$           3,23  R$     60.562,50  

3 

Açúcar Cristalino Branco - Embalagem 
plástica de1 Kg acondicionada em 
fardos plásticos de  
até 30 Kg. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias – COTA 
RESERVADA. 

KG 6.250 R$           3,23  R$     20.187,50  

4 

Alho - Bulbo inteiro, nacional, boa 
qualidade,  
firme e intacto, sem lesões de origem  
fisica ou mecânica, perfurações e 04  
cortes, tamanho e coloração uniformes.  
devendo ser bem desenvolvido, isento  
de sujidades, parasitas e larvas,  
Embalagem de 100 g. com prazo de  
validade não inferior a 90 dias – AMPLA 
CONCORRENCIA. 

PCT 4.500  R$        24,81  R$   111.645,00  

5 

Alho - Bulbo inteiro, nacional, boa 
qualidade,  
firme e intacto, sem lesões de origem  
fisica ou mecânica, perfurações e 04  
cortes, tamanho e coloração uniformes.  
devendo ser bem desenvolvido, isento  
de sujidades, parasitas e larvas,  
Embalagem de 100 g. com prazo de  
validade não inferior a 90 dias – COTA 
RESERVADA. 

PCT 1.500  R$        24,81  R$     37.215,00  

6 

Almondega Bovina - Latas de 830 g, 
acondicionados em  caixa de papelão 
com até 50 latas, com prazo de validade 
n o inferior a 180  
dias – AMPLA CONCORRENCIA. 

LT 4.820  R$        18,54  R$      89.362,80  
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7 

Almondega Bovina - Latas de 830 g, 
acondicionados em  caixa de papelão 
com até 50 latas, com prazo de validade 
n o inferior a 180  
dias – COTA RESERVADA. 

LT 1.205 R$        18,54 R$      22.340,70 

8 

Arroz Tipo 1 Longo Fino - Embalagem 
plástica de 1 Kg acondicionada em 
fardos plásticos de  
até 30 Kg. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias. – AMPLA 
CONCORRENCIA. 

KG 18.750 R$           5,06  R$     94.875,00  

9 

Arroz Tipo 1 Longo Fino - Embalagem 
plástica de 1 Kg acondicionada em 
fardos plásticos de  
até 30 Kg. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias. – COTA 
RESERVADA. 

KG 6.250 R$           5,06 R$     31.625,00 

10 

Bebida Lactea Fermentada com Polpa 
de Morango - Acondicionados em 
embalagem contendo 6 unidades de 90 
g, totalizando 540gramas. 
Industrializada,  
com informações nutricionais na  
embalagem. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias 

UND 16.000 R$           4,93  R$     78.880,00  

11 

Biscoito Cream Cracker - Embalagem 
plástica de PVC de até  
400 g acondicionadas em caixa de  
papelão de até 20 Kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180 dias 

PCT 13.500 R$           4,03  R$      54.405,00  

12 

Biscoito Doce Tipo Maria - Embalagem 
plástica de PVC de até  
400 g acondicionadas em caixa de  
papelão de até 20 Kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180 dias 

PCT 13.500 R$           4,29  R$     57.915,00  

13 

Biscoito Doce de Maisena - Embalagem 
plástica de PVC de até  
400 g acondicionadas em caixa de  
papelão de até 4 Kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180 dias 

PCT 2.000 R$           4,10  R$       8.200,00  
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14 

Carne Moída Bovina - Carne bovina, 
moída de Patinho.  
obtida a partir da peça isenta de  
gordura, de primeira qualidade, 
congelada. Deverá apresentar  
coloração vermelho brilhante. O  
produto não poderá apresentar sinais  
de congelamento (cristais de gelo). A  
matéria prima a ser utilizada deverá  
estar isenta de tecidos inferiores como  
ossos, cartilagens, gordura parcial,  
aponevroses, tendões, coágulos, etc. O  
produto não poderá apresentar mais de  
5% de líquidos após o congelamento.  
O produto não poderá conter glúten.  
Não poderá conter aditivos e  
coadjuvantes de tecnologia/elaboração.  
Embalagem: deve estar intacta, com  
etiquetas de identificação (validade,  
peso, procedência, número do registro  
SIE, SIF e SIM). Devem estar de  
acordo com as exigências do  
Ministério da Agricultura, Pecuária e  
Abastecimento. Validade: O produto  
deve conter data de fabricação de até  
30 dias anteriores à data de entrega.  
Embalagem primária: Plástica, atóxica,  
transparente, não violado, resistente  
qué garanta a integridade do produto  
até o momento do consumo de até  
1000g mantido sob congelamento a - 
18°C. Embalagem secundária: Caixa  
de papelão resistente com até 20 kg – 
AMPLA CONCORRENCIA. 

