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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 019/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

 

1.1. - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de preços para eventual aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar, destinados aos alunos da rede 

municipal (Ensino Infantil, Fundamental, Médio e EJA) do município de Senador José Porfírio/PA”. 

 

1.2. – JUSTIFICATIVA: 

 

1.2.1. O fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar se justifica em razão da necessidade 

constante de atender os alunos das escolas públicas da rede municipal de ensino, visando garantir, ainda, as 

necessidades nutricionais de educando durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para seu 

crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de 

hábitos alimentares saudáveis, em conformidade à Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, a qual dispõe sobre 

o atendimento da alimentação escolar e dá outras providências. 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 

ALHO, Especificação: Bulbo inteiro, nacional, 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. 

2500,000 QUILO 

2 

ARROZ BRANCO, TIPO 1, LONGO FINO, Especificação: 

Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de 

umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, 

embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitam. Pacote de 1 kg. 

36000,000 QUILO 

3 

ARROZ INTEGRAL, Especificação: Tipo integral, longo fino, 

constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 

isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1kg em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

2500,000 QUILO 
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validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06(seis)meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitam longo fino, tipo 1, cor branca polida, e sem 

sujidades/parasitas/larvas/bolores, subgrupo polido. Pacote de 

1kg e fardo com até 30kg 

4 

ADOÇANTE DIETÉTICO, Especificação: à base de 

edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em 

embalagem resistente de plástico atóxico, contendo 80 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

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

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

300,000 UNIDADE 

5 

AVEIA EM FLOCOS FINOS, Especificação: Acondicionado 

em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 250g, 

com Identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

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

Isento de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. 

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

8500,000 PACOTE 

6 

ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA, Especificação: 

Cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, 

contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo 

com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos - CNNPA 

40000,000 QUILO 

7 

ACHOCOLOTADO, Especificação: Em pó, instantâneo, 

solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, 

maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino 

e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais 

estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%. 

Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno 

ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. Contendo aproximadamente 400g de 

peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto e número do 

registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

35000,000 UNIDADE 

8 

ALMÔNDEGA, Especificação: Almôndega (40%) carne bovina, 

carne mecanicamente separada de aves, farinha de trigo, farinha 

de rosca, cebola, proteína de soja, fécula de mandioca (2%), sal, 

açúcar, especiarias (salsa e pimenta branca), alho, estabilizante 

tripolifosfato de sódio (INS 451) e corante caramelo (INS 150). 

Molho (60%) água, polpa de tomate (17%), amido, açúcar, 

cebola, sal e especiarias (orégano, louro, salsa e alho). 

10000,000 QUILO 

9 

AZEITE DE DENDÊ, 100 ML, Especificação: Baixa acidez, 

composição nutricional (100ml): gorduras máxima de 

99g/0,28mg de ferro, valor calórico mínimo de 860 kcal, com ou 

sem: minerais/vitaminas. 

3500,000 UNIDADE 
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10 
BANANA, TIPO PRATA, Especificação: Limpa, sem sujidades, 

com suas qualidades físicas integras. 
8500,000 QUILO 

11 

BATATA INGLESA, Especificação: Lavada, lisa, de primeira, 

firme e intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa kg qualidade, 

inteiras, sem manchas, sem fungos. 

9000,000 QUILO 

12 

BETERRABA, Especificação: Lavada, lisa, de primeira, firme e 

intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, 

inteiras, sem manchas, sem fungos. 

2000,000 QUILO 

13 

BOLACHA DOCE MAISENA, Especificação: Composição 

básica: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, 

soro de leite, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio, 

bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante 

lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha 

metabissulfito de sódio. CONTÉM GLÚTEN. Acondicionada em 

pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 

no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra 

e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

25000,000 PACOTE 

14 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER, 

Especificação: Composição básica: farinha de trigo, gordura 

vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 

Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 

hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em 

caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

25000,000 PACOTE 

15 

CEBOLA, Especificação: De primeira, fresca compacta e firme 

sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e 

cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta 

de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia. 

3000,000 QUILO 

16 

CENOURA, Especificação: De primeira, fresca compacta e 

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

cortes sem manchas com Tamanho e coloração uniformes, isenta 

de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia. 

3000,000 QUILO 

17 CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO 

DE ABACAXI, Especificação: composto de corante natural; 
10000,000 LITRO 
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conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e 

outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade 

obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico 

adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação 

e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de 

entrada. Garrafa de 500 ml. 

18 

CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE ACEROLA, 

Especificação: Composto de corante natural; conservante: 

benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias 

permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura 

e sã; processamento tecnológico adequado submetido a 

tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o 

consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade 

mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 

ml. 

