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" TERMO DE REFERENCIA 

1.0 - OB.JLTO: 

1.1.0 presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar processo licitatório, na 

modalidade indicada pela Procuradoria Geral do Município, com o escopo de 

determinar as condições que disciplinarão a eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 

2020. 

2.1.Especificações Técnicas do Objeto: 

..---...., 2.1.1 . Gêneros alimentícios que deverão atender ao disposto na legislação de alimentos 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde 

e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

2.1.2. As demais características e especificações do objeto estão pormenorizadas nos 

anexos deste Termo de Referência. 

2.0 - .Jl STIFIC \TI\ \: 

2.2.A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2.3.Tendo em vista a necessidade premente da Administração Pública em dar 

continuidade às atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da 

Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da 

administração pública. 

2.4.Tendo em linha de considerando o princípio da economicidade e demais princípios 

aos quais vinculam a administração pública, justifica-se a referida contratação. 

3.0 - D\ \101> \1.11> \l>L: 

3.1.Pugna-se pela realização de PREGÃO PRESENCIAL, com fundamento no artigo 

1 º da Lei 10.520/2002: 

"Art. 1 ° Para aquisição de bens e serviços comuns, 

poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, 

que será regida por esta lei. 
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Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 

comuns, para os.fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

Art. 3º Os contratos celebrados pela União, para a 

aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, 

prioritariamente, de licitação pública na modalidade de 

pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa 

justa entre os interessados, a compra mais econômica, 

segura e eficiente. 

(. .. ) 

§ 2° Corzsideram-se berzs e serviços comuns aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos no edital, por meio de 

especificações usuais praticadas no mercado. (Redação 

dada pelo Decreto n ° 7.17 4, de 201 O) 

(. .. ),, 

3.2.No mais, a modalidade denominada pela Lei nº 10.520/02, busca a melhor aplicação 

dos princípios constitucionais previsto no caput do art. 37 da CF /88, pois, não se há 

uma vinculação de convidar interessados, ou seja, não se há uma escolha prévia, sendo 

que no Pregão o objetivo é atingir o maior números de concorrentes através da 

publicidade do ato convocatório. 

3.3.Entretanto a palavra final sobre esta matéria, isto é, sobre a modalidade licitatória 

mais indicada para o presente caso, ficará, inquestionavelmente, sob a batuta da 

Assessoria/Procuradoria Jurídica do Município. 

-J.O - ll \"'- \IFl>II> \S \( \( 11 1 \1)01{ \S: 

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

a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
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acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma 

de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

:=i.0 - 1> \ FISC \I.IZ \( \O DO ( O'\TR \TO: 

5.1.Conforme dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93: 

"A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

um representante da Administração especialmente designado, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição." 

5.2.Destarte atuará como fiscal do contrato ELIENAY DE SOUZA ALFAIA, designado 

pela Portaria nº 0010/2019, de 02 de janeiro de 2019. 

6.0 - DOS RECl RSOS ORC \ \11:'\T \RIOS: 

6.1.As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal 

vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) serão classificadas oportunamente pelo 

Departamento de Contabilidade. 

7. O - I> \ S O BI{ 1 ( ; \ ( Ü L S ( O'\ T R \ 1 l \ 1 S: 

7.1.Todas as condições e cláusulas da contratação encontram-se descritas na Minuta do 

Contrato, parte integrante do Processo Administrativo. 

8.0 - D.\ FOR\I \ L PR \ZO IH. I.'\ 1 RLC \: 

~ . 8.1.A forma e o local de entrega do objeto pleiteado dar-se-á conforme discriminado no 

instrumento contratual, cuja minuta integra os autos do processo. 

9.0 - D\ FOR\I \ L PR \ZO DL P \(; \ \IL'\'I O: 

9 .1. O pagamento será realizado até o 30° dia do mês subsequente ao da execução do 

contrato, desde que apresentada oportunamente a nota fiscal/recibo/fatura, 

acompanhada de regularidade fiscal junto aos órgãos fiscais competentes. 

to.O - D \S l'\I· R \CÚl:S 1. S \'\CÜl·: s \l>\11'\IS.I R \TI\ \S: 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 



. -~ 

PREFEI TURA DE 

MELGAÇO 
Secretaria de 
Educação 

10.2. Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

I UI - D\\ 1(;1-: '\CI \ CO'\TR \ n \L: 

11 . 1. O prazo de vigência do contrato poderá será de até 12 (doze) meses, contados a 

partir da sua assinatura, até o encerramento do ano-calendário vigente, com validade 

e eficácia legal após a publicação do seu extrato; 

11 .2. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado através de Termo Aditivo, 

caso necessário e justificado, desde que ocorra um dos motivos previstos no art. 57, 

§ lº, da Lei no 8.666/93 . 