KG 9.000  R$        21,64  R$    194.760,00  
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15 

Carne Moída Bovina - Carne bovina, 
moída de Patinho.  
obtida a partir da peça isenta de  
gordura, de primeira qualidade, 
congelada. Deverá apresentar  
coloração vermelho brilhante. O  
produto não poderá apresentar sinais  
de congelamento (cristais de gelo). A  
matéria prima a ser utilizada deverá  
estar isenta de tecidos inferiores como  
ossos, cartilagens, gordura parcial,  
aponevroses, tendões, coágulos, etc. O  
produto não poderá apresentar mais de  
5% de líquidos após o congelamento.  
O produto não poderá conter glúten.  
Não poderá conter aditivos e  
coadjuvantes de tecnologia/elaboração.  
Embalagem: deve estar intacta, com  
etiquetas de identificação (validade,  
peso, procedência, número do registro  
SIE, SIF e SIM). Devem estar de  
acordo com as exigências do  
Ministério da Agricultura, Pecuária e  
Abastecimento. Validade: O produto  
deve conter data de fabricação de até  
30 dias anteriores à data de entrega.  
Embalagem primária: Plástica, atóxica,  
transparente, não violado, resistente  
qué garanta a integridade do produto  
até o momento do consumo de até  
1000g mantido sob congelamento a - 
18°C. Embalagem secundária: Caixa  
de papelão resistente com até 20 kg – 
COTA RESERVADA. 

KG 3.000 R$        21,64 R$      64.920,00 

16 

Carne de Boi Tipo: Musculo - 
Embalagem em filme pve transparente  
ou saco plástico transparente, peso de  
1a 2kg, contendo identificação do  
produto, marca do fabricante. prazo de  
validade, marcas e carimbos oficiais,  
de acordo com as portarias do  
ministério da agricultura, tipo a n.304  
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da 
resolução da ANVISA n.105 de  
19/05/99. O produto deve conter data  
de fabricação de até 30 dias anteriores  
à data de entrega. 

KG 1.500  R$        32,70  R$     49.050,00  

17 
Cebola - Lavada, com casca, tamanho 
grande e  
de boa qualidade. 

KG 2.000 R$           4,98  R$       9.960,00  
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18 

Charque Bovino Dianteiro - CHARQUE 
BOVINO DIANTEIRO - 
curada, seca, a base de: carne bovina/  
sal, embalado a vácuo. Não será aceito  
JERKED BEEF. Odor: Característico; 
Sabor: próprio, apresentar-se livre de  
parasitas e de qualquer outras  
substancia contaminante que possa  
altera-la ou encobrir alguma alteração  
com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, numero  
do registro no SIF, SIE ou SIM). Devem 
estar de acordo com as exigências do 
Ministério da gricultura, Pecuária e 
Abastecimento  
e Anvisa. Validade: O produto deve  
conter data de fabricação de até 30 dias  
anteriores à data de entrega.  
Embalagem primária: embalagem a  
vácuo de 5 kg. Embalagem secundária:  
caixa de papelão resistente de 30 kg  
contendo 6 pacotes de 5kg. – AMPLA 
CONCORRENCIA. 

KG 4.500  R$        40,64  R$    182.880,00  

19 

Charque Bovino Dianteiro - CHARQUE 
BOVINO DIANTEIRO - 
curada, seca, a base de: carne bovina/  
sal, embalado a vácuo. Não será aceito  
JERKED BEEF. Odor: Característico; 
Sabor: próprio, apresentar-se livre de  
parasitas e de qualquer outras  
substancia contaminante que possa  
altera-la ou encobrir alguma alteração  
com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, numero  
do registro no SIF, SIE ou SIM). Devem 
estar de acordo com as exigências do 
Ministério da gricultura, Pecuária e 
Abastecimento  
e Anvisa. Validade: O produto deve  
conter data de fabricação de até 30 dias  
anteriores à data de entrega.  
Embalagem primária: embalagem a  
vácuo de 5 kg. Embalagem secundária:  
caixa de papelão resistente de 30 kg  
contendo 6 pacotes de 5kg. – COTA 
RESERVADA. 

