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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos Alimentícios, para atender as 

necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa., 

conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência. 

 

2.1-PREFEITURA MUNICIPAL: 

A aquisição dos itens elencados na planilha de referência, para aquisição de material de consumo justifica-

se pela necessidade de adquirir Gêneros Alimentìcios para manutenção das atividades institucionais e 

administrativas da Prefeitura e Secretarias vinculadas, mantendo assim a continuidade dos serviços públicos, 

ofertados a população deste município, desenvolvidos por servidores municipais. 

2.2- MEIO AMBIENTE: 

A solicitação justifica-se em decorrencia das necessidades de aquisição dos itens, para o pleno funcionamento 

das atividades diárias desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente necessita de abastecimento de alimentos para dar suporte aos 

eventos de educação ambiental urbana e rural, fiscalização e reuniões da SEMMA, sendo que a mesma é 

responsável pela equipe de limpeza urbana, ficalização ambiental urbana e rural, monitoramento e 

Licenciamento e necessita de alimentação. 

 

2.3- EDUCAÇÃO: 

O Município de São Sebastião da Boa Vista – PA, possui em sua rede de ensino um total de 6.641 (seis mil, 

seiscentos e quarenta e um) alunos, distribuídos em 41 (quarenta e um) escolas e 03 (três) anexos escolares. 

Diante deste contexto, é preciso atender às necessidades geradas pelas demandas e solicitações das Unidades 

de Ensino na realização das suas tarefas administrativas e pedagógicas. Sendo assim, para darmos conta do 

desenvolvimento das atividades programadas e exigidas para o ano de 2022, há necessidade de adquirir os 

referidos produtos para distribuir às escolas da rede, bem como aos departamentos agregados à esta Secretaria 

Municipal de Educação. Ademais, pelo fato de o ano letivo de 2022 está previsto para iniciar no dia 14 de 

Fevereiro de 2022, o Departamento de Gestão Pedagógica desta Secretaria Municipal de Educação fará os 

encontros de formação com os professores da rede a partir da primeira semana do mês de fevereiro de 2022, 

logo, tal solicitação assume caráter de urgência pois não só atenderá as necessidades diárias da própria Semed 

mas também as necessidades alimentícias por ocasião das formações pedagógicas em nossas escolas. 

 

2.4- SAÚDE: 

Considerando que os materiais solicitados são de suma importância para o pleno funcionamento dos serviços 

de saúde de nosso Município pois sem eles os atendimentos do Hospital Municipal e das Unidades básicas 

de Saúde perderiam qualidade.  

Considerando que a demanda nos serviços de saúde, tiveram um aumento significativo, observamos após 

levantamento dos nossos serviços, que além de atender a população da sede e dos interiores cidade, também 

atendemos a população de municípios vizinhos como: Muaná, Curralinho, limoeiro do Ajuru e Oeiras do 

Pará. Sabe-se que o atendimento do Sistema único de Saúde é universal segundo a constituição e negar 

atendimento ocorre em penalidades para quem o faz.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

1. DO OBJETO 
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2.5- ASSISTENCIA SOCIAL: 

A solicitação justifica-se e decorrência das necessidades de aquisição do supracitado objeto, a fim de 

atender os seguintes serviços:  

1. IGD SUAS: que desenvolve ações da gestão da Assistência Social, bem como mantém o funcionamento 

do controle social;  

2. FPM – Secretaria de Assistência/Ações Sociais na zona rural: mantém as ações integradas da Assistência 

Social no município sobretudo no que diz respeito as ações sociais que são realizadas mensal ou 

bimestralmente na zona rural do município  

3. Bloco da Proteção Social Básica: mantém o funcionamento dos projetos e serviços ofertados pelos CRAS 

Aeroporto e Maria Júlia; Casa da Juventude; Centro da Criança; Arte a Vista; Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos;  

4. Bloco da Proteção Social Especial: garante que os serviços prestados pelo CREAS possam ocorrer a fim 

de neutralizar a violação de direitos dos munícipes que procuram atendimentos no referido órgão;  

5. CADÚNICO: possibilita que os serviços do Programa Auxílio Brasil possam ser desenvolvidos 

mensalmente na zona urbana e rural, atendendo mais de 6.000 famílias beneficiadas pelo Programa.  