12.0 - DO\ ' \LOR l·>d 1\1 \DO: 

12.1. De acordo com a legislação, foi realizado previamente, pelo Setor Competente 

uma Pesquisa de Mercado, para estabelecer o valor da contratação, o qual foi fixado 

em R$ 3.685.564,29 (Três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), por seu montante global, conforme 

documentos anexados aos autos. 

13.0 - D .\\ El{\( '11>\l>E l>OSOIH \\IE'\TOS: 

14.1. Informamos que os orçamentos enviados como anexo deste Termo de Referência, 

foram realizados pelo setor competente, com o auxílio da ferramenta tecnológica 

Banco de Preços e são verdadeiros. 

1-t O - < O'\ S 11> L R \ <. 'Ü 1: s I· I '\ \ 1 S: 

14.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, anulado, toda ou em 

parte por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado da autoridade competente nos termos da Lei nº 

8.666/93 e legislação pertinentes. 

Melgaço/P A, 27 de janeiro de 2020. 

~~ 
EDER VAZ FERREIRA 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria nº 003/2017 e oi: {_'e 

'i ~ 
_ 41 P á gina . 
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PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-GÊNEROS Ni\O PERECÍVEIS 

DISCRI.\I_INAÇÁO lJNID QTO EMBALAGEM VALIDADE 

Açúcar triturado KG 13.000 
Embalagem plástica de I kg acondicionada em fardos plásticos de Não inferior a 180 diasí com no máximo 30 dias de 
até 30 k11 labricadlo no ato da entref!a Sem fermentacão. 

Arro1 parboilízado KG 8.300 
Embalagem pláslica de I kg 11cond1cionada em fardos plásticos de Não inferior a 180 diasí com no máximo 30 dia<; de 
até 30 k11 fnbricri ... >'ln no 1110 da entréf!a, 

Arroz pohdo branco tipo I KG 7360 
Embalagem plástica de I kg acondicionada l!m fardos phisticos de Não inferior a 180 dias/ com no mi\11no 30 dias de 
até 30 kil fabnc11rlln no ato da entrei;,n. 

Arrot polido branco tipç 2 KG 
4 ººº 

Embalagem plástica de I kg acondicionada em fardos plásticos de Não inferior a 180 dias/ com no má\ imo 30 dias de 
até 30 k2 . fabricad,) no ato da emrena. 

A \tl tn em flocos KG 2.500 
Pacote com até 250 g acondicionada em cai,as com até 50 Não inferior a ! 80 dias/ com no rná'\imo 30 dias de 
loacotes. fabric11d10 no ato da entrel!a. 

Ateite de dendé LT 30 Embalagem plás lJca de 200 mi acond icionada em caLxas de Não inferior a 180 dias/ com no máx imo 30 dias de 
uaoelào de até 24 unidades fabricacão no aio da emrei,a 

Biscoito doce tipo rnru,a KG 3.500 
Embalagem plástica de -100 g acondicionada em caixas de papelão Nilo ínferior a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
deaté 41-.g fabricacão no nto da.emrena. 

Biscoito Salgado tipo c,eam cracker KG 3 5t)O 
Embalagem plás1ica de --IOO g acondicionada em caixas de papelão Não inferior a 180 dias/ com no máximo JO dias de 
de até 4 ku fabricacão no nto da entrella. 

Canela em pó 

Charque bo,·ino dianteiro 

Chocolate em pó 

Colorifico em pó 

Creme vegetal com sal 

UND -10 Frasco contendo até 100 g 
Não inferior a J 80 dias/ com no máx imo 30 dias de 
fabricacão no ato da entrel!á, 

KG 7 200 
Embalagem a \'ácuo de I J...g, acondicionada em caixas de papelão Não inferior a 181> dias/ com no máximo JO dias de 
de ate 30 kg fnbrícacão no ato da entreua. 

