
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

“BOA VISTA DE VOLTA AO TRABALHO” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 

São Sebastião da Boa Vista – Pa. Rua 21 de abril – CEP: 68.820-000 

Fone: (91) 99153-3435 / e-mail: semedssbv.pa@gmail.com 

 

S O L I C I T A Ç Ã O  
 

Ao  

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) 

 

 

           Senhoras, 

 

 

Honrado em cumprimentá-las, sirvo-me do presente para encaminhar a v.sª 

Demanda Anual de Gêneros Alimentícios da Alimentação Escolar para o Ano Letivo de 

2023, os quais deverão ser licitados para atendimento aos alunos matriculados na Rede 

Municipal de Ensino da Secretaria de Educação do Município de São Sebastião da Boa 

Vista neste ano letivo de 2023, assim como na Escola de Ensino Médio João XXIII 

localizada na Cidade de São Sebastião da Boa Vista; neste sentido, SOLICITAMOS a 

contratação de Empresa(s) que possa fornecer tais alimentos para que assim possamos 

atender o alunado boavistense. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

 

 A merenda escolar contribui para o crescimento e desenvolvimento saudável dos 

alunos matriculados nas unidades educacionais do Município de São Sebastião da boa 

Vista/PA, proporcionando melhores resultados escolares, segurança alimentar e nutritiva 

e condições de saúde para aqueles que necessitam de atenção especial, e em termos de 

vulnerabilidade social, com igualdade de acesso, respeitando as diferenças biológicas 

entre as faixas etárias. Alimentação escolar é uma das grandes incentivadoras de 

participação dos alunos nas escolas por ser, em muitos casos, a única alimentação 

balanceada ingerida durante o dia, principalmente de famílias de baixo poder aquisitivo, 

cuja falta de alimentação na escola pode provocar evasão e outras consequências 

imensuráveis que a falta dessa merenda pode provocar.  

           Dando a importância que a alimentação balanceada desde a infância favorece os 

níveis ideais de saúde, crescimento e desenvolvimento intelectual. Uma alimentação 
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adequada atua diretamente na melhoria do nível educacional, reduzindo os transtornos de 

aprendizado causados por deficiências nutricionais como anemia e desnutrição e evita 

ainda o aparecimento de obesidade e distúrbios alimentares. 

            Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria, que se digne realizar Processo 

Licitatório com fins a Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis 

para Alimentação dos Alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de 

São Sebastião da Boa Vista neste ano letivo de 2023, para compor os cardápios da 

alimentação escolar em conformidade com a Resolução FNDE/PNAE nº 26/2013 para 

atender ao PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) em 

suas diferentes modalidades de ensino no Município de São Sebastião da Boa Vista. Que 

atende atualmente aproximadamente 6.726 alunos (dados do censo 2022), distribuídos 

em 41 escolas e 04 anexos, dentro dos programas: PNAE CRECHE, PNAE PRÉ-

ESCOLA, PNAE EJA, PNAE FUNDAMENTAL, PNAE AEE e PEAE. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

0501 Fundo Municipal de Educação  

05 01. 12 122 0004 2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Educação  

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo             

 

São Sebastião da Boa Vista (PA), 13 de Janeiro de 2023. 

 

 

           Atenciosamente; 

 

 

 

Jefferson Patrick da Silva Ferreira 

Secretário Municipal de Educação 

 

JEFFERSON PATRICK 
DA SILVA 
FERREIRA:7105353023
4

Assinado de forma 
digital por JEFFERSON 
PATRICK DA SILVA 
FERREIRA:71053530234
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                                        ANEXO I 

 

                                                                            TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 Registro de preço para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados ao 

preparo da merenda escolar das redes Estadual e Municipal de ensino de São Sebastião da Boa Vista- Pa. 

