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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 018/2021. 

 
O presente Termo de Referência tem por objetivo: 

 
1 – OBJETO: 
1.1.  REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AFIM DE SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO 
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA. 

 
2 – JUSTIFICATIVA: 
2.1. O presente processo licitatório justifica-se; (PMA) Em razão da necessidade em atender os 
serviços essenciais imprescindíveis, e materiais indispensáveis à manutenção da máquina pública, 
com a finalidade de promover e garantir o fornecimento de gêneros alimentícios, para o bom 
funcionamento da cozinha, que tem como prioridade o preparo de café, chás, lanches, entre outros, 
que serão necessários para manter o funcionamento dos serviços públicos administrativos e garantir 
um ambiente de trabalho saudável, bem como um atendimento digno aos munícipes, a fim de atender 
as necessidades diárias da Prefeitura Municipal e Secretarias agregadas em suas atividades; 
(SEDUC) Considerando a necessidade e para o bom funcionamento da cozinha, que tem como 
prioridade o preparo de café, chás, lanches, entre outros, que serão necessários para manter o 
funcionamento dos serviços públicos administrativos e garantir um ambiente de trabalho saudável, 
bem como um atendimento digno aos munícipes, a fim de atender as necessidades diárias da 
Secretaria Executiva de Educação em suas atividades; (SESPA) considerando a necessidade da 
aquisição Gêneros Alimentícios para o bom funcionamento da cozinha, que tem como prioridade o 
preparo de café, chás, lanches, entre outros, que serão necessários para manter o funcionamento dos 
serviços públicos administrativos e garantir um ambiente de trabalho saudável, bem como um 
atendimento digno aos munícipes, a fim de atender as necessidades diárias dos programas do Fundo 
Municipal de Saúde, dos Departamentos da Secretaria Executiva de Saúde, e em especial Unidades 
e Postos de Saúde, além do Hospital Municipal da sede do município e do distrito de Monte Dourado, 
dos servidores que cumprem carga horária de 12 horas no período noturno na Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA, que fazem plantão no serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu e 
que participam de campanhas de vacinação, reuniões, oficinas, eventos, capacitações, mutirões de 
cidadania a serem realizados tanto na zona urbana como na zona rural de nosso município; (SEMA) 
Considerando a necessidade da aquisição de Gêneros Alimentícios e para o bom funcionamento da 
cozinha, que tem como prioridade o preparo de café, chás, lanches, entre outros, que serão 
necessários para manter o funcionamento dos serviços públicos administrativos e garantir um 
ambiente de trabalho saudável, bem como um atendimento digno aos munícipes, a fim de atender as 
necessidades diárias da Secretaria Executiva de Meio Ambiente em suas atividades. 

3 – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
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3.1. O objeto do presente termo de referência será entregue de FORMA PARCELADA de acordo 
com as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos do Município de Almeirim - PA.  
3.2. O serviço solicitado deverá ser prestado nos dias e locais definidos pela CONTRATANTE, na 
Cidade de Almeirim e no distrito de Monte Dourado, sem qualquer custo para esta em relação à 
produção, transporte e distribuição, conforme cronograma de entrega definido, e será acompanhada 
por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato; 
3.3. A prestação dos serviços será feita a qualquer dia da semana, incluindo sábados, domingos e 
quando necessário também nos feriados a critério da Administração, sempre com comunicação 
prévia de no mínimo 01 (um) dia pela Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos de Almeirim – 
Pará; 
3.4. A entrega dos itens deverá ser em até 05 (cinco) dias úteis, a partir da emissão da nota de 
empenho e/ou documento equivalente, a cada nova solicitação/contratação do setor requisitante. 

 
4 – DOS ITENS: 
 
ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 

1 ABACATE Especificação: Fruta In natura, tipo 1: abacate, 
apresentação: natural KG 300 

2 ABOBORA Especificação: Legume in natura, tipo: jerimum KG 300 

3 ABOBRINHA Especificação: Legume in natura, tipo: 
abobrinha KG 200 

4 ALFACE Especificação: Verdura in natura, tipo: alface 
crespa KG 250 

5 ALHO Especificação: Embalagem apropriada de 1 Kg, com 
prazo de validade não inferior a 30 KG 971 

6 

AÇAFRÃO Especificação: Produto constituído por açafrão 
em pó, 100g, acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas larvas e material estranho. Validade mínima de 
06(seis) meses a contar da data de entrega.  

UND 500 

7 

AÇÚCAR CRISTALIZADO Especificação: Acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente 
1kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, 
parasitas larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e 
sabor característicos. Validade mínima de 12(doze) meses, a 
contar da data de entrega. 