KG 9.500 Pacote com 200 g, acondicionada em caixas com até 24 pacote 
Não ínferior a t 80 dias/ \'.0111 no m,himo 30 di-as de 
fabriciicãO no ato da entreua. 

KG 200 
Embalagem plástica de 100 g acondicionada em fardos plás ticos Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 día5 de 
de ate 5 1-.!! fab ricacão no aro da entreua. . 

KG HSO 
Po1e plástico de 500 g. acondicionado em caixa de papeHio com Não mferior a 180 dias/ com 110 máximo 10 dias de 
até 12 unidades. fabricacão no ato da entreua. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Secretaria de Educação 
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l .t Funnha de milho (íl~cão) 

15 Funnha de trigo .:om fermento 

}(, Feijão preto tipo I 

17 Feijão rajado tipo I 

18 Fe1Joada 

JQ Fennento em pó qulmico 

:'li Folha de louro 

11 Frango ir1te1ro con&ielado 

')") Leite de coco ligh1 

,, .. 
--' Leite em pó 1n1egral 

:!-1 Macarrão e-spaguete 1.!po sêmola 

:?5 Massa P.'Sopa - Tipo Concha 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

UND 

PCT 

KG 

GF 

KG 

KG 

PCT 

) ) 
PR éf f: l l UR /\ DE S~c r9 t-o rio d e 

tcJ U-<.~ OÇúO MELGAÇO 

2, 000 
Embalagem plástica de 500 g acondicionada em fardos plásticos 
de até 15 kl! 

1.800 Embalagem plástica de I kg acondícionada em fardos pláslicos de 
até 30 ku 

1000 
Embalagem plástica de 1 ~ acondicionada em fardos plásticos de 
até 30 ku . 

2.200 
Embalagem plástica de I J..g acondicionada em fardos plásticos de 
atéJO ku 

4.60Ll 
Lata com até 420 g. acondicionada em caixa de papelão com até 
24 latas 

10 Embalagem plàstica de 100 g 

15ú Pacote com até 20 g. 

Frango inteiro congelado. 'Embalagem intac1n, na embalagem 
de, erâ constar data dn fubncnçào data de , aliclade e número do 

3. J2t) 
lote do produlo. Não de\erá apresentar superficie úmida. pegaJosa. 
ex.sudado liquido, partes !lúcidas ou consistência anormal. Só 
serão aceitos produtos com a compro, ação da inspeção 
SIF/DIPOA e 6% de água. 

1000 
Garrafa com :wo mi. acond1c1onad:i em cai-.as com até 24 
unidades . 

Não inferior a 180 dias/ com no má.,1mo 30 dias de 
fabricacão no ato da entre<..!a. . 
Não inferior a 180 días/ com no máximo 30 dias de 
fabricacão no ato da entreua. 
Não inferior a 180 dtasi com no máximo 30 dins de 
fabricl!CãO no ato da eotreua. 
Não infenor a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
fobricacão no ato da eritreua. 
Não inferior a 180 díasí com no me:..:imo 30 drns de 
fabricacão no ato da er1tre.ca, 
Não inferior n 180 dias/ com no má.x imo 30 dins de 
fabricacão no alo da entrel!a. 
Não inferior a 180 dias/ com no má.,imo 30 dias de 
fabrirArão no ato da entrega 

Não mfonor a 180 dias/ com no mi\.,imo 30 dias de 
fabricação no ato da e111rega 

Nilo inferior a 180 dins/ com no má.ximo JO dias de 
fabricacão no ato da entrcca. 

12 !:\()0 
Embalagem alumim1ada de 2.00 g, acondicionada em fardo de 10 Não inferior a 180 dias/ com no máxuno 30 dias de 
kl!. fàbricacão no ato da entreea 

1 (i00 
Embalagem plás tica de 500 g. acondicionada em fardos plásticos Não inferior a IRO dias/ com no má:-.ímo 30 dias de 
de até 5 ku fabricacão no ato dn entreL?a. 

Massa seca wm O\OS. acondicionado em embalagem transparenle 
intac1a de 500g, a embalagem deverá comer ex ternamente os 

Não inferior a 180 dias, com no mfmmo 3ll dias de 775 dados de identificação. procedência. i.nfommções nutricionais, 
fabricação no ato da entrega número de lote. da1a de fabricação. data de rnlidade e condições 

de arm!l7enngern. Validade rnini rna de 6 meses na data de entrega. 