 

A merenda escolar contribui para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados 

nas unidades educacionais do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, proporcionando melhores 

resultados escolares, segurança alimentar e nutritiva e condições de saúde para aqueles que necessitam de 

atenção especial, e em termos de vulnerabilidade social, com igualdade de acesso, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas etárias. Alimentação escolar é uma das grandes incentivadoras de participação 

dos alunos nas escolas por ser, em muitos casos, a única alimentação balanceada ingerida durante o dia, 

principalmente de famílias de baixo poder aquisitivo, cuja falta de alimentação na escola pode provocar 

evasão e outras consequências imensuráveis que a falta dessa merenda pode provocar.  

           Dando a importância que a alimentação balanceada desde a infância favorece os níveis ideais de 

saúde, crescimento e desenvolvimento intelectual. Uma alimentação adequada atua diretamente na 

melhoria do nível educacional, reduzindo os transtornos de aprendizado causados por deficiências 

nutricionais como anemia e desnutrição e evita ainda o aparecimento de obesidade e distúrbios alimentares. 

            Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria, que se digne realizar Processo Licitatório com fins a 

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para Alimentação dos Alunos matriculados 

nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Sebastião da Boa Vista neste ano letivo de 2023, para 

compor os cardápios da alimentação escolar em conformidade com a Resolução FNDE/PNAE nº 26/2013 

para atender ao PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) em suas diferentes 

modalidades de ensino no Município de São Sebastião da Boa Vista. Que atende atualmente 

aproximadamente 6.726 alunos (dados do censo 2022), distribuídos em 41 escolas e 04 anexos, dentro dos 

programas: PNAE CRECHE, PNAE PRÉ-ESCOLA, PNAE EJA, PNAE FUNDAMENTAL, PNAE AEE 

e PEAE. 

 

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: 

GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 

1 

AÇÚCAR CRISTAL BRANCO                                                     ESPECIFICAÇÃO: 

Com aspecto cor, odor e sabor próprio. Isento de mofo, parasitas e sujidades. 

Embalagem plástica de 1 kg, atóxica, acondicionada em fardos plásticos resistentes e 

16500 KG 
 R$         

5,28  

 R$                

87.120,00  

2. JUSTIFICATIVA 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

1. DO OBJETO 

JEFFERSON PATRICK DA 
SILVA 
FERREIRA:71053530234

Assinado de forma 
digital por JEFFERSON 
PATRICK DA SILVA 
FERREIRA:71053530234
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transparentes, de até 30 kg. Prazo de validade mínimo de 180 dias, a partir da data de 

entrega. AC 

2 

AÇÚCAR CRISTAL BRANCO                                                     ESPECIFICAÇÃO: 

Com aspecto cor, odor e sabor próprio. Isento de mofo, parasitas e sujidades. 

Embalagem plástica de 1 kg, atóxica, acondicionada em fardos plásticos resistentes e 

transparentes, de até 30 kg. Prazo de validade mínimo de 180 dias, a partir da data de 

entrega. CR 

5500 KG 
 R$         

5,28  

 R$                

29.040,00  

3 

ALHO                                                                                                          ESPECIFICAÇÃO: 

Bulbo inteiro, natural, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões física 

ou mecânica, perfurações ou cortes. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 100 gramas. 

Prazo de validade mínimo de 90 dias, a partir da data de entrega. 

700 KG 
 R$       

28,64  

 R$                

20.048,00  

4 

ARROZ TIPO 1 LONGO FINO                                                                  

ESPECIFICAÇÕES: Com aspecto cor, odor e sabor próprio. Isento de mofo, parasitas 

e sujidades. Embalagem plástica de 1 kg, atóxica, acondicionada em fardos plásticos 

resistentes e transparentes, de até 30 kg. Prazo de validade mínimo de 180 dias, a partir 

da data de entrega AC 

13500 KG 
 R$         

5,53  

 R$                

74.655,00  

5 

ARROZ TIPO 1 LONGO FINO                                                                  

ESPECIFICAÇÕES: Com aspecto cor, odor e sabor próprio. Isento de mofo, parasitas 

e sujidades. Embalagem plástica de 1 kg, atóxica, acondicionada em fardos plásticos 

resistentes e transparentes, de até 30 kg. Prazo de validade mínimo de 180 dias, a partir 

da data de entrega CR 

4500 KG 
 R$         

5,53  

 R$                

24.885,00  

6 

AVEIA EM FLOCOS                                                                                 ESPECIFICAÇÃO: 

Embalagem com 170 g . Industrializada sem aditivos ou conservantes, com 

informações nutricionais na embalagem. Prazo de validade mínimo de 180 dias, a 

partir da data de entrega. 