KG 12.280 

8 
ADOÇANTE EM PÓ Especificação: Adoçante dietético em 
pó contendo edulcorante natural, embalagem com saches 50 
SACHES (30G). Acondicionado em caixa com 10 unidades. 

CX 240 
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9 ÁGUA MINERAL, SEM GAS, acondicionada em garrafão 
de 20 (vinte) litros de policarbonato transparente retornável. UND 8.847 

10 GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS, com 
capacidade de 20 litros para água potável/mineral. UND 250 

11 
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, acondicionada em garrafa 
transparente de 1,5 litros descartavel. acondicionado em fardo 
com 6 unidades. 

PCT 6.931 

12 
ÁGUA MINERAL, SEM GAS, acondicionada em garrafa 
transparente de 330 mililitros descartavel.  acondicionado em 
fardo com 24 unidades. 

PCT 10.193 

13 
ÁGUA MINERAL, SEM GAS, acondicionada em garrafa 
transparente de 500 mililitros descartavel.  acondicionado em 
fardo com 12 unidades. 

PCT 17.327 

14 

AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ 
Especificação:  A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Embalagem contendo 200g. 

UND 500 

15 

AMIDO DE MILHO Especificação:  A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Embalagem contendo 200g. 

UND 500 

16 

ARROZ BRANCO TIPO 1 Especificação: Agulhinha, 
acondicionado em embalagem plástica resistente, de 
polietileno atóxico contendo 1 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, com 
prazo de validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado 
ou produzido no máximo até 30 dias da data de entrega. Isento 
de fermentação, sujidades, parasitas larvas e material estranho. 
Apresentando cor, odor e sabor característicos.  

KG 9.240 

17 

ARROZ INTEGRAL Especificação: arroz tipo integral 
acondicionado em embalagem plástica resistente, de 
polietileno atóxico contendo 01 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, com 
prazo de validade não inferior a 180 dias e ter sido fabricado 
ou produzido no máximo até 30 dias da data de entrega. Isento 
de fermentação, sujidades, parasitas larvas e material estranho. 
Apresentando cor, odor e sabor característicos, acondicionado 
em fardo com 10 unidades. 

FD 50 
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18 

AVEIA EM FLOCOS FINOS Especificação: acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo no 
mínimo 170g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e 
material estranho. O produto deverá estar em conformidade 
com as legislações especificas vigentes. Validade mínima de 
06(seis) meses a contar da data de entrega.   

UND 2.000 

19 

AVEIA EM FLOCOS Especificação: Produto tipo 1, 
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico 
contendo no mínimo 170g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas 
larvas e material estranho. O produto deverá estar em 
conformidade com as legislações especificas vigentes. 
Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data de 
entrega. 

UND 2.000 

20 BANANA Especificação:  Fruta, tipo: banana prata, banana 
branca, apresentação: natural, adicional: orgânica KG 250 

21 BATATA DOCE Especificação: Legume in natura, tipo: 
batata doce, apresentação: orgânico KG 600 

22 BATATA INGLESA Especificação: Legume in natura, tipo: 
batata inglesa, apresentação: orgânico KG 1.000 

23 Bacon Defumado Descrição detalhada: Bacon defumado. 
Ingredientes: carne suína com gordura. Apresentação: fatiado. KG 110 

24 BETERRABA Especificação: Legume in natura, tipo: 
beterraba, apresentação: orgânico KG 400 

25 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE 
FRUTAS TIPO IOGURTE Especificação: bebida láctea 
fermentada com polpa de frutas tipo iogurte, bandeja com 6 
potes 540g, cada pote pesando 90g, sabor morango e coco 
contendo soro de leite, leite em pó recontituído, açúcar, 
preparado de frutas, amido modificado, cultura microbiana e 
gelatina. embalagem primária própria intacta, constando a 
identificação do produto, marca, nome e endereço do 
fabricante, informação nutricional, lote e validade 

UN  400 

26 

BISCOITO DOCE Especificação: crocante de Maria, de 
sabores variados (coco, laranja chocolate), cor, e odor 
característicos, textura crocante, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 
dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas larvas e material estranho. Validade mínima de 
06(seis) meses a contar da data de entrega. 

UND 11.020 
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27 

BISCOITO SALGADO Especificação: Tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com odor, sabor e cor 
característicos, acondicionados em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente, de dupla face, contendo 400 
gramas, com identificação. Na embalagem (rotulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar 
da data de entrega. 