~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO j Secretaria de Educação 
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www.melgaco.pa.gov.br I pmm@melgaco.pa .gov.br 



Z6 

~ 

_li 

29 

30 

' I 

32 

JJ 

il 34 

t 35 

'I 
'>L 

_., 

38 

.. 39 

Massa PíSopa - Tipo Pndre Nosso PCT 

Massa P!Sopa • Tipo Parafüso PC'T 

I Mussa para mingau 3 cereais KG 

IMassn para mingau de arro;- KG 

I Massa para mingau de milho KG 

!Milho Branco KG 

Mi lho rerele em consem1 KG 

Óleo de sojn refinado 1 GF 

Protemn de soJil 1cxturi1.ada <.clara) 1 KG 

) ) 
PREf-E: I I URA Dê Se cr~rorio 

t ( llJC'OÇúü MELGAÇO 

Massa seca com o, os. acondicionado em embalagem transparente 
intacta de 500g. a embalagem de\'erá conter externamente os' N . " . 80 d J . , 

7-· ict d d ·~ ed"' . . fi õ . . . 1 ão m,enor a 1 11\S com nu ma."\ 1mo :,:, · ados e I entJl1cação. proc .meia in ormaç es nutnc1onrus. fi b . " d 
, . . . a ncaç .. o no ato a entrega. 

numero de lote, data de labncação. data de ~ahdade e condições • 
de annwenagem. V ai idade rnfnima de 6 meses na data de entrega 

Massa seca com ovos. acondicionado em embalagem irnnspure.nte 

~o dias de 

· ·1 d ..1 'd ·ri oced. · r ,..I', . • , = m,cnor n taSJ com no ma-.1mo ias e, 
intacta de 5oúg, a embalagem deverá conter externamente oslN"~ . ,,, 180) d . . , . . · 

30 
d. , d 

7,::, da os ~·e I ent1 1caç.ão. pr · enc1a, in,orma,,.,.,es nutnc1ona1s. r b . à d 
, d I d d - b · d 1.d d d. ,n ncaç o no ato a entrega. llllmero e ote. ata e la ncação, ata de , a I a e e con 1ções 

de arma1,;enagem. Validade mimma de 6 meses na <laia de entrega. 

1, JOI Embalagem alumini,ada de até 300 g. acond.ícíonada em fardos Não mferior n 180 dias/ com no má.x,mo 30 dias de 
){ , ., "b " d com a1e:, ".!L ·- . . . ,a nca ao no ato a entrega . 
nolEtnbalagem altmúni,.adá de até 300 g, ·ncondicwnada em !ardosrào mfenor a 180 d1así com no má-.;imo 30 dias de 

( ,.,,m a1P 'i kQ fo hril'lll'lin nn "t" ,i,. ="º"~ 
ão TuTerior a nm díu.s/ com no-niax1mo 30 dfas de 

fohric11dlo no"'" ,iA t>.ntrP<•n 

1800,Embalagem pfast1ca de 5õo g. aéond1c1onada em fardos p!Isucos}Nãó. iri:feríOr a 180 dillSl corilnó -,uixm\o 3()díãsâe 
rlP "''° 15 k!e>. 1 fnhl'lr. r1crlo no :i in rln Ant·rpc" 

7.500ILata com até 310 g acondicwnada em caixru; com até 2-1 unidades l~ão inferior a 180 dias/ com no 111ixTrnoJ(ldíasOe 
fahttr,i,•!lo no 1110 tin Mtri"v'1 

, 8 101
Gafrafà pet com 500 mJ acondicionada em lardo com ate 2-1 Não ínfenor a I Só dias/ com no máximo 30 d1ns de 

- · l umdades --~-~~~~~ fnb_ricacão no ato da entretill. . 
.,. )!Embalagem plástica de 400g. acondicionadas em fardos de Ci Não iníerior a 180 dias/ com no ,m\xirno 30 dias de 
~)( . t':ftL ' 

umdade~. ,auncação no at_q_ dil entre_i.::a . 

Proteína de soja te-;luw:ada (escura) KG ..., _ li Embalagem plás tica de -lllOg, acond1c1ondas em fardos de 6,Não inferior ..... ª ..... 1.80 . d. ias. I com no máximo 30 dias de 
h,c w11dades fabricação no atQ <la en,t re}!a. 