6. Benefícios Eventuais: garantidos através da Lei Municipal Nº 275-2019/GP-PMSSBV, são benefícios 

concedidos aos usuários do SUAS em vulnerabilidade social que após análise técnica do Assistentes Sociais 

comprovam a necessidade de concessão de apoio alimentar a fim de amenizar os danos causados pelo 

desemprego, fome, pandemia.  

 

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. Especificação dos produtos: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

ABACATE, comum extra in natura, polpa firme ao toque, casca lisa e 

brilhante, com grau de maturação adequado para o consumo, procedente 

de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica 

ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Kg 1.372 R$ 5,75 R$ 7.889,00 

02 
ABOBORA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em basquetas 

de até 30kg. 
Kg 1.430 R$ 4,52 R$ 6.463,60 

03 
ACHOCOLATADO EM PÓ, 400g,com identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de validade não inferior a 180 dias. 
Pct 4.390 R$ 7,51 R$ 32.968,90 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
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04 

AÇUCAR REFINADO, isento de mofo, fermentação, odores estranhos 

e substância nocivas. Embalagem primária: pacote de 1kg, val. mínima 

12 meses a contar a partir da data de entrega.- AMPLA 

CONCORRENCIA 

KG 14.010 R$ 5,40 R$ 75.654,00 

05 

AÇUCAR REFINADO, isento de mofo, fermentação, odores estranhos 

e substância nocivas. Embalagem primária: pacote de 1kg, val. mínima 

12 meses a contar a partir da data de entrega.- COTA RESERVADA 

KG 4670 R$ 5,40 R$ 25.218,00 

06 ADOÇANTE DIETÉTICO, líquido com base em stevia unid 156 R$ 11,95 R$ 1.864,20 

07 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 6Unid, com prazo de validade não 

inferior a180dias. – AMPLA CONCORRENCIA 
PCT 1680 R$ 49,08 R$ 82.454,40 

08 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 6Unid, com prazo de validade não 

inferior a180dias. – COTA RESERVADA 
PCT 560 R$ 49,08 R$ 27.484,80 

09 
ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote com 30Unid,com prazo de validade 

não inferior a180dias. 
PCT 2.390 R$ 24,67 R$ 58.961,30 

10 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L, com prazo de validade não 

inferior a180dias. 
Unid 3.590 R$ 17,61 R$ 63.219,90 

11 
ALFACE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de até 1kg 

,acondicionadas em basquetas de até10kg. 
Mç 1.810 R$ 8,83 R$ 15.982,30 

12 
ALHO BRANCO OU ROXO, em embalagem de 100g, com boa 

qualidade, validade mínima de 6 meses 
KG 186 R$ 22,48 R$ 4.181,28 

13 

AMIDO DE MILHO ,embalagem em 500 gramas, contendo a 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade não inferior a 180 dias. 

Unid 1.660 R$ 6,56 R$ 10.889,60 

14 

ARROZ LONGO FINO-TIPO"2", embalagem plástica de1kg, 

acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30kg, com prazo 

de validade não inferior a 180dias. 

Kg 9.270 R$ 5,08 R$ 47.091,60 

15 

ARROZ PARBOLIZADO, tipo 1, isento de alterações, odores estranhos 

e de substâncias nocivas. Embalagem primária: pacote de 1kg, val. 

mínima 12 meses a contar a partir da data de entrega 

Kg 11.570 R$ 5,44 R$ 62.940,80 

16 

AZEITE DE DENDE, contendo no mínimo 200 ml, com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

não inferior a 180 dias. 

Unid 425 R$ 11,22 R$ 4.768,50 

17 

AZEITE DE OLIVA, contendo no mínimo 500 ml, com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

não inferior a 180 dias. 

Unid 550 R$ 24,48 R$ 13.464,00 

18 

AZEITONA VERDE, em conserva, embalagem contendo 300g.em 

vidro, com identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade não inferior a 180dias 

Unid 1.360 R$ 8,78 R$ 11.940,80 

19 
BANANA PRATA, Fresca e de boa qualidade.  Embalagem tipo rede 

de até 5kg,  acondicionadas em basquetas de até 10kg. 
Kg 3.070 R$ 6,69 R$ 20.538,30 

20 

BATATA IN-NATURA, comum, lavada, com diâmetro equatorial 

entre 25 e 41mm, pequena e uniforme, não apresentar os defeitos 

aparentes como esverdeamento, arroxeamento, broteamento, rachadura, 

podridão, e os defeitos internos, como coração oco, negro e mancha de 

chocolate, deve estar isenta de excesso de substancias terrosas, 

sujidades, corpos estranhos aderidos a superfície externa 

Kg 2.700 R$ 7,49 R$ 20.223,00 

21 

BATATA PALHA, contendo no mínimo 500 gramas com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

não inferior a 180dias. 