UND 14.860 

28 BROCOLIS Especificação: Verdura in natura, tipo: brócolis 
comum, apresentação: orgânica KG 250 

29 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO Especificação: Embalagem 
apropriada de até 250 gramas, de primeira qualidade, com 
prazo de validade não superior a 120 dias, com selo de pureza 
da Associação Brasileira da Industria do Café - ABIC. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a 
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 
CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de 
validade. 

UND 24.134 

30 

CALABRESA Especificação: Embalada à vácuo, respeitando 
a características do produto, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante prazo de validade, peso líquido, 
com Registro no Ministério da Agricultura ou Ministério da 
Saúde, De modo que as embalagens não se apresentes 
estufadas ou alteradas, consistência mole ou manchas 
esverdeadas. 

KG 500 

31 
CALDO DE CARNE Especificação:Embalagem c/2 tabletes.  
acondicionado em caixa com 19g. Acondicionado em caixa 
com 24 unidades 

CX 150 

32 
CALDO DE FRANGO Especificação:Embalagem c/2 
tabletes.  acondicionado em caixa com 19g.  Acondicionado 
em caixa com 24 unidades 

CX 140 

33 Carne bovina em conserva Lata de 320 g  LATA 830 

34 
CARNE BOVINA MOIDA Especificação:  Carne bovina de 
1ª qualidade, resfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. 

KG 1.200 

35 
Carne bovina Alcatra Descrição detalhada: Alcatra carne 
bovina de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, 
pouca gordura, sem pelancas. 

KG 2.520 

36 Carne bovina Costela Descrição detalhada: carne bovina in 
natura, tipo costela. Apresentação: cortada e resfriada. KG 1.820 

37 

Carne bovina Coxão mole Descrição detalhada: Coxão mole 
moído (chã de dentro) carne bovina de primeira qualidade, 
limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, 
moído 

KG 2.520 
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38 
Carne Bovina: Descrição detalhada: Tipo vísceras bucho. 
Apresentação: resfriada. Características adicionais: limpo, 
sem aparas. 

KG 220 

39 CARIRU Especificação: Verdura in natura, tipo: cariru KG 250 

40 

CEBOLA Especificação: legume in natura, tipo: cebola 
branca, média, de boa qualidade, nacional, compacta e firme, 
sem danos sérios, apresentando tamanho grande e 
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, isenta 
de sujidades, parasitos e materiais estranhos. 

KG 600 

41 CENOURA Especificação: Legume in natura, tipo: cenoura KG 700 

42 

CHEIRO VERDE Especificação: Cheiro verde sem defeitos, 
com folhas verdes e sem traços de descoloração, firme, intacta 
e bem desenvolvida. deverá apresentar grau de maturação tal 
que permita suportar a munipulação.  

MAÇO 3.000 

43 CHUCHU Especificação: Legume in natura, tipo: chuchu 
verde KG 180 

44 COUVE Especificação: Verdura in natura, tipo: couve, 
apresentação: orgânica KG 700 

45 COUVE FLOR Especificação: Verdura in natura, tipo: couve 
flor, apresentação: orgânica KG 150 

46 
CHARQUE BOVINO Especificação:  Charque bovino de 1ª 
qualidade, resfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. 

KG 2.331 

47 

CERAL INFANTIL A BASE DE MILHO Especificação: 
Cereal pré-cozido, para Mingau. Farinha de arroz, aveia 
açúcar, amido, sais minerais, vitaminas (E, Niacina, complexo 
B e ácido fólico) e aromatizante. Acondicionada em 
embalagem, íntegra, resistente, vedada e limpa. A embalagem 
deverá constar externamente, os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número de registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data 
de entrega. Embalagem contendo 400g.  

UND 600 

48 

CERAL INFANTIL A BASE DE ARROZ Especificação: 
Cereal a base de arroz pré-cozido, para Mingau. Farinha de 
arroz, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas (E, Niacina, 
complexo B e ácido fólico) e aromatizante. Acondicionada em 
embalagem, íntegra, resistente, vedada e limpa. A embalagem 
deverá constar externamente, os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número de registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data 
de entrega. Embalagem contendo 400g. 

UND 600 



 
 
 

         
       

       CNPJ: 05.139.464/0001-05 

Rodovia Almeirim Panaicá, nº 510 – Bairro: Centro – Almeirim/PA – CEP: 68.230-000 

49 

COCO RALADO produto alimentício desidratado contendo 
entre os ingredientes: polpa de coco desidratada e 
parcialmente desengordurada. deve apresentar cor, cheiro e 
sabor característico. ausente de sujidades, parasitas. 
embalagem: plástica, integra, atóxica, contendo no mínimo 
100g do produto. prazo de validade mínimo 06 meses a contar 
a partir da data de entrega. 

