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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame o  DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
(PNAE) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ. 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE
1 AÇÚCAR CRISTAL - KG 25595,000 QUILO

Especificação : Produto obtido do suco da cana de açúcar, isento de fermentação, isento de sujidades, de matérias terrosas, de parasitas e 
de detritos animais ou vegetais. O produto deve conter o mínimo de 99% de sacarose, admitindo umidade máxima de 0,3%p/p. O produto deve 
estar em condições de acordo com a NTA 52/53 (Normas Técnicas para Açúcar-Decreto 12.486 de 27/10/78). Embalagem Primária: transparente, 
atóxica resistente com 01kg. Embalagem Secundária: Fardo plástico transparente até 30kg.

2 ACHOCOLATADO EM PÔ. 2342,000 QUILO
Especificação : O produto deve conter os seguintes ingredientes básicos: cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. O produto de 

apresentara quantidade de cacau em pó de no mínimo 32%, deve apresentar umidade máxima de 3% p/p. O produto não pode ser adicionado de 
amido e féculas estranhas, deve ser obtido de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de 
sementes de cacau e outros detritos vegetais. O produto deve apresentar aspecto de pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro caracteristico, sabor 
doce próprio. O produto e suas condições devem estar de acordo com a NTA 40 (Normas Técnicas para Chocolate-Decreto 12.486, de 20/10/78). 
Primária: Pacotes de 500 gramas. Secundária: caixas de Papelão com 24 saches.

3 ALHO IN NATURA 4947,000 QUILO
Especificação : De primeira qualidade, bulbo inteiriço, firme e intacto, sem lesões, perfurações e cortes. Primária: Embalagens de 200 

gramas.

4 ARROZ TIPO 1KG 62094,000 QUILO
Especificação : Tipo 1 Classe Longo Fino c/ Grãos Limpos de prodedência Nacional e de safra corrente, isento de mofo, odores estranhos e 

de substâncias nocivas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo as normas e 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Primária plástica transparente, atóxica resistente com 1Kg. Secundária-Fardo plástico transparente até 30Kg.

5 AZEITE DENDÊ 682,000 LITRO
Especificação : Alimentício, sem conservantes e de acordo com os padrões legais. Primária: 200ml/pet. Secundária: Caixa de papelão de 

24 unidades.

6 BATATA 8666,000 QUILO
Especificação : Escovada e lavada, tipo holandesa ou inglesa. De 1º qualidade,branca, Deve estar livre de sujidades. Terra aderente à 
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casca. Deve atender a padrões microbiológicos da RDC nº12 de 02/01/01 da ANVISA.

7 BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL 4598,000 QUILO
Especificação : Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de soja, fermento químico, sal Contém glúten. Primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 
Secundária: caixa de papelão até 4Kg.

8 BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE. 6758,000 QUILO
Especificação : contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9)m açúcar, gordura vegetal, 

amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de soja, fermento químico,sal,Contém glúten. Embalagem primária: Plástica, atóxica, com 
400gramas-Embalagem secundária: caixa de papelão até 4kg

9 BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA LEITE 9203,000 QUILO
Especificação : Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de soja, fermento químico, sal. Contém glúten. Primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 
Secundária: caixa de papelão até 4kg.

10 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 2385,000 QUILO
Especificação : Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de soja, fermento químico, sal. Contém glúten. primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 
Secundária: caixa de papelão até 4kg.

11 CARNE BOVINA DIANTEIRA MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADA 21174,000 QUILO
Especificação : Em bom estado de conservação, sem sinais de contaminação ou armazenamento inadequado. Embalagem em filme PVC 

transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiai, 
de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 
19/05/99 e da Lei Municipal/ Vigilância Sanitária n.5504/99. Deve conter data de fabricação, procedência e SIF. Primária: individual de até 1kg a 
vácuo em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno. Secundária: caixa de papelão ondulado de capacidade até 10kg. Mantida 
sob congelamento a - 18øC.