8900 CX 
 R$         

4,89  

 R$                

43.521,00  

7 

BATATA INGLESA                                                                                   ESPECIFICAÇÃO: 

Comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos 

ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida  à superficie 

externa de acordo com a resolução 15/78 da CNNPA. Acondicionado em sacos 

contendo até 50 kg. Higienizados e mantidos sob refrigeração a 10 °C, não 

manipulados, validade de até 1 semana.  

5500 KG 
 R$         

8,42  

 R$                

46.310,00  

8 

BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER   ESPECIFICAÇÃO: De 1ª 

qualidade, com 0% de GORDURAS TRANS. Composição básica: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, 

água, sal e demais substâncias permitidas pela legislação vigente. Terá de apresentar 

perfeito estado de conservação, sendo rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados ou 

com caracteristicas organolépticas anormais, devendo estar crocantes, inteiros, firmes 

e sem presença de pó branco solto no pacote. O produto deverá ser acondicionado em 

pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedado, com 400 g, embalados em 

caixa de papelão limpa, íntrega e resistente, contendo 20 pacotes. Deve conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade e quantidade do produto. Prazo de validade mínimo 

de 180 dias, a partir da data de entrega. AC 

9900 PCT 
 R$         

6,72  

 R$                

66.528,00  

9 

BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER   ESPECIFICAÇÃO: De 1ª 

qualidade, com 0% de GORDURAS TRANS. Composição básica: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de milho, 

água, sal e demais substâncias permitidas pela legislação vigente. Terá de apresentar 

perfeito estado de conservação, sendo rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados ou 

com características organolépticas anormais, devendo estar crocantes, inteiros, firmes 

e sem presença de pó branco solto no pacote. O produto deverá ser acondicionado em 

pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedado, com 400 g, embalados em 

caixa de papelão limpa, íntrega e resistente, contendo 20 pacotes. Deve conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade e quantidade do produto. Prazo de validade mínimo 

de 180 dias, a partir da data de entrega. CR 

3300 PCT 
 R$         

6,72  

 R$                

22.176,00  
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10 

BISCOITO DOCE - TIPO MARIA                                                               

ESPECIFICAÇÃO: Com pacotes embalados individualmente em papel celofane, 0% 

de gordura trans, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas, 

embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, contendo 20 pacotes. Deve 

conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade e quantidade do produto. Prazo de validade mínimo 

de 180 dias, a partir da data de entrega.AC 

9900 PCT 
 R$         

6,76  

 R$                

66.924,00  

11 

BISCOITO DOCE - TIPO MARIA                                                               

ESPECIFICAÇÃO: Com pacotes embalados individualmente em papel celofane, 0% 

de gordura trans, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo 

apresentar excesso de dureza e  nem apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas, 

embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, contendo 20 pacotes. Deve 

conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade e quantidade do produto. Prazo de validade mínimo 

de 180 dias, a partir da data de entrega. CR 

3300 PCT 
 R$         

6,76  

 R$                

22.308,00  

12 

CARNE BOVINA MOÍDA- TIPO PATINHO          ESPECIFICAÇÃO: 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 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 

que 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. AC 

9000 KG 
 R$       

35,33  

 R$              

317.970,00  

13 

CARNE BOVINA MOÍDA- TIPO PATINHO          ESPECIFICAÇÃO: 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 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 

que 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.CR 

3000 KG 
 R$       

35,33  

 R$              

105.990,00  

14 
CEBOLA BRANCA   ESPECIFICAÇÃO: Lavada, com casca, tamanho grande e 

de boa qualidade. 
2000 KG 

 R$         

7,79  

 R$                

15.580,00  

15 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO                              ESPECICAÇÃO: 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 quaisquer 

outras substâncias contaminantes que possa altera-la ou encobrir alguma alteração 

com etiquetas de identificação ( validade, peso, procedência, número do registro no 