Pct 1.230 R$ 10,86 R$ 13.357,80 

22 
BETERRABA, de 1ª qualidade- Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade. 
Kg 1.770 R$ 7,01 R$ 12.407,70 
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23 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, embalagem plástica de  

400g,embalagem primária plástica dupla com 2 ou 4 carreiras de 

biscoito, acondicionado em caixa de papelão de até 04kg, com prazo de 

validade não inferior a 180dias. 

Pct 2.490 R$ 5,29 R$ 13.172,10 

24 

BISCOITO DOCE TIPO ROSCA SABOR CHOCOLATE, embalagem 

plástica primária de até 1 kg, acondicionado em caixa de papelão de até 

06kg, com prazo de val. não inferior a 180 dias. 

Pct 1.340 R$ 10,76 R$ 14.418,40 

25 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, massa bem assada sem recheio e sem 

cobertura. Embalagem plásticas internas de 400g. Validade mínima de 

9 meses a contar da data de entrega 

Pct 13.810 R$ 5,34 R$ 73.745,40 

26 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER , embalagem 

plástica  de  400g,  embalagem primária plástica dupla com 2 ou 4 

carreiras de biscoito, acondicionado em caixa de papelão de até 04 kg, 

com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 12.880 R$ 5,20 R$ 66.976,00 

27 
CANELA EM PÓ, contendo 30 gramas, com identificação do produto, 

Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Pct 360 R$ 3,69 R$ 1.328,40 

28 

CARNE BOVINA COM OSSO, tipo pá ou agulha, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria 

da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio 

tipo de corte: característica da peça conforme o padrão descrito na 

Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicação no DOU de 18/11/88 seção I, 

embalagem em saco plástico, transparente e atóxico, limpo não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 

consumo – AMPLA CONCORRENCIA 

Kg 8175 R$ 33,73 R$ 275.742,75 

29 

CARNE BOVINA COM OSSO, tipo pá ou agulha, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria 

da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio 

tipo de corte: característica da peça conforme o padrão descrito na 

Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicação no DOU de 18/11/88 seção I, 

embalagem em saco plástico, transparente e atóxico, limpo não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 

consumo – COTA RESERVADA 

Kg 2725 R$ 33,73 R$ 91.914,25 

30 

CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA SEM OSSO, com até 

5% de gordura, peso líquido de 1 ou 2 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

entrega. Transportado sob temperatura de refrigeração AMPLA 

CONCORRENCIA. 

Kg 8.830 R$ 38,76 
 

R$ 342.250,80  

31 

CARNE BOVINA IN NATURA DE PRIMEIRA SEM OSSO, com até 

5% de gordura, peso líquido de 1 ou 2 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 

entrega. Transportado sob temperatura de refrigeração – COTA 

RESERVADA. 

Kg 2.940 R$ 38,76 R$ 113.954,40 

32 

CARNE BOVINA MOÍDA, com até 5% de gordura, peso líquido de 1 

ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 

órgão competente e data de embalagem. Val. mínima de 06 meses, a 

contar da data de entrega. Transportado sob temperatura de refrigeração 

– AMPLA CONCORRENCIA. 

Kg 7.680 R$ 30,15 R$ 231.552,00 
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33 

CARNE BOVINA MOÍDA, com até 5% de gordura, peso líquido de 1 

ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 

órgão competente e data de embalagem. Val. mínima de 06 meses, a 

contar da data de entrega. Transportado sob temperatura de refrigeração 

– COTA RESERVADA. 

Kg 2560 R$ 30,15 R$ 77.184,00 

34 

CEBOLA IN-NATURA, boa qualidade, tamanhos uniformes, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 2.590 R$ 5,71 R$ 14.788,90 

35 

CENOURA IN-NATURA, comum lavada,  boa qualidade, tamanhos 

uniformes, não apresentar os defeitos aparentes como esverdeamento, 

arroxeamento, broteamento, rachadura, podridão, e os defeitos interno, 

como coração oco, negro e mancha de chocolate, deve estar isenta de 

excesso de substâncias terrosas, sujidas, parasitas e larvas, sem lesões 

de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 2.470 R$ 11,33 R$ 27.985,10 

36 

CEREAL DE ARROZ, para preparo de mingau instantâneo, 

enriquecido com vitamina A, C, ferro e zinco. Data de fabricação e 

prazo de validade não inferior a 120 dias. 