10000,000 LITRO 

19 

CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE CAJU, 

Especificação: composto de corante natural; conservante: 

benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias 

permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura 

e sã; processamento tecnológico adequado submetido a 

tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o 

consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade 

mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 

ml. 

10000,000 LITRO 

20 

CONC. LIQUIDO P/PREP. DE SUCO DE GOIABA, 

Especificação: composto de corante natural; conservante: 

benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias 

permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura 

e sã; processamento tecnológico adequado submetido a 

tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o 

consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade 

mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 

ml. 

10000,000 LITRO 

21 

CARNE DE 2ª SEM OSSO CONGELADA, Especificação: 

Partes do boi: Acém, capa de contrafilé, paleta grossa e fina, 

cabeça de lombo, maminha, costela, músculo, fraldinha, ponta de 

agulha. Características do Produto: Carne bovina de 2ª sem 

ossos sem aponeuroses proveniente de animais sadios 

manipulados em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto 

próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa cor própria 

das espécies sem peles, sem gordura, sem nervos, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas odor próprio. Embalagem Plástica 

de 2 kg. 

30000,000 QUILO 

22 

CARNE MOÍDA, Especificação: Carne Bovina - tipo moída 

dianteira de 1º qualidade, sem osso tipo paletaou, acém, sem 

pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, 

30000,000 QUILO 
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cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem 

sujidades e ação de micróbios. Em condições Higiênicas 

satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem 

pegajosa cor própria das espécies sem manchas esverdeadas ou 

pardacentas odor próprio. Partes do boi: Coxão mole, acém, 

coxão duro, alcatra, contrafilé, patinho. 

23 

CHARQUE BOVINO, Especificação: Pacote com 500g. 

Preparado com Carne bovina ponta de agulha de boa qualidade 

salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, cheiro e 

sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais 

estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, embalados 

em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. APRESENTAR LAUDO 

BROMATOLÓGICO 

25000,000 UNIDADE 

24 

CHUCHU, Especificação: Lavado, liso, de primeira, firme e 

intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, 

inteiras, sem manchas, sem fungos. 

2000,000 QUILO 

25 

COMINHO, Especificação : Embalagem de 100 Gramas, em pó, 

de boa qualidade para o consumo, com prazo de validade e 

fabricação 

2600,000 UNIDADE 

26 

CORANTE TIPO AÇAFRÃO, Especificação: Em pó fino 

homogêneo, obtido da raiz açafrão, limpos, dessecados e moídos, 

de coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor 

próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, 

acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 

hermeticamente vedado e resistente. Pacote com 100g. 

Apresentar laudo bromatológico. 

2600,000 UNIDADE 

27 

CORANTE TIPO URUCUM, Especificação: Em pó fino 

homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, 

dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto com 

cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua 

espécie, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 

hermeticamente vedado e resistente. Pacote com 100g. 

Apresentar laudo bromatológico. 

2500,000 UNIDADE 

28 

CREME DE LEITE, Especificação: Embalagem de 200 

gramas. Creme de leite, leite em pó desnatado e estabilizantes 

goma, xantana, goma jataí, goma guar, carragena, fosfato 

dissódico e citrato de sódio. Homogeneizada, não contém glutén. 

5000,000 UNIDADE 

29 FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL, Especificação: 30000,000 QUILO 
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Fina, seca, branca ou amarela, deverá ser fabricada a partir de 

matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e 

parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 

Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, transparente, 

resistente, termosoldado, com capacidade para 1 kg; Secundária: 

fardo plástico, atóxico, resistente, transparente, termossoldado 

ou fechado com fita adesiva plastificada. Com Prazo de validade: 

mínimo de 9 meses. 

30 

FARINHA DE TAPIOCA, Especificação: Sem colesterol. 

100% natural. Sem glúten. Características do produto deverá ser 

fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de 

matérias estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Embalagem Primária, saco de polietileno 

atóxico, transparente, resistente, termosoldado, com capacidade 

para 1kg; Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 

transparente, termossoldado ou fechado com fita adesiva 

plastificada. Prazo de validade mínimo de 9 meses. 

4000,000 QUILO 

31 

FARINHA DE MILHO FLOCADA DE 500 GR, 

Especificação : Bem preparada e de boa qualidade com cor, 

cheiro e sabor, de colheita recente, sem nenhum tipo material 

terroso e sujidades, 100% de fécula natural de milho, embalada 

em saco plástico, com prazo de validade visível. 

13000,000 UNIDADE 

32 

FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI), Especificação: Tipo I, classe 

caupi, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 

umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e 

mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Pacote de 1 kg. 