KG 1.500 R$        40,64 R$     60.960,00 

20 

Cominho Moido - Embalagem 
apropriada de 100 g acondicionadas em 
embalagem  
apropriada até 1 kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180  dias 

PCT 3.388  R$          0,89  R$       3.015,32  
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21 

Corante (Colorau) Colorau regional, 
sem sal, de boa qualidade para o 
consumo. Embalagem  
de 100 g. O prazo de validade não deve  
ser inferior a 180 dias. 

PCT 3.388 R$           2,89  R$       9.791,32  

22 

Creme de Leite - UHT homogeneizado, 
sem necessidade de refrigeração. 
Embalagem de  
300g. O prazo de validade não deve ser  
inferior a 180 dias. 

CX 667 R$           6,18  R$       4.122,06  

23 

Feijão Carioca Tipo I - Embalagem 
plástica de I Kg acondicionada em 
fardos plásticos de  
até 30 Kg. O prazo de validade não  
pode ser inferior a 180 dias. – AMPLA 
CONCORRENCIA 

KG 18.750 R$           8,15  R$   152.812,50  

24 

Feijão Carioca Tipo I - Embalagem 
plástica de I Kg acondicionada em 
fardos plásticos de  
até 30 Kg. O prazo de validade não  
pode ser inferior a 180 dias. – COTA 
RESERVADA. 

KG 6.250 R$           8,15 R$     50.937,50 

25 

Leite Condensado - Lata de 395 g. As 
latas deverão estar integras, sem 
amassados ou ferrugem.  O prazo de 
validade não deve ser  
inferior a 90 dias. 

CX 507 R$           5,86  R$       2.971,02  

26 

Leite de Coco - Embalagens de vidro de 
200 ml.  
Acondicionados em caixas, contendo  
data de fabricação e validade não  
inferior a 180 dias. 

GF 1.500 R$           4,89  R$       7.335,00  

27 

Leite em Pó Integral - Embalagem 
aluminizada de 200 g  acondicionadas 
em fardos de papelão  
de até 10 Kg. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias. – AMPLA 
CONCORRENCIA. 

PCT 30.000 R$           6,78  R$   203.400,00  

28 

Leite em Pó Integral - Embalagem 
aluminizada de 200 g  acondicionadas 
em fardos de papelão  
de até 10 Kg. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias. – COTA 
RESERVADA. 

PCT 10.000 R$           6,78 R$      67.800,00 
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29 

Leite em Pó sem Lactose - Leite UHT 
sem lactose (0%), indicado para 
crianças com  
intolerância a lactose. O produto deve  
apresentar cor branca interior e sabor  
caracteristico. Deverá trazer 
informações gerais, data de fabricação  
e validade bem visíveis e claras.0  
produto não deverá apresentar sinais  
de sujidade, corpos estranhos ao  
produto, cor não característica do  
produto, sabor ácido intenso ou  
problemas de vedação da embalagem.  
Embalagem primária: embalagem de  
300 G. 

PCT 500  R$        14,15  R$        7.075,00  

30 

Macarrão tipo Espaguete - Embalagem 
primaria: plástica de 500 g. Embalagem 
secundaria: fardos  
plásticos de até 5 Kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180 
dias. – AMPLA CONCORRENCIA. 

PCT 10.125 R$           6,08  R$      61.560,00  

31 

Macarrão tipo Espaguete - Embalagem 
primaria: plástica de 500 g. Embalagem 
secundaria: fardos  
plásticos de até 5 Kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180 
dias. – COTA RESERVADA. 

PCT 3.375 R$           6,08  R$     20.520,00  

32 

Macarrão tipo Parafuso - ESCOLAR  
Embalagem primaria: plástica de 500  
g. Embalagem secundaria: fardos 
plásticos de até 10 Kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180  
dias. – AMPLA CONCORRENCIA. 

PCT 18.000 R$           5,71  R$    102.780,00  

33 

Macarrão tipo Parafuso - ESCOLAR  
Embalagem primaria: plástica de 500  
g. Embalagem secundaria: fardos 
plásticos de até 10 Kg. O prazo de  
validade não deve ser inferior a 180  
dias. – COTA RESERVADA. 