Pct 870 R$ 8,02 R$ 6.977,40 

37 

CEREAL DE MILHO, para preparo de mingau instantâneo, enriquecido 

com vitamina A, C, ferro e zinco. Data de fabricação e prazo de 

validade, não inferior a 120 dias. 

Pct 870 R$ 7,86 R$ 6.838,20 

38 

CHÁ AROMÁTICO, SABORES: CAMOMILA, ERVA CIDREIRA E 

ERVA DOCE. Embalagem: caixa com 10 sachês, contendo data de 

fabricação e prazo de validade não inferior a 120 dias. 

Cx 225 R$ 4,61 R$ 1.037,25 

39 

CHARQUE BOVINO, TIPO PA, embalagem a vácuo, isento de 

alterações em suas características como cheiro e cor. Pacotes de 01 à 05 

kg, validade mínima de 6 meses, a contar a partir da data de entrega – 

AMPLA CONCORRENCIA. 

Kg 5.265 R$ 41,62 R$ 219.129,30 

40 

CHARQUE BOVINO, TIPO PA, embalagem a vácuo, isento de 

alterações em suas características como cheiro e cor. Pacotes de 01 à 05 

kg, validade mínima de 6 meses, a contar a partir da data de entrega – 

COTA RESERVADA. 

Kg 1.755 R$ 41,62 R$ 73.043,10 

41 

CHEIRO VERDE, Produto com folhas lisas, firmes, viçosas, de cor 

verde brilhante com coloração e tamanho uniformes, e sem sujidades e 

defeitos que possam alterar a aparência, qualidade e sabor, e de colheita 

recente. 

Mç 4.400 R$ 6,58 R$ 28.952,00 

42 

CHOCOLATE GRANULADO, contendo no mínimo 500  gramas  com 

identificação  do  produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade, não inferior a 120 dias. 

Pct 830 R$ 10,88 R$ 9.030,40 

43 
CHUCHU, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, isento de fungos 

e sujidade. 
Kg 2.390 R$ 5,89 R$ 14.077,10 

44 

COCO RALADO  E  DESIDRATADO,  embalagem  plástica  de  

500g,acondicionado  em  fardos plásticos transparentes de até 05 kg, 

com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 520 R$ 31,49 R$ 16.374,80 

45 
COLORÍFICO EM PÓ, pacotes de 100g, boa qualidade, prazo de 

validade mínima de 6 meses 
Pct 2.500 R$ 1,58 R$ 3.950,00 

46 
COUVE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem maço de até 1kg, 

acondicionadas em basquetas de até 10 kg. 
Mç 2.510 R$ 5,91 R$ 14.834,10 

47 

CREME DE  LEITE TRADICIONAL,  contendo  no  mínimo  200g,  

com identificação  do  produto, marca do fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade  não inferior a 180 dias. 

Unid 1.950 R$ 8,66 R$ 16.887,00 
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48 

ERVILHA REIDRATADA, em conserva, embalagem contendo no 

mínimo 280g, com identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

UNID 1.640 R$ 4,02 R$ 6.592,80 

49 

EXTRATO DE TOMATE  TRADICIONAL, contendo até 320  gramas,  

com  identificação  do  produto, marca do fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

UNID 1.570 R$ 2,86 R$ 4.490,20 

50 

FARINHA DE MILHO (TIPO MILHARINA), embalado em pacote 

contendo 500 g. acondicionado em fardo de papelão, com prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 

Pct 1.410 R$ 2,13 R$ 3.003,30 

51 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, embalagem plástica de 1 

kg, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Kg 1.130 R$ 6,69 R$ 7.559,70 

52 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, embalagem com 

identificação do produto de 1 Kg, marca do fabricante, prazo de validade 

não inferior a 180 dias 

Kg 1.380 R$ 5,36 R$ 7.396,80 

53 

FARINHA TIPO DE ROSCA, contendo 500g gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade não inferior a 180 dias 

UNID 1.270 R$ 5,39 R$ 6.845,30 

54 

FARINHA DE   MANDIOCA  PARA FAROFA, branca tipo  "1",   ,       

embalagem   plástica de1KG,acondicionado em fardos plásticos 

transparentes de até 30 kg, com prazo de validade mínima de 05 meses. 