13000,000 QUILO 

33 

FEIJÃO CARIOQUINHA, Especificação: Tipo 1, classe 

carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com 

teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, 

sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem 

de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

23000,000 PACOTE 

34 FEIJÃO PRETO, Especificação: Tipo I, classe preto, novo, 11500,000 PACOTE 
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constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade 

máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura 

de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

35 

FERMENTO EM PÓ PARA BOLO, Especificação: De 

primeira qualidade. Embalagem com dizeres de rotulagem, data 

de fabricação e prazo de validade, aproximadamente 100 

gramas. Inscrição no MS. 

1150,000 UNIDADE 

36 

FILÉ DE PEIXE CONGELADO, Especificação: semi-

processado - congelado, em postas eviscerado, com aspecto cor, 

cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado 

em prato de isopor e saco plástico polietileno, transparente 

atóxico. 

7000,000 QUILO 

37 

FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 

CONGELADO, Especificação: Semi-processado, congelado, 

inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 

manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, 

transparente atóxico, sem tempero, de primeira qualidade. 

35000,000 QUILO 

38 

LARANJA, Especificação : Fresca, tamanho mediano, cor 

amarela laranjada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, 

com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta 

de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, 

sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser obrigatoriamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

4800,000 QUILO 

39 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, Especificação: Contendo no 

mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos 

aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, contendo no 

mínimo 200 gramas. Acondicionados em fardos lacrados ou em 

caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Inspecionado pelo Ministério da 

Agricultura. Embalagem protetora, pacote de 200 gramas. 

45000,000 PACOTE 

40 

LEITE SEM LACTOSE, Especificação: Fórmula infantil isenta 

de lactose, contendo vitaminas, minerais, oligoelementos, 

nucleotídeos e LCPUFAS, ácidos graxos  oli-insaturados de 

500,000 UNIDADE 
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cadeia longa. Lata de 400 gramas. 

41 

LEITE FORMULA INFANTIL, Especificação: De partida, 

favorecendo as defesas imunológicas nos primeiros meses de 

vida. Adição de icpufas para modulação da resposta 

imunológica. Carboidratos 100% lactose lata de 400 ml. 

480,000 UNIDADE 

42 

LEITE DE CÔCO, Especificação: Garrafa de vidro com 500 

ml, livre de insetos, micro-organismos ou outra impureza que 

venha a comprometer o armazenamento e a saúde humana. 

Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. 

5000,000 UNIDADE 

43 

MAÇÃ,QUILO, Especificação : De primeira, in natura, ser 

limpa, casca lisa íntegra, apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 

mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

2600,000 QUILO 

44 

MAMÃO, Especificação : 50% maduro 50% verde, com casca 

firme, não ter rachaduras, partes escuras ou machucados, nem 

picada de insetos. 

4700,000 QUILO 

45 

MELANCIA REGIONAL, Especificação: redonda, graúda, de 

primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta, acondicionada em a granel. 

9000,000 QUILO 

46 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, Especificação: 

Vitaminado, tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo 

amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais 

substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, 

parasitas, admitida umidade máxima 13%, Embalagem de 500g, 

em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 

na unidade requisitante. 

25000,000 PACOTE 

47 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, Especificação: Vitaminado, 

tipo parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha 

de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de 

corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade 

máxima 13%, Embalagem de 500g, em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

13000,000 PACOTE 
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48 

MILHO BRANCO, Especificação: Embalagem com no mínimo 

500 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e validade, de acordo com a Resolução 12/78 

da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

9000,000 UNIDADE 

49 

MOLHO DE TOMATE, Especificação: Concentrado, produto 

resultante da concentração da Polpa de Tomate por processo 

tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem 

pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e 

fermentação, acondicionada em latas de 370 gramas, de flandres, 

com verniz sanitário, recravadas, sem estofamentos, sem 

vazamento, corrosão interna e outras alterações, acondicionadas 

em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e 

lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e número do 

registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

9000,000 UNIDADE 

50 

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, Especificação: Refinado, 

tipo 1, sem colesterol, contendo naturalmente ômega 3, 

embalagem limpa, garrafa plástica de 900ml, não amassadas, 

sem estofamentos, resistentes, que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

25000,000 UNIDADE 

51 

OVOS DE GALINHA, Especificação: Tamanho médio livre de 

rachaduras e sujidades, com peso unitário de aproximadamente 

50 gramas. 

17000,000 UNIDADE 

52 

PÃO MASSA FINA, Especificação: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro, fermento, sal, óleo, cor do miolo 

levemente creme, casca cor dourada, brilhante e macia, tamanho 

uniforme. Pesando 50 gramas cada unidade. 