12 CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO CONGELADA 13996,000 QUILO
Especificação : Aspecto próprio, firme, não amolecida, não pegajosa, cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas, odor: característico, 

sabor: próprio, apresentar-se livre de parasitas e de qualquer outras substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
Primária: Individual de até 2kg a vácuo em sacos plástico de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno. Secundária: caixa de papelão ondulado de 
capacidade até 10kg.Mantida sob congelamento a - 18øC.

13 CHARQUE PA 34779,000 QUILO
Especificação : Curada e Dessecada em bom estado de conservação, sem sinais de contaminação ou armazenamento inadequado. 

Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com a Portaria do Ministério da Agricultura. Primária: plástica à vácuo até 1kg. Secundária: Fardo até 
30Kg.

14 CEBOLA 16474,000 QUILO
Especificação : Deverá ser de primeira qualidade, graúda, com polpa firme e intacta. Devendo estar fresca. Tamanho, cor, aroma e sabor 

próprio da variedade. Cobertura integra e ausente de Catafilo. Não serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo 
(brotado, dano mecânico, mancha negra e podre). Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a superfície da casca. Deve 
atender a padrões microbiológicos da RDC nø12 de 02/01/01 da ANVISA. Embalagem primária: redes plásticas com até 1kg.
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15 CENOURA 8873,000 QUILO
Especificação : de 1ø qualidade, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não são 

permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Deve estar livre de sujidades e terra aderente a casca. Deve atender a padrões microbiológicos da RDC 
nø12 de 02/01/01 da ANVISA. Embalagem primária: fardos com até 20kg.

16 COLORÍFICO EM PÓ 3299,000 QUILO
Especificação :  Alimentício, a base de urucum, embalagem, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

17 EXTRATO DE TOMATE - 190G 969,000 QUILO
Especificação : Embalagem com 190g, com validade não inferior a 180 dias.

18 FARINHA LÁCTEA 43,000 QUILO
Especificação : sabor natural, contendo: açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizantes. Contem glúten. Primária: 

sache de até 500 gramas. Secundária: caixa de papelão até 5kg.

19 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO PACOTE 01KG 856,000 QUILO
Especificação : Produto obtido pela moagem, exclusivamente do grão de trigo beneficiado, são e limpo, isento de matéria terrosa e em

perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada e nem rançosa. Deve apresentar aspecto de pó fino, cor branco, cheiro 
próprio e odor próprio. O produto deve ser obtido a partir de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20%. Deve apresentar 
teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca; teor máximo de umidade de 14% e teor de glúten seco de o mínimo 6%p/p. O produto e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 35 (Normas Técnicas para Farinha de Trigo - Decreto 12486 de 20/10/78 e Resolução nº 354, de 
18/07/96). Primária: 1kg. Secundária: 30kg.

20 IOGURTE LÍQUIDO INTEGRAL (SABOR MORANGO) 23321,000 LITRO
Especificação : com polpa de fruta. Ingredientes: leite, soro de leite, fermento lácteo, açúcar, polpa de morango. Primária: garrafas 

plásticas de até 1 Litro. Secundária: caixa de papelão reforçada.

21 LEITE DE COCO. 1278,000 LITRO
Especificação : CONTENDO ESPESSAMENTE CARBOXIMETILCELULOSE E CARRAGENA, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, 

BENZOATO DE SÓDIO E DIÓXIDO DE ENXOFRE. ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ESTABILIZANTE GOMA GUAR, SEM GLÚTEN. Primária: 
Frasco de 500 ml. Secundária: caixa de papelão até 5kg.

22 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200G 17292,000 QUILO
Especificação : aspecto: pó uniforme sem grumos, cor: branco amarelado, não conter substancias estranhas, macro e microscopicamente 

visíveis. Características físico-químicas: o leite em pó deverá conter apenas proteínas, açúcares, gorduras, e outras substâncias minerais do leite e 
nas mesmas proporções relativas, salvo quando ocorrer originada por processo tecnologicamente adequada. Composição média por 100g 
(mínimo de 26g de proteínas e 26g de gordura totais). Primária: Individual aluminizada de 200g/saco. Secundária: fardo de papel de até 10kg.