Kg 2.080 R$ 5,91 R$ 12.292,80 

55 

FARINHA DE   MANDIOCA  TIPO D'AGUA ,branca tipo "1",   

embalagem   plástica   de 1KG,acondicionado em fardos plásticos 

transparentes de até 30 kg, com prazo de validade mínima de 05 meses. 

Kg 2.320 R$ 6,10 R$ 14.152,00 

56 

FARINHA DE  TAPIOCA,  embalagem  plástica  de  1  kg,  

acondicionado  em  fardos  plásticos transparentes de até 30 kg, com 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Kg 1.220 R$ 9,25 R$ 11.285,00 

57 

FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo I, isento de alterações, de odores 

estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem primária: 1kg, validade 

mínima: 12 meses a contar a partir da data de entrega 

Kg 9.950 R$ 7,68 R$ 76.416,00 

58 

FEIJÃO RAJADO TIPO "1", embalagem plástica de 1 kg, 

acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com prazo 

de validade não inferior a 180 dias. 

Kg 2.640 R$ 10,86 R$ 28.670,40 

59 

FRANGO COM OSSO, tipo cocha e sobrecoxa, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajoso e cor: própria 

da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio 

tipo de corte, embalagem em saco plástico, transparente e atóxico, limpo 

não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo – AMPLA CONCORRENCIA.  

Kg 10.120 R$ 10,85 R$ 109.802,00 

60 

FRANGO COM OSSO, tipo cocha e sobrecoxa, congelada, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajoso e cor: própria 

da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio 

tipo de corte, embalagem em saco plástico, transparente e atóxico, limpo 

não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo – COTA RESERVADA. 

Kg 3370 R$ 10,85 R$ 36.564,50 

61 
FUBÁ DE MILHO, embalagem de até 1 kg com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 180 dias. 
UNID 1.940 R$ 6,01 R$ 11.659,40 

62 
LARANJA COM CASCA REGIONAL, de 1ª qualidade - Fresco e de 

boa qualidade, isento de fungos e sujidade 
Kg 2.830 R$ 7,11 R$ 20.121,30 

63 

LEITE CONDENSADO, tradicional contento no mínimo 395g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade não inferior a 180 dias. 

Unid 2.470 R$ 5,79 R$ 14.301,30 
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64 

LEITE DE COCO, contendo no mínimo 200 ml, com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Unid 1.310 R$ 7,58 R$ 9.929,80 

65 

LEITE EM PÓ, tipo integral, na cor branca interior e sabor 

característicos. Embalagem de 200g, validade mínima de 3 meses a 

contar a partir da data de entrega. – AMPLA CONCORRENCIA. 

UNID 14.920 R$ 6,17 R$  92.056,40 

66 

LEITE EM PÓ, tipo integral, na cor branca interior e sabor 

característicos. Embalagem de 200g, validade mínima de 3 meses a 

contar a partir da data de entrega. – COTA RESERVADA. 

UNID 4970 R$ 6,17 R$ 30.664,90 

67 

LEITE LÍQUIDO ISENTO DE LACTOSE, cor, aroma e odor 

característico, não rançoso, acondicionado em embalagem de papelão 

tipo longo vida, contendo 1 l, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. O produto deverá possuir selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. 

LITRO 400 R$ 9,94 R$ 3.976,00 

68 

LEITE LÍQUIDO DESNATADO, cor, aroma e odor característico, não 

rançoso, acondicionado em embalagem de papelão tipo longo vida, 

contendo 1 l, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. O 

produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

LITRO 780 R$ 5,58 R$ 4.352,40 

69 
LIMÃO TAHITI, de 1ª qualidade - peso médio 60 g, Fresco e de boa 

qualidade casca lisa livre de fungos. 
Kg 8.800 R$ 6,56 R$ 57.728,00 

70 

MAÇÃ, nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécie genuína e sã, fresca, com grau de maturação 

adequado para o consumo, sem apresentar avarias de casca. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

Kg 2.230 R$ 9,45 R$ 21.073,50 

71 

MACARRÃO COM SÊMOLA, tipo espaguete, isento de mofo 

(manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos 

e de substâncias nocivas. Embalagens de 500g, prazo máximo de 

validade de 12 meses a contar a partir da entrega 

Pct 14.670 R$ 3,59 R$ 52.665,30 

72 

MACARRÃO PARA LASANHA, contendo no mínimo 500 gramas 

com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 720 R$ 7,98 R$ 5.745,60 

73 

MAMÃO PAPAYA, in natura extra, apresentando maturação média (de 

vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias de casca, procedente 

de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento 

de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Kg 2.380 R$ 6,75 R$ 16.065,00 