205000,000 UNIDADE 

53 

PIMENTA DE CHEIRO, Especificação: Pimenta de cheiro, in 

natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

4500,000 QUILO 

54 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, Especificação: 

Obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de 

farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e 

proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima 

de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. Acondicionado 

em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500 

gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

2500,000 UNIDADE 
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ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 6 meses a contar da data 

de entrega. 

55 

REPOLHO, Especificação: De boa qualidade, firme e intacto, 

sem lesões de origem física, rachaduras, cortes, tamanho e 

conformação uniforme. 

9000,000 QUILO 

56 

SAL REFINADO, Especificação: Embalagem de 1 kg. Cloreto 

de sódio, iodato de potássio e anti-umectante INS 535, moído 

iodada. Não contém glúten. 

21000,000 QUILO 

57 

SALSICHA RESFRIADA, Especificação: Tipo Hot Dog, de 

carne bovina e/ou suína, com condimentos triturados, misturados 

e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 5 

kg em sistema a vácuo mantida sob refrigeração, pesando 

aproximadamente pesando aproximadamente 50g por unidade, 

inspecionada pelo SIF. 

9000,000 QUILO 

58 
SARDINHA EM CONSERVA, Especificação: conservada em 

óleo de soja, embalagem sem violação, integras e limpas. 
14740,000 QUILO 

59 

SELETA DE LEGUMES, Especificação: Enlatada e reidratada 

à base de vegetais descascados/cortados/íntegros/cozidos. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Embalagem de 200 gramas. Sem 

conservantes. 

5000,000 UNIDADE 

60 
TEMPERO COMPLETO, Especificação: Embalagem de 300 

gramas. Com água, sal, alho e sem adição de pimenta. 
9000,000 UNIDADE 

61 

TOMATE, Especificação: De boa qualidade, inteiros, sem 

fungos, sem buracos, sem manchas. Aspecto globoso, cor 

vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme e 

intacta, isento de enfermidades, livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 

mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em 

sacos plásticos por quilo. 

9100,000 QUILO 

62 

TRIGO COM FERMENTO, Especificação: De boa qualidade. 

Embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, ferro e ácido fólico 

(Vitamina B9), sal e fermento químico (pirofosfato, ácido de 

sódio de bicarbonato de sódio e fosfato monocalcico). Contém 

Glúten. 

7000,000 PACOTE 

63 

TRIGO SEM FERMENTO, Especificação: Embalagem de 1 

kg. Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (Vitamina B9), sem 

Fermento, de boa qualidade, contém Glúten. 

10000,000 PACOTE 

64 

VINAGRE DE ÁLCOOL, Especificação: Branco, inseto de 

corante artificiais, ácidos orgânicos minerais estranhos, livre de 

sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, 

6100,000 LITRO 
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acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, 

hermeticamente fechado. 

65 

MARGARINA COM 500 GRAMAS, Especificação: 

Embalagem de 500 gramas. Óleos vegetais líquidos e 

hidrogenados, água, sal (3%), leite em pó desnatado e/ou soro de 

leite em pó. Estabilizante: Mono e diglicerideos, lecitina de soja 

estéreis de poliglicerol; Conservadores: Sorbato de potássio e/ou 

benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, 

acidulante ácido lático, antioxidantes EDTA-cálcico dissódico, 

BHT e ácido cítrico, corante natural de urucum e cúrcuma ou 

idêntico ao natural. Betacarotina e vitamina A (1.500 

U.I./100gr.). Não contém glúten e com validade mínima de seis 

(06) meses. 

17000,000 UNIDADE 

 

2. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

 

a) O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte. 

 

b) Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados 

constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

 

c) A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com 

relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de 

garantia.  

 

d) Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste Instrumento 

Convocatório. 

 

e) A licitante vencedora deverá providenciar a substituição imediata dos produtos, em caso de 

recusa da Secretaria Municipal de Educação, a partir da comunicação feita por esta, caso sejam 

constatados defeitos de fabricação ou transporte que inviabilizem sua utilização. 

 

f) Os produtos poderão ser requisitados parceladamente de acordo com a demanda da Secretaria 

solicitante. 

 

g) Os produtos, perecíveis, deverão ser entregues diretamente nas Escolas Municipais, localizadas 

na Sede do Município no dia e em horário determinados em cronograma de entrega expedido pelo 

Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de Educação de Senador José Porfírio/PA. 