PCT 6.000 R$           5,71  R$     34.260,00  

34 

Maçã Nacional - Maça nacional, boa 
qualidade, firme e  intacto, sem lesões 
de origem física ou  
mecânica, perfuraçðes e cortes,  
tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, isento  
de sujidades, parasitas e larvas. 

KG 6.000 R$           7,77  R$     46.620,00  

35 

Milho Branco ( Tipo Canjica) - Pacotes 
de 500g, classe branca; grupo duro, tipo 
I, 100% milho, embalagem com dizeres 
de rotulagem, data de  

PCT 400 R$           4,29  R$        1.716,00  
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fabricação e prazo de validade não  
inferior a 180 dias. 

36 

Mistura para preparo de mingau (Base 
Farinha de Trigo) - Tipo Farinha Láctea. 
Farinha de trigo enriquecida com ferro  
e ácido fólico, açúcar, leite em pó. sal,  
maltodextrina.  Fosfato de cálcio 
tribásico (cálcio). ácido ascórbico 
(vitamina C), acetato  
de DL-alfa-tocoferol (vitamina E),  
fumarato ferroso (ferro), nicotinamida  
(vitamina PP), acetato de retinila  
(vitamina A), d-pantonenato de  
cálcio (vitamina B5), colecalciferol  
(vitamina D), cianocobalamina  
(vitamina B12), tiamina mononitrato  
(vitamina Bl), cloridrato de piridoxina  
(vitamina B6). riboflavina (vitamina  
B2) e ácifo fólico, antiumectante  
fosfato tricálcico e aromatizante.  
Embalagem de 230g. O prazo de  
validade não deve ser inferiora 180 dias. 

PCT 6.627 R$           6,53  R$      43.274,31  

37 

Mistura para preparo de mingau (Base 
de Arroz) - Vitaminada, embalagem, 
embalagem de 230 g. O prazo de 
validade não  
deve ser inferior a 180 dias 

PCT 3.479 R$           5,92  R$      20.595,68  

38 

Oleo de Soja - Embalagem PET de 900 
ml acondicionados em fardos plasticos 
ou caixas de papelao de até 20 
unidades. O prazo de validade não deve 
ser inferior a 120 dias. 

GF 4.000 R$           8,89  R$      35.560,00  
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39 

Peito de Frango - Carne de frango tipo 
peito congelado,  
não temperado sem pele, com adição  
de água de no máximo 4%. Aspecto  
próprio, não amolecida e nem  
pegajosa, cor própria sem manchas  
esverdeada, cheiro e sabor próprio,  
com ausêencia de sujidades, parasitos e  
larvas. Com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, número  
do registro no SIF, SIE ou SIM) em  
cada embalagem. Devem estar de  
acordo com as exigências do ministério 
da agricultura, pecuária e 
abastecimento. Validade: o produto 
deve conter data de fabricação de até  
30 dias anteriores à data de entrega.  
Embalagem primária: Plástica, atóxica,  
termo Isolado, resistente,  
preferencialmente de 500 g.  
Embalagem secundária: Caixa de 
papelão resistente com até 20 kg. – 
AMPLA CONCORRENCIA. 

KG 10.125  R$        16,12  R$   163.215,00  

40 

Peito de Frango - Carne de frango tipo 
peito congelado,  
não temperado sem pele, com adição  
de água de no máximo 4%. Aspecto  
próprio, não amolecida e nem  
pegajosa, cor própria sem manchas  
esverdeada, cheiro e sabor próprio,  
com ausêencia de sujidades, parasitos e  
larvas. Com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, número  
do registro no SIF, SIE ou SIM) em  
cada embalagem. Devem estar de  
acordo com as exigências do ministério 
da agricultura, pecuária e 
abastecimento. Validade: o produto 
deve conter data de fabricação de até  
30 dias anteriores à data de entrega.  
Embalagem primária: Plástica, atóxica,  
termo Isolado, resistente,  
preferencialmente de 500 g.  
Embalagem secundária: Caixa de 
papelão resistente com até 20 kg. – 
COTA RESERVADA. 

KG 3.375  R$        16,12  R$     54.405,00  

41 

Sal Refinado Iodado - Embalagem 
plástica de 1 Kg  acondicionadas em 
fardos plásticos de  
até 30 Kg. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 1 80 dias.  