74 
MANTEIGA COM SAL, apresentação em pote plástico de no mínimo 

500g, conservação 0 a 5c 
Pote 1.340 R$ 16,59 R$ 22.230,60 

75 
MARACUJÁ, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade 
Kg 2.100 R$ 7,18 R$ 15.078,00 

76 

MARGARINA COM SAL, embalagem plástica em potes de até 500g, 

acondicionado em fardos de papelão de até 10 kg, com prazo de validade 

não inferior a 180 dias. 

Pote 10.160 R$ 7,56 R$ 76.809,60 
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77 

MASSA PRA SOPA COM SÊMOLA, tipo concha e/ ou parafuso, 

isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de 

odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagens de 500g, prazo 

máximo de validade de 12 meses a contar a partir da entrega 

Pct 5.940 R$ 4,66 R$ 27.680,40 

78 
MELANCIA, Fresca e de boa qualidade, acondicionadas em basquetas 

de até 30 kg 
Kg 2.200 R$ 5,35 R$ 11.770,00 

79 

MELÃO, in natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa 

firme ao toque, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie 

genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

Kg 2.100 R$ 6,75 R$ 14.175,00 

80 

MILHO BRANCO, embalagem plástica de 500g, acondicionado em 

fardos plásticos transparentes de até 05 kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

Pct 1.410 R$ 4,38 R$ 6.175,80 

81 

MILHO VERDE EM CONSERVA, embalagem com no mínimo 300 

gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

UNID 910 R$ 3,45 R$ 3.139,50 

82 
MISTURA P/ O PREPARO DE BOLO, PCT de 450g, c/ prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 
Pct 1.780 R$ 4,99 R$ 8.882,20 

83 

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE AVEIA. 

Acondicionado em embalagens de 1kg, prazo mínimo de validade de 6 

meses a contar a partir da data de entrega 

Pct 2.370 R$ 15,15 R$ 35.905,50 

84 

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, contendo até 340gramas, 

com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

UNID 1.360 R$ 4,80 R$ 6.528,00 

85 

MORTADELA/CARNE DE FRANGO, cozida com 100% de CARNE 

DE FRANGO,resfriado entre 0 e 4ºc, embalado em peças 

individualmente, reembalado em caixa de papelão cintada,  com 

validade mínima de 60 dias. 

Kg 790 R$ 11,58 R$ 9.148,20 

86 

MORTADELA/CARNE SUÍNA, cozida com 100% de CARNE 

SUÍNA, resfriado entre 0 e 4ºc,embalado em peças individualmente, 

reembalado em caixa de papelão cintada,  com validade mínima de 60 

dias. 

Kg 840 R$ 10,65 R$ 8.946,00 

87 

ÓLEO DE SOJA REFINADO, acondicionado em embalagem pet de 

900ml, distribuídos em caixa de papelão contendo 20 unidades, prazo 

mínimo de validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. – 

AMPLA CONCORRENCIA. 

Unid 5.700 R$ 12,61 R$ 71.877,00 

88 

ÓLEO DE SOJA REFINADO, acondicionado em embalagem pet de 

900ml, distribuídos em caixa de papelão contendo 20 unidades, prazo 

mínimo de validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. – 

COTA RESERVADA. 

Unid 1.900 R$ 12,61 R$ 23.959,00 

89 

ORÉGANO, contendo 100 gramas, com identificação do produto, 

Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

Pct 400 R$ 2,28 R$ 912,00 
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90 

PÃO DE CHÁ, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, do tipo brioche, 

preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas 

de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será 

rejeitado o pão queimado ou malcozido, com odor e sabor desagradável, 

presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes 

de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, 

larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data 

de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a 

contar no ato da entrega. 

Kg 2.780 R$ 16,30 R$ 45.314,00 

91 
PÃO TIPO FRANCÊS, acondicionado em embalagens de até 1kg, c/ 

unid. de 50g, fabricação diária 
Kg 4.700 R$ 15,35 R$ 72.145,00 

92 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, limpo, magro, não temperado, 

congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio 

de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso 

líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima 

de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. Transportado sob 

temperatura de refrigeração  - AMPLA CONCORRENCIA. 