SIF, SIE ou SIM).  Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da 

Agricultura, 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. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

AC 

4500 KG 
 R$       

46,28  

 R$              

208.260,00  
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16 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO                              ESPECICAÇÃO: 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 quaisquer 

outras substâncias contaminantes que possa altera-la ou encobrir alguma alteração 

com etiquetas de identificação ( validade, peso, procedência, número do registro no 

SIF, SIE ou SIM).  Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da 

Agricultura, 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. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

CR 

1500 KG 
 R$       

46,28  

 R$                

69.420,00  

17 

CORANTE (COLORAU)                                           ESPECIFICAÇÃO: sem sal, 

de boa qualidade para o consumo. Embalagem de 100 g.  O prazo de validade não 

deve ser inferiores a 180 dias. 

3360 PCT 
 R$         

2,58  

 R$                  

8.668,80  

18 

CREME DE LEITE                                                      ESPECIFICAÇÃO: de 

origem animal, embalagem 200 gramas, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não 

estufada, resistente. Padronizado a 20% de Gordura, Enzima Lactase, Espessantes, 

Carragena, Carboximetilcelulose Microcristalina e Citrato de Sódio, não contendo 

Glúten. Caixa contendo 11 embalagens 200g cada. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do ministério da 

agricultura e DIPOA, conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do regulamento da 

inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. O prazo de validade não 

deve ser inferior a 180 dias. 

6300 UND 
 R$         

4,71  

 R$                

29.673,00  

19 

EXTRATO DE TOMATE                                           ESPECIFICAÇÃO: tendo a 

aparência massa mole, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. Validade mínima de 180 

dias a contar da data da entrega. Embalagem lata com peso líquido de 350g. 

1885 UND 
 R$         

4,77  

 R$                  

8.991,45  

20 

FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1                                      ESPECIFICAÇÃO: de 

primeira qualidade, constituído de 95% grãos inteiros, maduros, limpos e secos, isento 

de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado 

em saco plástico atóxico. Embalagem plástica de 1 Kg acondicionada em fardos 

plásticos de 30 Kg. O prazo de validade não pode ser inferior a 180 dias AC 

8235 KG 
 R$       

10,36  

 R$                

85.314,60  

21 

FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1                                      ESPECIFICAÇÃO: de 

primeira qualidade, constituído de 95% grãos inteiros, maduros, limpos e secos, isento 

de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado 

em saco plástico atóxico. Embalagem plástica de 1 Kg acondicionada em fardos 

plásticos de 30 Kg. O prazo de validade não pode ser inferior a 180 dias CR 

2745 KG 
 R$       

10,36  

 R$                

28.438,20  

22 

LEITE CONDENSADO                                              ESPECIFICAÇÃO: obtido 

pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose, homogeneizado e a 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme portaria 369 de 

04/09/1997 e do regurlamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem 

animal. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. Embalagem com 395 

Gramas dispostas em caixas com 48 unidades cada. 

1393 UND 
 R$         

7,82  

 R$                

10.893,26  

23 

LEITE DE COCO                                                         ESPECIFICAÇÃO: produto 

obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Textura liquida, cor, aroma e 

odor característicos,não rançoso, acondicionado em embalagem adequada, 200 ml, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso,data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho.O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

1088 UND 
 R$         

5,11  

 R$                  

5.559,68  

24 

LEITE EM PÓ INTEGRAL                                        ESPECIFICAÇÃO: integral, 

solúvel, instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D, não podendo ser modificado. 