Rosquinha de chocolate 

I Rosquinha de coco 

I Rosquinha de leüe 

IS:il refinado iodado 

KG 2
.
5001

Embalagem plástica de 400 g acondicionada em caixas com até -IINão_ inferior a 180 dias/ com no mi-.:imo 30 dias de 
k.e. fabncacão no ato da entrega. 

KG 2_5001Embalagem plástica de 400 g a.condicionada l!m caixas com até 41Não .. inferior .. ª. 18. l) .. dias .. / com no máximo 30 dias de 
kg. fabricação nQ at.9 da entrega 

KG 2
_5001Embalagem plástica de 40ll g acondicionada em caixas com até -IINl'io_ infenor a 180 dÍas/ c;om no máx 11no 3() dias de 

kg, . fabncacão no ato da entrega 

KG 1 5 

'

Embalagem plás.-. t.ic .. a de I kg acondicionada em fard os plãsttcos de,Não mrenor a 180 dias/. com no máümo 30 dias de 
. 00 · 3· 1, r.b · d a1c O .:.!L _ ·- _ . . ,a ncacão no alo . a entrega 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Secretaria de Educação 
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.. H) Sardmha em conserva 

-11 Selem de legumes 

-42 Suco de abacaxi 

-13 Suco de caju 

-1-1 Suco de goiaba 

-l"í Vinag.re branco 

KG 

KG 

LT 

LT 

LT 

LT 

-1.000 

5200 

3.600 

3.600 

4 800 

1.200 

Sl? cretono dt? 
(l l),~(lÇ () 

) 

Lata com 125 g acondicionada em cruxas com até -li\ unidades 

Lata com ate 31 o g acondicionada em caixas com ate 2-1 unidades 

Garrafa \ idro com SOO mJ acondicionada em fardo plástico com 6 
lit ros. 
Garrafa \'idro com 500 mJ acondicionada em fnrdo plástico com 6 
litros. 
Garrafa vidro com 50() ml acondicionada em fardo plástico com 6 
litros. 
Garrafa plástica com soo ml acondicionada em fardo plástico com 
6 litros . 

.À 

. .... \Ih . .. ~'º'""• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO J Secretaria de Educação 

Não infonor a 180 dias/ com no máx uno 30 dias de 
fabricncão no ato da enrreua 
Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
fabrícacão no ato da entr~a. 
Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
fnbricacão no ato dn entrtllla. 
Não inferior a 180 dias/ com no máx uno 30 dias de 
fabricacão no ato da entrBl..!it. 
Não inferior a .180 dias/ com no máximo 3(1 dias de 
fabricacão no ato da entreua 
Não inferior a 180 dias/ com no má\.imo 30 dias de 
f abricacào no ato da cntreca. 

Melgaço - Pa. 13 de Janeiro de 2020 . 
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SECRETARIA MUNICrPAL DE EDUCAÇÃO 
DIVISÁO DF. ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 

ANEXO li 

) 

PROGRAMA NACIONAL DE ALll\ilENTAÇÃO ESCOLAR - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM I DISCRIMINAÇÃO l lNJDI QTD EMBAtAGEJ\.f VALlOADF. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

!Abacaxi pérola 

Abacate 

Alho 

-
I Batnta doce 

Batata mglesa 

Beterraba 

carne bovma in natura. (Mo1da e Resfriada), 
Coxão Mole 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

Embalagem plástica aróxi~, resiste°,te .d.e .até 5 ~~, E'Sem part. tJS deterioradas, lesadas e batidas. Propno para 
OOlcntregue de modo a garafltir suas caractensucas fisii;as e consumo em até 48 hNas. 

snnidªge. 

Embalagem plástíca atóxi~11.. resistente . d.e .até 5. ~~· E' Sem partt;S deterio. radas, lesadas e batidas. Próprio para 
2 OOOlentregue de modo a garanur suas caractensticas fisu ... as e conswno em ate 48 hNas 

.sanid~---····- . ·- - ~---~·- ---·-·-· ·· ··------ -
Em.balagem plástica atóxica, resistente d_e _até ~ ~g, E,N. ão in.feríor a 30 dias/. com no máximo 10 dias de 

300lentregue ele modo a garantir suas caractensticas hsicas e embnlagem no ato da entrega 
stulidade. 

Embalagem plástica atóxi~a. resistente d_e .ª~é 5. ~~· EISem p. artes deterioradas. lesa~as. e batidas. Não inferíoÍ; 
400lentregue de modo a garanttr suas caracrensticas llsu;as e a 5 dias, em temperatura ambiente 

sanidª-d.e. 