Kg 8.580 R$ 17,01 R$ 145.945,80 

93 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, limpo, magro, não temperado, 

congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio 

de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso 

líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima 

de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. Transportado sob 

temperatura de refrigeração  - COTA RESERVADA. 

Kg 2.860 R$ 17,01 R$ 48.648,60 

94 

PEPINO, in natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa 

firme ao toque, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie 

genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

Kg 770 R$ 5,45 R$ 4.196,50 

95 

PERA, in natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa 

firme ao toque, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie 

genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

Kg 1.830 R$ 12,80 R$ 23.424,00 

96 

PIMENTA DO REINO, embalagem plástica de até 100g, 

acondicionado em embalagens plásticas ou papelão de até 1 kg, com 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 370 R$ 2,17 R$ 802,90 

97 PIMENTA/COMINHO, pacote com 100 gramas Pct 2.430 R$ 1,66 R$ 4.033,80 

98 
PIMENTÃO, de 1ª qualidade; - Fresco e de boa qualidade, livre de 

fungos sujidade; tamanho de médio a grande. 
Kg 2.090 R$ 8,25 R$ 17.242,50 
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99 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca e de boa qualidade, isento de 

fungos e sujidade 
Kg 1.640 R$ 9,29 R$ 15.235,60 

100 

PÓ DE CAFÉ, tipo I,  torrado e moído, apresentação pó homogêneo, 

tipo embalagem plástica, normas técnicas laudo classificação de café 

feito pela ABIC, pacote com no mínimo 500g. – AMPLA 

CONCORRENCIA. 

Pct 16.100 R$ 12,59 R$ 202.699,00 

101 

PÓ DE CAFÉ, tipo I,  torrado e moído, apresentação pó homogêneo, 

tipo embalagem plástica, normas técnicas laudo classificação de café 

feito pela ABIC, pacote com no mínimo 500g. – COTA RESERVADA. 

Pct  5.366 R$ 12,59 R$ 67.557,94 

102 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  ACEROLA,  congelada,  embalagem  

plástica  de  até  1kg,  com especificação técnica e prazo de validade não 

inferior a 180 dias, acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 2.730 R$ 11,37 R$ 31.040,10 

103 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  CAJU,  congelada,  embalagem  plástica  

de  até  1kg,  com especificação técnica e prazo de validade não inferior 

a 180 dias, acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 2.580 R$ 11,89 R$ 30.676,20 

104 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  GOIABA,  congelada,  embalagem  

plástica  de  até  1kg,  com especificação técnica e prazo de validade não 

inferior a 180 dias, acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 2.630 R$ 14,26 R$ 37.503,80 

105 

POLPA DE  FRUTA  SABOR  MARACUJA,  congelada,  embalagem  

plástica  de  até  1kg,  com especificação técnica e prazo de validade não 

inferior a 180 dias, acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 2.630 R$ 17,65 R$ 46.419,50 

106 

QUEIJO PARMESÃO RALADO, contendo no mínimo 50 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade não inferior a 180 dias. 

Kg 305 R$ 5,32 R$ 1.622,60 

107 

QUEIJO TIPO MUSSARELA, fresco, refrigerado, cortado em fatias 

finas em torno de 20g cada, embaladas em porta frios ou tipo cartela, 

resistente atóxico e transparente. Isento de estufamento, rachadura e 

mofos. Contendo 150 a 200 gramas na embalagem e a identificação do 

produto, validade, data de embalagem, peso líquido, marca do 

fabricante. O produto deverá ter selo de inspeção do órgão competente. 

Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar no ato da entrega. 

Kg 520 R$ 44,46 R$ 23.119,20 

108 

REFRIGERANTE de SABORES VARIADOS (GUARANÁ/ COLA/ 

LARANJA/ UVA), isento de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, contendo 2 Litros 

cada. Deverá apresentar validade não inferior a 180 dias a partir da data 

de entrega. De acordo Lei Federal No 8.918/94, Pacote com 6 Unidades 

– AMPLA CONCORRENCIA. 

PCT 1.995 R$ 32,90 R$ 65.635,50 

109 

REFRIGERANTE de SABORES VARIADOS (GUARANÁ/ COLA/ 

LARANJA/ UVA), isento de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, contendo 2 Litros 

cada. Deverá apresentar validade não inferior a 180 dias a partir da data 

de entrega. De acordo Lei Federal No 8.918/94, Pacote com 6 Unidades 

– COTA RESERVADA. 