UND 300 

50 

COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM 
Especificação: Produto constituído pela mistura de fubá de 
milho com urucum em pó, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 95 
gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar 
da data de entrega. 

UND 1.233 

51 

Condimento Cominho: Descrição detalhada: Condimento, 
apresentação industrial, matéria-prima cominho, aspecto físico 
moído, aplicação culinária em geral, característica adicionais 
embalagem com 50 gramas. 

UND 633 

52 
Chocolate: Descrição detalhada: Achocolatado em pó, 
ingredientes cacau pó solúvel, açúcar e aromatizantes. 
Apresentação: lata com 400 gramas. 

UND 1.051 

53 

CREME DE LEITE TRADICIONAL Especificação:200g 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material 
estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data 
de entrega.  

UND 5.660 

54 

ERVILHA EM CONSERVA Especificação: Acondicionado 
em recipiente de folha de flandres com 170g, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, peso+ 
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. 

UND 800 

55 

EXTRATO DE TOMATE Especificação: Simples, 
concentrado, isentos de peles e sementes, tipo pasta. 
Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Não contendo glúten. O 
produto deve estar isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso, como também, ausência de 
sujidades Embalagem: Formato em caixa revestido de 
polipropileno, peso líquido 190g, hermeticamente vedada, 
com ausência de perfurações, vazamentos deverá conter 
externamente os dados deidentificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, 

UND 1000 
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quantidade do produto. Apresentando valor nutricional. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

56 FARINHA DA TAPIOCA Especificação: farinha de tapioca 
granulada, acondiciona em embalagem de 1kg. KG 5.410 

57 

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA REGIONAL 
Especificação:  Produto de procedência regional, Isento de 
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. 
Acondicionado em embalagem primária resistente de 
polietileno atóxico transparente, contendo 1 KG. 

KG 1.815 

58 

FARINHA DE ROSCA Especificação: farinha de rosca 
pacote 500g, embalagem primária própria intacta, constando a 
identificação do produto, marca, nome e endereço do 
fabricante, informação nutricional, lote e validade mímina de 
90 dias após a data de entrega. 

UND 100 

59 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação: 
Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação. 
Não podendo estar úmida fermentada ou rançosa. 
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, tipo de 
farinha, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade 
mínima de 06(seis) meses a contar da data de entrega. 

KG 655 

60 

FARINHA LACTEA Cereal tipo farinha lácteo pré-cozido, 
para Mingau. Açúcar, amido, sais minerais, vitaminas e 
aromatizante. Acondicionada em embalagem, íntegra, 
resistente, vedada e limpa. A embalagem deverá constar 
externamente, os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número de registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 400g. 

UND 1.500 

61 

FEIJÃO BRANCO Especificação: acondicionado em 
embalagem plástica resistente, de polietileno atóxico contendo 
01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias e ter sido fabricado ou produzido no 
máximo até 30 dias da data de entrega. Isento de fermentação, 
sujidades, parasitas larvas e material estranho. Apresentando 
cor, odor e sabor característicos. 

KG 700 
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62 

FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação: acondicionado em 
embalagem plástica resistente, de polietileno atóxico contendo 
01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias e ter sido fabricado ou produzido no 
máximo até 30 dias da data de entrega. Isento de fermentação, 
sujidades, parasitas larvas e material estranho. Apresentando 
cor, odor e sabor característicos. 

KG 7.230 

63 

FEIJÃO PRETO Especificação: acondicionado em 
embalagem plástica resistente, de polietileno atóxico contendo 
01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias e ter sido fabricado ou produzido no 
máximo até 30 dias da data de entrega. Isento de fermentação, 
sujidades, parasitas larvas e material estranho. Apresentando 
cor, odor e sabor característicos. 

KG 700 

64 

FEIJÃO RAJADO Especificação: acondicionado em 
embalagem plástica resistente, de polietileno atóxico contendo 
1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias e ter sido fabricado ou produzido no 
máximo até 30 dias da data de entrega. Isento de fermentação, 
sujidades, parasitas larvas e material estranho. Apresentando 
cor, odor e sabor característicos. 

KG 500 

65 FIGADO Especificação: fígado bovino resfriado, limpa, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. KG 700 

66 FILÉ DE PEIXE Especificação: filé de peixe tipo de 1ª 
qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiado. KG 600 

67 

FRANGO CONGELADO Especificação: Entrega semanal, 
FRANGO de primeira qualidade, congelado. Embalado em 
plastico resistente, contendo identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade.  

KG 4.000 

68 

FLOCÃO DE MILHO Especificação: farinha de milho 
flocada pré cozido. Limpos isento de matéria terrosa e parasita. 
Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. 
Acondicionado em embalagem de até 500 gramas, 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes. 
Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data de 
entrega. 