 

h) O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria de Educação e nas escolas em 

transporte adequado ao tipo de mercadoria, em especialmente a carne bovina e frango, que 

deverão ser entregues em veículos refrigerados ou equipados com Caixa Térmica.   
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i) As licitantes deverão seguir religiosamente as exigências das requisições da CONTRATANTE, 

como: datas, horas, rotas, previstas no cronograma de entrega das mercadorias perecíveis. 

 

j) Os gêneros alimentícios não perecíveis deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias consecutivos contados da data de recebimento da requisição pela CONTRATADA. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo Chefe do Departamento da Merenda 

Escolar, na Secretaria de Educação ou por outro servidor designado para esse fim, representando 

ao Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio/PA. 

 

b) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no respectivo comprovante, a data, o nome, 

o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor Municipal responsável pelo 

recebimento.  

 

c) Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

 

c.1) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo parcialmente ou no seu todo, determinando sua 

substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

c.1.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 

d) O recebimento será realizado em dois tempos: Provisório e Definitivo: 

 

d.1) Provisório – a mercadoria é recebida na hora que chega ao Almoxarifado da Secretaria de 

Educação sem a garantia do recebimento definitivo pela contratante. 

 

d.2) Definitivo – após 48 (quarenta e quatro horas) contados do recebimento provisório da 

mercadoria, neste prazo será decidido se a mercadoria será aceita ou não pela contratante. Sendo 

aceita será expedido um termo de recebimento definitivo e encaminhado à contratada. Se não for 

aceita será expedido um termo de não aceitação e recebimento da mercadoria e encaminhada à 

contratada. 

 

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item; 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. 

 

5.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a 
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lei n° 10.520/2002. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

6.1 - Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e 

dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de rescisão 

unilateral do Contrato; 

 

b) Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as 

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 

c) entregar os gêneros alimentícios contratados em conformidade com as especificações constantes 

na licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste certame. 

 

d) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

 

f) responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

 

g) efetuar a entrega do produto não perecível objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias 

consecutivos após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Responsável do 

Departamento de Merenda Escolar; 

 

h) efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo e que não preencherem os 

requisitos exigidos no procedimento licitatórios e seus anexos, bem como os termos estabelecido 

no contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e os perecíveis a troca deverá ser 

imediata. No entanto, o prazo previsto neste item, só terá início a partir do recebimento da 

comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado. 
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i) comunicar ao Responsável do Departamento de Merenda Escolar do CONTRATANTE, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário; e 

 

j) – Entregar produto não perecível com prazo de validade no mínimo de 03 meses a 01 ano 

para o vencimento, contados da data de entrega do produto; 
 

k) – Entregar os produtos perecíveis com prazo de validade no mínimo de 45 (quarenta de cinco) 

dias a 01 (um) ano para o vencimento, contados da data de entrega pela contratada; 
 

l) – Entregar o concentrado líquido para preparo de suco de frutas com prazo de validade no 

mínimo de 120 dias para o vencimento, contados da data de entrega pela contratada; 

 

m) – As verduras e legumes deverão proceder de espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes 

condições mínimas: a) serem frescas e sãs; b) Em condições adequadas de consumo; c) não 

estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetem a aparência das folhas e a inflorescência deverá se apresentar intactas e firmes; d) 

estarem isentas de parasitas, larvas e outros animais nos produtos e nas embalagens; umidade 

externa anormal; odor e sabor estranhos e quaisquer enfermidades; 

 

n) As proteínas de origem animal do tipo carne branca (frango inteiro, coxa, sobrecoxa e peixes) 

mesmo após o recebimento provisório e definitivo não poderão apresentar condições de risco, 

odor, cor ou qualquer condições improprias ao consumo, caso ocorra o produto deverá ser 

substituído imediatamente pela empresa contratada. 

 

o) Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, deterioradas, ou improprias para o 

consumo, com vazamentos ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade do 

produto. 

 

p) A contratada deverá manter local adequado em Senador José Porfírio para o fornecimento dos 

produtos objeto deste certame, sendo que a aquisição será de forma parcelada, de acordo com a 

demanda da Secretaria Municipal de Educação e deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias corridos 

após a emissão da requisição de autorização de fornecimento, no depósito de merenda, Senador 

José Porfírio-PA. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

7.1. A Contratante obriga-se a: 

 

7.1.1. Receber provisoriamente os materiais de expediente, disponibilizando local, data e horário; 

 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
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recebimento definitivos;  

 

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

7.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

 

7.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

8. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

 

8.1. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 

mercado em contratações similares. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

 

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 

difícil ou impossível reparação. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da 

contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

 

10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
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terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

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

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

  Senador José Porfírio - PA, 28 de maio de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Samiriam Santana Bitencourt 
Secretária Municipal de Educação 

Port. Munic. 06/2021. 
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