Pacote de 200g. O leite deve dissolver facilmente na água, deve estar seco e solto, não 

deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas 

escuras e esverdeadas (mofo). Acondicionado em embalagem aluminizada original de 

fábrica, contendo no rótulo as especificações dos ingredientes, lote, quantidade, data 

de fabricação e validade. O produto deve ter número de registro no Ministério da 

30000 PCT 
 R$         

9,34  

 R$              

280.200,00  
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Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação em vigor. 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.AC 

25 

LEITE EM PÓ INTEGRAL                                        ESPECIFICAÇÃO: integral, 

solúvel, instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D, não podendo ser modificado. 

Pacote de 200g. O leite deve dissolver facilmente na água, deve estar seco e solto, não 

deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas 

escuras e esverdeadas (mofo). Acondicionado em embalagem aluminizada original de 

fábrica, contendo no rótulo as especificações dos ingredientes, lote, quantidade, data 

de fabricação e validade. O produto deve ter número de registro no Ministério da 

Agricicultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.Produto próprio para 

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 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.CR 

10000 PCT 
 R$         

9,34  

 R$                

93.400,00  

26 

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE                                 ESPECIFICAÇÃO: indicado 

para crianças com intolerância a lactose. O produto deve apresentar cor branca interior 

e sabor característico. Deverá trazer informações gerais,data de fabricação e validade 

bem visíveis e claras. O 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 400 G. O 

prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

500 PCT 
 R$       

20,83  

 R$                

10.415,00  

27 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE                           ESPECIFICAÇÃO: massa 

de sêmola tipo espaguete- Massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de sujidade, 

pasteurizada, sem ovos. Não deve apresentar cor esverdeada com pontos brancos e 

cinza (mofo), não deve apresentar cheiro de mofo, não deve estar com perfurações 

(carunchos e outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no 

pacote. Acondicionado em embalagem plástica original de fábrica, contendo no rótulo 

as especificações dos ingredientes,lote, quantidade, data de fabricação e validade. O 

produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagens plásticas de 500g. O prazo de validade não pode ser inferior a 180 dias 

11000 PCT 
 R$         

7,09  

 R$                

77.990,00  

28 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO                               ESPECIFICAÇÃO: massa 

de sêmola tipo espaguete- Massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de sujidade, 

pasteurizada, sem ovos. Não deve apresentar cor esverdeada com pontos brancos e 

cinza (mofo), não deve apresentar cheiro de mofo, não deve estar com perfurações 

(carunchos e outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no 

pacote. Acondicionado em embalagem plástica original de fábrica, contendo no rótulo 

as especificações dos ingredientes,lote, quantidade, data de fabricação e validade. O 

produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagens plásticas de 500g. Embalagem secundária: fardos plásticos de até 5 Kg. 

O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.AC 

8250 PCT 
 R$         

8,88  

 R$                

73.260,00  

29 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO                               ESPECIFICAÇÃO: massa 

de sêmola tipo espaguete- Massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de sujidade, 

pasteurizada, sem ovos. Não deve apresentar cor esverdeada com pontos brancos e 

cinza (mofo), não deve apresentar cheiro de mofo, não deve estar com perfurações 

(carunchos e outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no 

pacote. Acondicionado em embalagem plástica original de fábrica, contendo no rótulo 

as especificações dos ingredientes,lote, quantidade, data de fabricação e validade. O 

produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Embalagens plásticas de 500g. Embalagem secundária: fardos plásticos de até 5 Kg. 

O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.CR 

2750 PCT 
 R$         

8,88  

 R$                

24.420,00  

30 

MAÇÃ NACIONAL                                                    ESPECIFICAÇÃO: boa 

qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 

cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas.AC 

18750 KG 
 R$       

12,51  

 R$              

234.562,50  
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31 

MAÇÃ NACIONAL                                                    ESPECIFICAÇÃO: boa 

qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 

cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas.CR 

6250 KG 
 R$       

12,51  

 R$                

78.187,50  

32 

MARGARINA                                                             ESPECIFICAÇÃO: Margarina 

c/sal. Embalagem de 250 gramas. O produto deve ser isento de gordura trans e conter 

no mínimo 65% 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 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. Registro no 

Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA. 