UND 250 

69 

FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 
MESES (LATAS DE 400G) Especificação: Fórmula infantil 
de partida para lactentes de 0 a 6 meses com proteínas lácteas, 
adicionada de prebióticos, óleos vegetais enriquecidos com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros 
oligoelementos. Validade mínima de 12 meses. 

UND 20 



 
 
 

         
       

       CNPJ: 05.139.464/0001-05 

Rodovia Almeirim Panaicá, nº 510 – Bairro: Centro – Almeirim/PA – CEP: 68.230-000 

70 

FORMULA INFANTIL ZERO LACTOSE Especificação: 
Formula infantil para lactentes com intolerância à lactose, 
isenta de lactose à base de leite de vaca óleos vegetais e 
maltodextrina enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, 
minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as 
recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Latas de 
+/_ 400 gr Validade Minima de 01 (UM) ano. 

UND 10 

71 

GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI Especificação: 
Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes 
naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas, apresentando ausência 
de sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega. 

UND 500 

72 

GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO Especificação: 
Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes 
naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas, apresentando ausência 
de sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Caixa com peso aproximado 25g. 

UND 500 

73 

GELATINA EM PÓ SABOR UVA Especificação: Com 
açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes 
naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas, apresentando ausência 
de sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Caixa com peso aproximado 25g. 

UND 500 

74 

GOIABADA Especificação: Embalagem com 600g, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega.  

UND 500 
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75 

GRÃO DE BICO Especificação: De primeira, novo, 
constituído de grãos inteiros, composto de matéria prima sã, 
limpa, isenta de matéria terrosa, substâncias nocivas, parasitas 
e insetos vivos, não podendo estar úmida ou fermentada, em 
embalagem plástica atóxica contendo 500g com umidade 
máxima de 15% por peso. Acondicionado em saco de 
polietileno, com validade mínima de 06 meses a contar da data 
da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a 
portaria n° 263 de 22 setembro de 2005 e suas alterações 
posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
proced. Administrativos determinados pela anvisa. Pacote de 
500g. 

UND 100 

76 

IOGURT TRADICIONAL Especificação: Iogurte Natural. 
Embalagem plástica, tipo garrafa, contendo 1 LITRO, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Deverá ter 
registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens 
e temperaturas corretas (até 10ºc ou de acordo com o 
fabricante) e adequadas, respeitando a características do 
produto. De modo que as embalagens não se apresentes 
estufadas ou alteradas 

UND 160 

77 LARANJA Especificação: Fruta, tipo 1: laranja, 
apresentação: natural KG 150 

78 LIMÃO Especificação: Fruta, tipo: limão taiti, apresentação: 
natural KG 500 

79 

LEITE CONDENSADO Especificação: açúcar e lactose 
(tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea. 
embalagem atóxica, resistente, lacrada contendo no mínimo 
395 gramas. rotulagem nutricional obrigatória. prazo de 
validade mínimo de 06 meses, a contar a partir da data de 
entrega.  

UND 560 

80 

LEITE DE COCO TRADICIONAL Especificação: Produto 
obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó 
uniforme sem grumos, cor, aroma e odor característico, não 
rançoso, acondicionado em embalagem aluminizado, 200 ml 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material 
estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data 
de entrega.  

UND 390 

81 Leite integral Descrição detalhada: leite. Apresentação: caixa 
com 01 litro, tipo UHT, integral. UND 3.070 

82 

LEITE DESNATADO Especificação: leite desnatado, 
embalagem 200G, constando a identificação do produto, 
marca, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, 
lote e validade mímina de 90 dias após a data de entrega.  

PCT 1.000 
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83 

LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação: Produto 
instantâneo rico em ferro e vitaminas, integral, embalagem de 
400 gramas - por conteúdo de matéria gorda em: integral 
(maior ou igual a 26´0%, sem adição de açúcar e com menos 
de 5,5g do produto), cor branco amarelado, aroma e odor 
característico, não rançoso, pó uniforme sem grumos, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. O 
produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 12(doze) meses a contar da data de 
entrega. 

PCT 20.731 

84 MAÇÃ Especificação: Fruta, tipo: maçã gala, apresentação: 
natura KG 800 

85 MACAXEIRA Especificação: Legume in natura, 
tipo:macaxeira KG 400 

86 MAMÃO Especificação: Fruta, tipo: mamão formosa, 
apresentação: natural, adicional: orgânica KG 400 

87 MAXIXE Especificação: Legume in natura, tipo: maxixe KG 200 

88 MELÂNCIA Especificação: Fruta, tipo: melancia vermelha, 
apresentação: natural, adicional: orgânica KG 400 

89 MELÃO Especificação: Fruta, tipo: melão amarelo, 
apresentação: natural, adicional: orgânica KG 700 

90 

MACARRÃO INTEGRAL Especificação: Produto do tipo 
espaguete, integral, acondicionado em embalagem resistente 
de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, data de fabricação e validade. Inseto de 
sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade 
mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega. 