Embalagem plástica at6xi~a. resistente d_e .até ~_kg. E,S. em partéS deterioradas. lesa~as e batidas Nào ínferior 
J.OOOlentregue de modo a garantir suas caractensllca.5 11~•cas e a 5 dias, em remperatura ambiente 

SMÜ!.ade 

Em. balagem plástica atóxj~a, resistente . d_e _até 5_ ~g, E'Sem partes deterioradas lesa~as e batidas Não inferior 
l .600lentregue de modo a garantir suas carscrenstlcllS hsicas e 

3 
5 dias, em temperatura amb1eme 

sru1i,dade. 

Came bovina resfriada moída. prove111entes de machos da 
espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. 

3 SOOIMá.ximo 10% de gordura, livre de parasi tas, cartilagem,IAbate diário e conservado sob refrigeração. 
ossos, aponevroses e substâncias contaminantes que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
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Carne bovina resfnada, proveniente de machos da espécie 

Carne bovina re;friada, (Tipo de 
bovina. sadios, abatidos sob inspeção vetennánas. 

8 
corte 

KG 2.]00 Máximo l 0% de gordura, livre de parasitas. cartilagem , Abate d1áno e conservado sob reihgeração 
Alcatra) - Resfriado 

ossos. aponevroses e substâncias contaminantes que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. 

Embalagem plástica atóxica, resistente de até 5 kg, E 
Sem partes deterioradas lesadas e batidas Não inferior 

9 Cebola KG 1.500 entregue de modo a garanrir suas caractedst1cas tisicas e 
sa111dade. 

a 5 dias. em temperatura ambiente 

Embalagem plástica atóx1ca, resistente de até 5 kg, E 
Sem partes deterioradas lesadas e batidas Não mfenor 

10 Cellúurn KG 1.800 entregue de modo a garantir suas caracterí511cas tisicas e 
• sanidade 

a 5 dias, em temperatura ambiente 

Embalagem plástica atóxica, resistente de até 5 kg. E 
Sem panes deterioradas lesadas e batidas. Não mferior n Chuchu KG 600 entregue de modo a garantir suas caraclerístícas fí sicas e 

saoidade. 
a 5 días. em temperatura ambiente 

11 Feljão verde M(' 1.200 
Embalagem plástica atóxica, entregue de modo o garanti r Sem panes deterioradas lesadas e batidas Não inferior 
suas características fisicas e sanidade. a 5 dias em tenll)eran1ra ambiente 

Fígado bovina resfriado. proveniente de machos da 
espécíe bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinárias. 

13 Fígado bovina resfriado KG 900 Máximo 10% de gordura, livre de parasi tas, cartilagem, Abale diáno e conservado sob refrigeração 
, ossos, aponevroses e substâncias contaminantes que possa 
alterá-la ou encobrir albr'lJma alteração 

Frango c-0ngeladoem pedaços (coxa e sobre 
Embalagem plástica atóxicn, resister11e de até 1.5 kg. E 

Sem partes deterioradas, lesadas. Não inferior a 48 
14 KG 5.800 entregue de modo a garanli r suas característ,cas fi sicas e 

coxa) 
sanidade . 

horas, sob refrigeração 

Embalagem plástica atoxica, resistento de ate J ,5 kg. E 
Sem partes deterioradas, lesadas. Não inferior a 48 ·~ Frango oongeladoem pedaços (peito) KG 2.900 entregue de modo a garanrir suas características tisicas e 

sanidade. 
horas, sob refrigeração 

Embalagem plástica atóxica, resistente de até 5 kg, E 
Sem partes deterioradas, lesadas e batidas. Próprio para 

16 Laranja l íND 8.000 entregue de modo a garantir suas características fí sicas e 
sanidade. 

consumo em aié OS días 

Embalagem plástica atóxica, resistente de até 5 kg. E 
Sem partes deterioradas, lesadas e batidas Próprio para 

17 Maçã Nacional UNO 4 500 entregue de modo a garantir suas características tisicas e 
sanidade. 

consumo em até 05 dias 

Embalagem plástica atóxica, resistente de até 5 kg. E 
Sem partes deterioradas. lesadas e batidas. Próprio para 