23 MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA PASTEURIZADO 59981,000 QUILO
Especificação : Apresentando aspecto, cor, odor, sabor e textura característico. As características físicas, químicas e fisico- químicas e o 

acondicionamento deverá estar de acordo c/ a Resolução nº 93, de 31/10/2000. Embalagem c/ dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e de acordo com a Resolução CNNPA Nº 12, DE 1978 - ANVISA/ms. Primáia: plásticos, atóxicos, unidade de 500 
gramas. Secundária: fardo plástico transparente até 5kg.

24 MILHO BRANCO. 6514,000 QUILO
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Especificação : tipo 1, classe branca, categoria especial, isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas 
e outros. Primária: plásticos, transparente, atóxicos, resistente. Unidade de 500 gramas. Secundária: fardo plástico transparente até 10kg.

25 ÓLEO DE SOJA REFINADO 7201,000 LITRO
Especificação : Comestível, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina E, embalagem com dados de identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Primária: de até 900m. Secundária: 
caixa de papelão com até 20 unidades.

26 OVOS 42442,000 DÚZIA
Especificação : De galinha de granja, primeira qualidade, branco, fresco, sem rachaduras; embalagem em lamina de papelão 

forte,inodoro e seco, padronizadas, rotuladas e lacradas.

27 PAO 2133,000 UNIDADE
Especificação : De cachorro quente especificação: peso de 50g mais ou menos.

28 PEITO DE FRANGO CONGELADO 15890,000 QUILO
Especificação : aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria s/ manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas.Embalagem primária: Individual, plástica, atóxica, com até 4kg. Embalagem secundária: caixa de papelão até 20 
Kg.

29 SAL 3453,000 QUILO
Especificação : Refinado, para consumo doméstico, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/M S. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde.Embalagem primária: até 1 kg. Embalagem secundária: plástica transparente de até 30 Kg.

30 SALSICHA TIPO VIENA 7564,000 QUILO
Especificação : Com no máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 

e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP. Primária: latas de 180 gramas. Secundária: 
caixas de papelão com 24 unidades.

31 SARDINHA AO  ÓLEO. 3919,000 QUILO
Especificação : Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras substâncias alimentícias e submetido 

a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou 
seja, produto que tenha por líquido de cobertura, azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal 
e água de constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento de sujidades, 
parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas para Conserva de Pescado - Decreto 
2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de latas de peso líquido de 250g e peso drenado 
de 165g, resistentes sem sinais de alterações como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modif icações 
na natureza física, química ou organolética do produto. Primária: latas de peso líquida de 250 gramas.

32 SELETA DE LEGUMES 2589,000 UNIDADE
Especificação : Miscelânea, Jardineira, Salada ou Seleta, preparada com espécie de vegetais: ervilha, batata, cenoura e salmoura (água e 

sal). Produto preparado com as partes comestíveis das hortaliças, imersos em liquido de cobertura apropriada (salmoura) submetidaos a 
adequado processamento tecnológico. As horta1ica em conserva deverão ser selecionadas, apresentadas de acordo com o formato dos vegetais que 
compõem o produto: inteiros o cortados, de tamanho e formas regulares, através de denominações especificas que evidenciam o respectivo 
formato. Será considerado como peso liquido o produto drenado. O p roduto deve apresentar: cor apropriada ao produto; sabor e odor próprios 
dos ingredientes, devendo o produto estar isento de sabores e odores estranhos; textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato; ausência 
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de defeitos tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de vegetais e outros; pH adequado a composição e natureza 
d produto. O produto e suas condições devem estar de acordo com a NTA 31 (Normas Técnicas para Hortaliças em Conserva - Decreto 12.486 de 
20/10/78). Primária: Lata de 200 gramas.