UND 1.500 

91 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM SÊMOLA 
Especificação: Produto do tipo espaguete, com ovos, 
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Inseto de sujidades, parasitas 
larvas e material estranho. Validade mínima de 12(doze) 
meses a contar da data de entrega.  

UND 4.294 

92 

MARGARINA COM SAL Especificação: Produto com 80% 
de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno, contendo 250 gramas. 
Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo 
de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 
06(seis) meses a contar da data de entrega. 

UND 4.512 
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93 

MASSA PRA SOPA Especificação: A base de farinha de 
trigo, com ovos. Embalagem com no mínimo 500 g 
acondicionados em fardos pesando 10kg, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade não superior a 120 dias, peso líquido, de acordo com 
a Resolução RDC 93/2000 - Anvisa.  

UND 1.500 

94 
Macarrão: Descrição detalhada: Macarrão, tipo, sêmola, 
formato parafuso, apresentação embalagem com 500 gramas, 
características adicionais: farinha de trigo sêmola. 

UND 786 

95 

MILHO BRANCO Especificação: Produto de procedência 
nacional, ser de safra corrente. Isento de mofo, odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Acondicionado em 
embalagem primária resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 500 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, marca, nome e endereço, data de fabricação e 
validade, número de registro do produto no órgão competente 
e procedência, termos selada, transparente e incolor. Isento de 
sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade 
mínima de 06(seis) meses a contar da data de entrega. 

UND 1.500 

96 

MILHO VERDE EM CONSERVA Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres com 170g, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto epeso. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante.  

UND 1.000 

97 Mortadela: Descrição detalhada: Mortadela, origem carne de 
frango. Apresentação: embalagem com 400g. UND 160 

98 Mortadela: Descrição detalhada: Mortadela. Origem carne bovina. 
Apresentação: Embalagem com 500g. UND 160 

99 

MOLHO SHOYO Molho para salada, composição básica, soja, 
amido, açúcar, sal, vinagre, conservador, acidulante, seqüestraste, 
óleo, acondicionado em garrafa plástica acondicionado em frasco de 
polietileno ou vidro, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. Deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro do M/S. 
Embalagem 900ml. 

UND 400 

100 

ÓLEO DE SOJA 900 ml Especificação: Do tipo refinado, 
100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com 
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte tenso, volume 
insatisfatório. Embalagem acondicionada em recipientes de 
plástico de 900 ml, não é abaulamento, Validade mínima de 
06(seis) meses a contar da data de entrega. 

UND 705 
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101 

OVOS BRANCOS Especificação: tíntegros (sem rachaduras) 
e sem sujidades na casca - embalagens de 30 unidades (cuba), 
intacta, constando a identificação do produto, marca, nome e 
ndereço do fabricante, lote e validade. 

CUBA 709 

102 Pão de trigo,tipo chá, 50g cada unidade. UND 66.100 
103 Bolo, sabores variados  KG 50 
104 Pão de Forma (Pacote com 20 fatias) 500g PCT 200 
105 Pão de trigo, francês, 50g cada unidade UN  13.000 
106 Pão de leite c/12und PCT 4.300 
107 PEPINO Especificação: Legume in natura, tipo: pepino KG 200 

108 

PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE 
CONGELADO Especificação: Entrega semanal, PEITO DE 
FRANGO, de primeira qualidade, congelado. Embalado em 
bandeja de isopor, de 1kg, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais.   

KG 1.500 

109 PIMENTÃO Especificação: Legume in natura, tipo: 
pimentão verde, apresentação: orgânico KG 400 

110 PIMENTINHA VERDE DE CHEIRO Especificação: in 
natura, apresentação: orgânica KG 150 

111 

PIMENTA COMINHO COMPLETO Especificação: 
Produto constituído pela mistura de fubá de milho com 
pimenta do reino, cominho em pó, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 100 gramas, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas 
larvas e material estranho. Validade mínima de 06(seis) meses 
a contar da data de entrega. 

UND 1.000 

112 

POLPA DE FRUTA Especificação: polpa de fruta natural, 
congelada, sabor abacaxi. produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. o produto deverá ser congelado 
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 
1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente. as entregas serão diárias nas 
unidades atendidas nas zonas rural e urbana. apresentar ficha 
técnica do produto constando rendimento por kg. 