600 UND 
 R$         

5,61  

 R$                  

3.366,00  

33 

MILHO BRANCO - TIPO CANJICA                      ESPECIFICAÇÕES: milho 

para canjica, cor branco embalagem de 500 gr. Com validade superior a 180 dias da 

data de entrega. 

500 PCT 
 R$         

6,97  

 R$                  

3.485,00  

34 

ÓLEO DE SOJA                                                          ESPECIFICAÇÕES: 

Embalagem PET de 900 ml acondicionados em fardos plásticos ou caixas de papelão 

de até 20 unidades. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

3500 UND 
 R$       

12,37  

 R$                

43.295,00  

35 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO                                 ESPECIFICAÇÕES: não 

temperado, sem pele, sem osso, 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 ausência 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 1000g. Embalagem 

secundária: Caixa de papelão resistente com até 20 kg. AC 

9750 KG 
 R$       

22,71  

 R$              

221.422,50  

36 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO                                 ESPECIFICAÇÕES: não 

temperado, sem pele, sem osso, 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 ausência 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 1000g. Embalagem 

secundária: Caixa de papelão resistente com até 20 kg. CR 

3250 KG 
 R$       

22,71  

 R$                

73.807,50  

37 
FUBÁ DE MILHO                                                        ESPECIFICAÇÕES: pacote 

com 500 gramas. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 
9000 PCT 

 R$         

4,71  

 R$                

42.390,00  

38 

SAL                                                                             ESPECIFICAÇÕES: sal 

refinado- Livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras partículas que comprometam 

o consumo e o armazenamento, acondicionados em embalagem de  1Kg, envolvidas 

por plástico transparente contendo na embalagem a validade visível do produto, peso, 

fabricante, data de fabricação. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias. 

900 KG 
 R$         

1,94  

 R$                  

1.746,00  

39 

SALSICHA                                                                  ESPECIFICAÇÕES: tipo 

viena, sem temperos, origem carne suína/bovina, com peso drenado  de 180gr. 

Validade de 12 meses a partir da data de entrega. Caixas com 24 latas de 180g. AC 

13500 UND 
 R$         

6,79  

 R$                

91.665,00  

40 

SALSICHA                                                                  ESPECIFICAÇÕES: tipo 

viena, sem temperos, origem carne suína/bovina, com peso drenado  de 180gr. 

Validade de 12 meses a partir da data de entrega. Caixas com 24 latas de 180g. CR 

4500 UND 
 R$         

6,79  

 R$                

30.555,00  

41 

SARDINHA                                                               ESPECIFICAÇÕES: preparado 

com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. 

Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. Embalagem de 125 g e 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.AC 

15000 UND 
 R$         

6,64  

 R$                

99.600,00  
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42 

SARDINHA                                                               ESPECIFICAÇÕES: preparado 

com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. 

Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. Embalagem de 125 g e 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.CR 

5000 UND 
 R$         

6,64  

 R$                

33.200,00  

43 

SUCO DE CAJU                                                         ESPECIFICAÇÕES: 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. 

5500 UND 
 R$         

4,93  

 R$                

27.115,00  

44 

SUCO DE GOIABA                                                 ESPECIFICAÇÕES: 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. 

5500 UND 
 R$         

5,73  

 R$                

31.515,00  

45 

VINAGRE                                                                  ESPECIFICAÇÕES: Em 

garrafa plástica de 750 ml. Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de 

soluções  aquosas de álcool, procedente principalmente de matérias agrícolas, 

padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em 

geral, com acidez de 4,15%, sem corantes, sem essências e sem de açucares, de acordo 

com a  RDC n°276/2005. Caixa com 12 garrafas. O prazo de validade não deve ser 

inferior a 180 dias. 

3720 UND 
 R$         

4,70  

 R$                

17.484,00  

 

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 

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 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
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(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. 

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, 
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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. 

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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