18 Man1ão Papaya KG l .800 entregue de modo a garanti r suas características tisicas e 
sanidade. 

consumo em até 05 dias 

{-=-~~-· 
"-.OV~_l 

~ 



19 !Maracujá 

20 !Melancia 

21 !Ovo de galinha 

22 !Pilo de chá 

23 !Polpa de abacaxi pasteurizada e congelada 

24 I Polpa de acerola pasteunzada e congelada 

25 !Polpa de bacuri pasteurizada e congelada 

26 !Polpa de caju pastcunzada e congelada 

27 I Polpa de cupuaçu pasreunzada e congelada 

28 I Polpa de goiaba pasteurizada e congelada 

29 I Polpa de graviola pasteurizada e congelada 

30 .! Polpa de rnaracuJ:Í pasteurizada e congelada 

PR FFElíUR A Dt: S1;:c re fo rio d 
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KG 

KG 

CB 

CNIO 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

Embalagem plástica atóxJca, resistente de I kg, E Sem partes deterioradas, lesadas e batidas. PróJ:'r;~ ~';;a 
600lentrcgue de modo a garantir suas características fis1cas e consumo em até S dias 

sarudade 

I 
i Embalagem plástica atóxica, resistente d.e _atê 5 ~g, E Sem partes deterioradas, lesadas e batidas Própno para 

2400lentregue de modo a garannr sua~ carac1enst1cas fis,cas e consumo em até 05 dias 
sanidade 

Embalagem de papelão com até 30 unidades_ fardos comi Não inferior a 90 dias em temperatura ambiente. 3.0001 . 10 b ate cu as . 
Embalagem plástica atóxica. resistente de até 12 und, E 

96 OOOlentregue de modo a garannr suas características fí sicas elFabncação d1ána 
sªnidac:Le 

Embalagem plástica atóxí_ca, resistente . de l . ~ - EINão inferior a 180 dias/ com no máximó JO dias de 
3 OOOlentregues de rnodo a garantir suas ca.ractensticas ftsicas e f.àbricação no ato da entrega. 

SW)Íd-ª.d.e 

Én1balage1n plástíca-~atóx!ca.' -~ésistcnte ' _de .' ~ · . EINão illfeflôr a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
1 400lentregue de modo a garantJr suas caractenst.tcas tisicas e fabricação no ato da entrega. 

sanidade 

Embalagem plástica aróx_ica, resistente . d.e I kg, ~, Não inferior a 1 &O diáS/ com no máximo 30 dias d<! 
800lentregue de modo a garannr suas caracterist,cns fi s,cas e fabric.ação no ato da entrega. 

sanidade 

Embalagem plástica ató>..ica. resistente _ de 1 • ~g, EINão mfenor a 180 dias/ co. m no máximo 30 dias de 
'.5001 entregue de modo a garantir suas caractensttcas fisiCL\S e fabricação no ato da entrega. 

sª'iicfad.e 

Embala.gem plâst1ca atóxica. re~istente . de _1 ~ · -~, Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
850lenrregue de modo a garannr suas 1,;aracrensttcas ti:sicas u fabricação no mo da entrega. 

sauidade 

Em. balagem plástica atóx_ica, resistente . de l ~g, EI Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
3.200lenn·egue de modo a garantir suas caractensncas tisicas e fabricação no ato da entrega. 

srundade 

Embalagem plástica atóxica, ;esistente . de, _1 ~g, . EI Não irtferior a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
800lentregue de modo a garanur suas caractenstJ1.:as fisicas e fabricação no ato da entrega 

sanidade 

Embalagem plástica atóxica, resistente . d_e 1 ~g, EINão inferior a 180 dias/ com no máximo 30 dias de 
1.200lentregue de modo a garannr suas caractensticas tisicas e fabricação no ato da entrl!ga. 

sanidade. 

' ~ ·, 

31 1 Queijo mussarela fatiado KG 
Embalagem plâstica atóxica, res1.s1ente d_e até I kg, EISem partes deteriorndas, lesadas ou rans,ticadas. 