KG 3.000 R$           2,01  R$        6.030,00  
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42 

Sardinha - Preparada com pescado 
fresco, limpo,  
eviscerado, cozido. Imersa em óleo  
comestivel. Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres integro,  
resistente, vedado hermeticamente e  
limpo. Embalagem de 125 ge deverá  
conter externamente os dados de  
identificação e procedência,  
informação nutricional, número do  
lote, data de  
validade, quantidade do produto. O  
prazo de validade não deve ser inferior  
a 180 dias. – AMPLA 
CONCORRENCIA. 

LT 21.000 R$           4,48  R$      94.080,00  

43 

Sardinha - Preparada com pescado 
fresco, limpo,  
eviscerado, cozido. Imersa em óleo  
comestivel. Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres integro,  
resistente, vedado hermeticamente e  
limpo. Embalagem de 125 ge deverá  
conter externamente os dados de  
identificação e procedência,  
informação nutricional, número do  
lote, data de  
validade, quantidade do produto. O  
prazo de validade não deve ser inferior  
a 180 dias. – COTA RESERVADA. 

LT 7.000 R$           4,48  R$    31.360,00        

44 

Suco de Caju - Garrafas de 500 ml 
acondicionadas em  
caixa de papelão ou fardos plásticos de  
até 6 litros. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias. 

GF 12.000 R$           4,01  R$     48.120,00  

45 

Suco de Uva - Garrafas de 500 ml 
acondicionadas em caixa de papelão ou 
fardos plásticos de  
até 6 litros. O prazo de validade não  
deve ser inferior a 180 dias. 

GF 12.000 R$           4,61  R$     55.320,00  

46 

Vinagre de Vinho Branco - Embalagem 
plástica com 500 ml,  
acondicionados em caixa de papelão  
de até 10 litros. O prazo de validade  
não deve ser inferior a 90 dias. 

GF 4.000 R$           4,64  R$      18.560,00  

 

5.1. Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 
quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para 
assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
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especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de 
fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, alertamos que esta 
Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retromencionados, diante de tal 
fato o São Sebastião da Boa Vista - Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não 
cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do 
Município de São Sebastião da Boa Vista. 

5.2. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve apenas como 
orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3. Os produtos licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de São Sebastião da Boa Vista, pelo 
valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no 
valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa contratada da Ordem 
de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4. Entende-se por “imediatamente”, até 1 (um) dia útil subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra 
e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de São Sebastião da Boa 
Vista, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos 
e suas respectivas quantidades. 

5.6. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja 
feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da 
majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos 
negociados. 

5.7. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do 
Consumidor (INPC). 

5.8. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de São Sebastião da Boa 
Vista/PA. 

5.9. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por fornecimento, 
haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades 
do Município de São Sebastião da Boa Vista - Pa. 

5.10. No caso de entrega de produto vencido, o Município de São Sebastião da Boa Vista, ficará autorizado 
a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da contratada, sendo o respectivo valor 
deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento. 

6. DO PAGAMENTO  

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços. 

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando 
a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas  no prazo de 
seus vencimentos. 
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7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

7.1. O prazo de vigência será de até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos 
termos da legislação vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não  sendo 
aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas ou de qualquer outra natureza, inclusive as despesas geradas através do transporte das 
mercadorias até o Municipio de São Sebastião da Boa Vista. 

8.3. Durante a vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a contratada deverá atender 
prontamente às requisições e especificações deste Termo de Referência, a partir da solicitação através de 
ordem de Compra do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e 
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo 
Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da contratada intentarem reclamações trabalhistas 
contra a contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 
necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 
Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da contratante, de qualquer empregado 
cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 
desempenho dos serviços objeto do Contrato. 

8.9. Manter, na direção do atendimento ao objeto licitado, representante ou preposto capacitado e idôneo que 
a represente, integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de 
obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da contratante a respeito 
do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do termo contratual; 

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão  no 
fornecimento do objeto do contrato. 
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8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela contratante. 

8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para a 
entrega do objeto. 

8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, acarretará 
em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o (s) contratado (s) sujeito 
(s) às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base 
nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a    
contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
execução do objeto. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela contratada e 
aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação 
é aquela prevista neste Termo de Referência. 
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