33 SUCO CONCENTRADO DE GOIABA 6354,000 LITRO
Especificação :  Tendo necessariamente os ingredientes água potável, suco e/ ou polpa de concentrado de goiaba, em embalagem de 

500ml com rendimento de 4,5 litros. Primária: Garrafa apropriada de 500ml.

34 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 3776,000 LITRO
Especificação : Contendo polpa de caju, acidulado acido cítrico, conservantes benzioato sódio e metabissulfito de sódio, rendimento de 5 

litros, contendo ainda: informação nutricional, data de validade impressa na embalagem, lote de fabricação, contato para atendimento ao 
consumido. Primária: Garrafa apropriada de 500ml.

35 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA. 901,000 QUILO
Especificação : Tempero Natural constituído basicamente de sal, alho, cebola, ebo1inha e salsa, sem pimenta. Produto preparado com 

matérias limpas e sãs, de boa qualidade. Isento de parasitas, matéria terrosa, larvas e detritos animais e vegetais. Deverá ser constituído das 
substâncias genuínas e puras, isento de substâncias e elementos estranhos. Não deve conter glúten. O produto e suas condições deverão estar de 
acordo com a NTA 70 (Normas Técnicas para Condimento e Temperos - Decreto nº 12.486 de 20/10/78). Primária: unidade de 300 gramas. 
Secundária: caixa de papelão até 8kg.

36 TOMATE 16474,000 QUILO
Especificação : Deverá ser de primeira qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta. Devendo estar fresco. Tamanho, cor, aroma e sabor 

próprio da variedade. Não estarem danificados por lesões que afetem suas características. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes a a superfície da casca. Deve atender a padrões microbiológicos da RDC nø12 de 02/01/01 da ANVISA. Embalagem primária: redes 
plásticas com até 1kg.

37 VINAGRE DE ÁLCOOL. 1101,000 LITRO
Especificação : Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas 

e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Primária: unidade de até 500ml. Secundária: caixa de papelão com até 10.000ml.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como 
atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
do Municipio de IPIXUNA DO PARÁ, realiza o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores preços 
e condições de fornecimento de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa de Alimentação 
Escolar (PNAE) do Municipio de Ipixuna do Pará para compor a merenda escolar, ano de 2017, cabendo a Secretaria 
Municipal de Educação a realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas a sua demanda e 
disponibilidade orçamentária e financeira conforme determina a legislação específica. 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será no máximo de 12 ( doze ) meses, iniciado após a assinatura da 
Ata de Registro de preço. 

4.2 O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de até 03 ( três ) dias úteis após a apresentação da requisição 
de fornecimento. 

4.3 Os produtos não perecíveis deverão ser entregues Departamento de Merenda Escolar do(a) FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, até o terceiro dia útil da data da solicitação do pedido, sendo transportado em 
veiculo apropriado de acordo com legislação.

4.4 Os produtos perecíveis deverão ser entregues nas Escolas municipais, de acordo com solicitação do
Departamento de Merenda Escolar do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em dia e em horário de 
expediente normal, sendo transportado em veiculo apropriado de acordo com legislação.

4.5 O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou por outro servidor
designado para esse fim, representando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. A Contratada apresentará nota fiscal/fatura dos serviços efetivamente executados, para liquidação e pagamento 
pela FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da 
obrigação.

5.2. Os preços a serem considerados para o efeito de pagamento, para o fornecimento dos produtos, serão os 
constantes da Ata de Registro de Preço.

5.3. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, o fornecimento dos produtos, não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5.4. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

5.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
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I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)       365    I = (6/100)        365    I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

5.7. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

          IPIXUNA DO PARÁ - PA, 23 de Fevereiro de 2017.

        HUGO LEONARDO PONTES DE ALMEIDA 
      Pregoeiro(a)
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