800len1regue de modo a garanur suas caractensticas fisicas e Própno para consumo em até 24 horas 

~

c.cw,'.o- . 
{~ ~ 

~·.1 F ~ 
"'-.9~,.._{ 

sanidade 
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.)2 Repolho branco 

] 3 Tangerina 

34 Tomate 

Ph ) f-E: ll U RA D E: 

MELGAÇO 
Se c retorio cJe 
f chw o ç.üc., 

) 

Embalagem plástica atóxica, resistente de até 5 kg, E . 
entregue de modo a garanrir suas características tisicas e Sem partes deterioradas. lesadas e batidas Próprio para KG 800 
sanidade - consumo em até 03 dias 

Embalagem piástica atóx.ica. resistente de até 5 lg. E 
Sem partes deterioradas, lesadas e batidas. Próprio para UN D 4.800 entTegue de modo a garamir suas características fis.iças e 

sanidade. 
consumo em até 03 dias 

KG 
Embalagem plàst1ca atóx1ca. resistente de até 5 kg, E 

Sem parles deterioradas, lesadas e batidas. Próprio para 
J.600 entregue de modo a garantir suas características físicas e 

sa1J1dade 
consumo em até 02 dias 

Melgaço • Pa, 13 de janeiro de 2020 

JÕ.,'TIIYJt1~h G::c')·>'14 -~'.3E-11Jl0. 
-~~ TAMYRESGAMA BEZE~ - ~-

Nutricionisht 
CRN/Pa nº: 10198/Pa 
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SECRETARIA MUNJC(PAL DE EDUCAÇÃO 
DIV ISÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 

ANEXO lll 

) 
~~~ 

SEMEO ..... .. ·- : .... ... __ ... 

PROGRAMA NACIONAL DE ALl~tENTAÇÃO ESCOLAR - GÊNEROS DIETÉTICOS 

D'ISCRlMlNAÇÃO UNJO QTD EMBALAGEM VALIDADE 

Embalagem rcsistcmc de plástico atóxico, coi11cndo RO mi. com 
Não mfcr1or a IRO dias/ com no máximo 30 dias de fobncação 

Adoçante díctétic.o (sucralose) UNO 10 1donlifü:ação na embalagem (rôti1lo) dos mgred1c111es. valor 
111uri.cio1tnl, peso. fornecedor. data de fabtiCllçao e \'ai idade 

no 010 da entrega 

Embalagem dé lalíl alnmini,.uda ou e111balagcm de polietileno 

Achocolatado em pó solúyeJ KG 5 
atóxico, contendo 400g. com idcntíftcnçílo nu cmbnlagel\l Não utfunor a 180 días/ com no máximo 30 dias de fabricnçâo 
(rotulo) dos ingredientes. va lor numcional. peso. fonic01;.'dor, no ato da entrega. 
data de làbricacão e Hllidadc 

E1uboJagcm plástica ntóx1ca. resistente de até 200 g, com 
Não inte rior a 180 dias/ com no máximo 311 dias de fabricação 

Biscoito iscnio de glúten. t1po polnlho ou outro KG 24 idcutílicaçào na embalagem (rótulo} dos ingredientes. v11 lor 
no ato da cntrCl!ll. 

11U1ricionnl, peso. fomccedor. data de fabricação e validade 

Embalagem de lata alumini-zada ou embalagem de pol ietileno 
Extrato de sQia em pó (leite em po de soja] para 

KG 1(1 
nt6x1co. contendo 400g. com idcnlifk açào na embalagem Validade míJüma de 12 (d07.c) meses a contar dn daw de 

dilui~.ilo (rótulo) dos ingrod1cn1es. \11 101' nutricional. pes0, íomcccdor cnrrcsa. 
data de fobricacfto e \'alidadc . . 
Embalagem de lata alununw1da ou embalagem de pol ictile110 

Leite ·cm pó sem lactose KG 10 
atóxico. comendo ate 400g. com 1dcmificação na embalagem Nào 1111brior a l Ro dias/ com no 1111:\.~11110 30 dias de làbricação 
(rótulo) dos ingrcdiçntes. \'alor nu1ricional. peso. fomccedor. no ato da cnircga 
data de làbricacão e validade. 

Macarrão iscn10 de glútcn . de fücula de bn1atn. de 
Embalogcm plàstica atóx1ca. resistente de 500 g. com 

Não 111forior a l ilO dias! com no mã.~imo 30 dias de fabricação 
KG lU identificação na entbnlagcm (rótulo) dos ingredientes. valor 

arro1 ou outros 
nutricional. peso. fomec.xlor. data de fabncação e l'll lidade. 

no ato da cn1rega. 

Melgaço - Pa, 13 de janei ro de ~020. 
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