PCT 665 R$ 32,90 R$ 21.878,50 

110 
REPOLHO BRANCO, de 1ª qualidade - Fresco e de boa qualidade, 

isento de fungos e sujidade. 
Kg 2.180 R$ 5,41 R$ 11.793,80 

111 
SAL IODADO, tipo refinado, embalagem de 1kg, prazo mínimo de 

validade de 9 meses a contar a partir da data de entrega 
Kg 3.440 R$ 1,86 R$ 6.398,40 

112 

SALSICHAS EM CONSERVAS, embalado em latas de 300 gramas, 

acondicionado em caixa de papelão, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

LATA 3.496 R$ 4,81 R$ 16.815,76 
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113 
SARDINHA EM CONSERVA, tipo óleo comestível. Acondicionadas 

em latas de 125g – AMPLA CONCORRENCIA. 
Unid 8.385 R$ 7,64 R$ 64.061,40 

114 
SARDINHA EM CONSERVA, tipo óleo comestível. Acondicionadas 

em latas de 125g – COTA RESERVADA. 
Unid 2.795 R$ 7,64 R$ 21.353,80 

115 

SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, embalagem contento no 

mínimo 280g, com identificação do produto, Marca do fabricante, data 

de fabricação de prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Unid 1.820 R$ 4,01 R$ 7.298,20 

116 

SOJA TEXTURIZADA, embalagem plástica de 400g, acondicionado 

em caixa ou fardos plásticos transparentes de até 05 kg, com prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 

Pct 980 R$ 6,68 R$ 6.546,40 

117 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE ACEROLA CONCENTRADO, 

embalagem em garrafas de 500ml, acondicionado em caixas de papelão 

de até 12 unidades ou fardo plástico, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

Unid 12.702 R$ 3,98 R$ 50.553,96 

118 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE CAJÚ CONCENTRADO, 

embalagem em garrafas de 500ml, acondicionado em caixas de papelão 

de até 12 unidades ou fardo plástico, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

Unid 16.142 R$ 3,98 R$ 64.245,16 

119 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE GOIABA CONCENTRADO, 

embalagem em garrafas de 500ml, acondicionado em caixas de papelão 

de até 12 unidades ou fardo plástico, com prazo de validade não inferior 

a 180 dias. 

Unid 12.882 R$ 4,81 R$ 61.962,42 

120 

SUPLEMENTO ALIMENTAR, em pó para nutrição oral ou enteral, 

com ACT-3, cálcio, proteína e vitamina D, hiperprotéica 36g (100 

gramas do produto) e sem sabor, adicionado de fibras (4 gramas). 

Apresentação: Lata de 370g. Produto com validade mínima de 8 meses 

a contar da data de recebimento. 

LATA 456 R$ 47,00 R$ 21.432,00 

121 

TEMPERO COMPLETO, tradicional, sem pimenta, embalagem 

contendo atè1 kg, com identificação do produto, nome do fabricante, 

peso líquido e prazo de validade não inferior a 180 dias 

Kg 980 R$ 12,73 R$ 12.475,40 

122 

TOMATE IN-NATURA, boa qualidade, tamanhos uniformes, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 3.370 R$ 8,86 R$ 29.858,20 

123 
VINAGRE DE ÁLCOOL, em embalagem de 500ml, caixa de 12 

unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega 
Unid 10.114 R$ 3,76 R$ 38.028,64 

 

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 

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 ao Município de São Sebastião da Boa Vista, pelo valor aprovado 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
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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. O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias a contar do 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. 

6. DO PAGAMENTO  

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos. 
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. 
7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura 

e os contratos oriundo da ARP, será até 31 de dezembro do exercicio vigente. 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

b) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; 

c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas em licitação, devendo 

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições: 

d) Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tarifas, 

tacas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas 

necessárias à perfeita execução dos serviços contratados; 

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da 

CONTRATANTE; 

f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou 

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 

g) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

h) Entregar o produto, de acordo com os prazos (até 10 dias) e especificações constante neste termo. 

i) Providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, correção das deficiências apontadas pelo setor competente 

do Contratante;  

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a) 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. 
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b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 

c) Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do produto, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 

d) 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. 

e) Considerar para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela contratada e 

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

f)  Comunicar e Notificar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do objeto contratado.  
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