KG 600 

113 

POLPA DE FRUTA Especificação: polpa de fruta natural, 
congelada, sabor acerola. produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. o produto deverá ser congelado 
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 
1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente. as entregas serão diárias nas 
unidades atendidas nas zonas rural e urbana. apresentar ficha 

KG 35.620 
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técnica do produto constando rendimento por kg. 

114 

POLPA DE FRUTA Especificação: polpa de fruta natural, 
congelada, sabor cupuaçu. produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. o produto deverá ser congelado 
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 
1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente. as entregas serão diárias nas 
unidades atendidas nas zonas rural e urbana. apresentar ficha 
técnica do produto constando rendimento por kg. 

KG 35.620 

115 

POLPA DE FRUTA Especificação: polpa de fruta natural, 
congelada, sabor goiaba. produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. o produto deverá ser congelado 
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 
1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente. as entregas serão diárias nas 
unidades atendidas nas zonas rural e urbana. apresentar ficha 
técnica do produto constando rendimento por kg. 

KG 700 

116 

POLPA DE FRUTA Especificação: polpa de fruta natural, 
congelada, sabor graviola. produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. o produto deverá ser congelado 
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 
1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente. as entregas serão diárias nas 
unidades atendidas nas zonas rural e urbana. apresentar ficha 
técnica do produto constando rendimento por kg. 

KG 35.620 

117 

POLPA DE FRUTA Especificação: polpa de fruta natural, 
congelada, sabor maracujá. produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. o produto deverá ser congelado 
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 
1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente. as entregas serão diárias nas 
unidades atendidas nas zonas rural e urbana. apresentar ficha 
técnica do produto constando rendimento por kg. 

KG 35.620 

118 

POLPA DE FRUTA Especificação: polpa de fruta natural, 
congelada, sabor tapereba. produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. o produto deverá ser congelado 
e transportado sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 
1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente. as entregas serão diárias nas 
unidades atendidas nas zonas rural e urbana. apresentar ficha 
técnica do produto constando rendimento por kg. 

KG 35.620 
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119 Polpa DE FRUTA: Descrição detalhada: Polpa de Murici 
100% natural. Apresentação: Embalagem com 1 kg. KG 35.220 

120 
PRESUNTO DE PERU Fatiado, composição carne de peru 
pré- cozida, temperatura conservação 0 a 4  ̈c, prazo validade 
90 dias. 

KG 23.660 

121 QUEIJO MUSSARELA Fatiado temperatura conservação 0 
a 4  ̈c, prazo validade 90 dias. KG 23.660 

122 
REFRIGERANTE DE COLA Especificação:  sabor cola, 
unidade com 2 litros, sem vazamento, produto que deve conter 
data de fabricação e validade do produto. 

UND 6.242 

123 
REFRIGERANTE DE LARANJA Especificação: sabor 
laranja, unidade com 2 litros, sem vazamento, produto que 
deve conter data de fabricação e validade do produto. 

UND 200 

124 
REFRIGERANTE DE GUARANA Especificação:  sabor 
guaraná, unidade com 2 litros, sem vazamento, produto que 
deve conter data de fabricação e validade do produto. 

UND 6.242 

125 
REFRIGERANTE DE UVA Especificação:  sabor uva, 
unidade com 2 litros, sem vazamento, produto que deve conter 
data de fabricação e validade do produto. 

UND 200 

126 REPOLHO BRANCO Especificação: Verdura in natura, 
tipo: repolho branco, verde, apresentação: orgânica KG 350 

127 Sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo 
coméstivel e sal. Volume 125g LATA 530 

128 

SAL REFINADO Especificação: Sal refinado iodado, com 
granulação uniforme, de acordo com o seu tipo, cor branca, 
inodoro e sabor salino. Embalagem de plástico de até 1 kg. 
Não deve apresentar sujidades, umidade, misturas 
inadequadas ao produto. Validade mínima de 06(seis) meses a 
contar da data de entrega. 

KG 705 

129 Salsicha: Descrição detalhada. Salsicha Hot Dog. 
Apresentação: Fardo com 3 kg KG 212 

130 

SELETA EM CONSERVA Acondicionado em recipiente de 
folha de flandres com 170g, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, peso, 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.  

UND 400 

131 

Suco em Pó: descrição detalhada: Suco em pó, Cada envelope 
contém 25g de pó para o suco (para aproximadamente 1,5 litro 
de água). Apresentação: Caixa contendo 15 envelope. Sabor 
Laranja, maracujá, morango, tangerina, uva etc.... 

UND 210 

132 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR ABACAXI 
Especificação: Embalagem plástica (tipo pet) com 500 ml. 
Prazo de validade não superior a 120 dias 

UND 5.533 
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133 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR 
ACEROLA Especificação: Embalagem plástica (tipo pet) 
com 500 ml. Prazo de validade não superior a 120 dias. 

UND 1.500 

134 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR CAJU 
Especificação: Embalagem plástica (tipo pet) com 500 ml. 
Prazo de validade não superior a 120 dias. 

UND 5.533 

135 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA 
Especificação: Embalagem plástica (tipo pet) com 500 ml. 
Prazo de validade não superior a 120 dias. 

UND 4.033 

136 

TOMATE Especificação: legume in natura, extra a porte 
médio/grande, firme e intacto, devendo estar livre de 
enfermidades, deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 

KG 700 

137 

VINAGRE DE ÁLCOOL Especificação: Fermentado 
acético de álcool, acidez 4%. Embalagem deve estar intacta, 
acondicionada em garrafas plásticas resistentes de polietileno 
atóxica transparente, contento 750 ml, com identificação. 

UND 1.260 

 
 

 

4.1 . Caso os itens, não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser 
retirados imediatamente pela CONTRATADA, por sua conta e risco, conforme notificação 
encaminhada pelo CONTRATANTE. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) fornecer o objeto nas especificações contidas no contrato administrativo; 
b) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 

e serviços vendidos; 
c) manter, durante a execução do contrato administrativo, as mesmas condições de habilitação; 
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto da proposta; 
e) fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
f) fornecer os produtos e serviços dentro dos padrões exigidos neste Edital; 
g) manter durante a execução do Contrato assinado, todas as condições de habilitação e qualificações 
exigidas na licitação; 

 
6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado; 
b) aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso; 
c) prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do contrato administrativo; 
d) efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no 

setor competente; 
e) notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
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7 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
7.1. Os preços do item para fornecimento do objeto será os estipulados na adjudicação da Proposta 
da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da verba disponível. 
7.2. O preço do item contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas’ na minuta do 
contrato administrativo, em até 30 (trinta) dias corridos do mês seguinte ao do fornecimento dos 
produtos/serviços, após a entrega e aceitação do objeto deste termo, se nenhuma irregularidade for 
constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e 
relatório do fornecimento dos itens solicitados. 

 
8 REAJUSTES DE PREÇOS: 
8.1. Os preços pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do 
mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, tomando 
como base de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos no 
inciso II “d” do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 
e demais legislações aplicáveis. 
8.2. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de 
início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma 
análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica. 
8.3. Sempre que houver alteração nos preços dos produtos, seja motivada por elevação do preço 
para os fabricantes/fornecedores, por redução ou por simples promoção temporária, essa alteração 
será registrada por simples apostila no verso deste contrato. 

 
9 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
9.1. Comete infração administrativa nos termos da 8.666/93 e a Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
b) multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos;  
f) impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município de Almeirim 
pelo prazo de até cinco anos; 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 
ou profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
9.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

a) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

9.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
9.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
10 - DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO: 
10.1 - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho: 

a) O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos; 
c) A lentidão no cumprimento do acordado, levando a Prefeitura Municipal de Almeirim a 
comprovar a impossibilidade do fornecimento dos itens, no prazo estipulado; 
d) O atraso injustificado no fornecimento do objeto; 
e) A paralisação da entrega e/ou instalação dos itens, sem justa causa ou prévia comunicação a 
Prefeitura Municipal de Almeirim; 
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f)  A subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou 
transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação que afetem a boa execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização 
da Prefeitura Municipal de Almeirim; 
g) O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus 
superiores; 
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 
representante da Prefeitura Municipal de Almeirim, designado para acompanhamento e 
fiscalização deste objeto; 
i) A decretação de falência; 
j) A dissolução da empresa contratada; 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do município, e exaradas no 
processo administrativo a que se refere este contrato administrativo; 
l) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a empresa contratada, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de 
Almeirim, decorrente de fornecimento efetuado, salvo no caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste anexo. 
o) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

 
11 - PUBLICIDADE: 
11.1. Os extratos dos instrumentos (Edital e Contrato Administrativo) serão publicados no DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO e no QUADRO DE AVISOS da Prefeitura Municipal de Almeirim, Estado 
do Pará. 

 
12 - DO FORO: 
12.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Edital e do Contrato 
Administrativo, fica eleito pelos licitantes o Foro da Comarca de Almeirim/PA, com a renúncia de 
qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

 
Almeirim/PA, 05 de julho de 2021. 
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Autoridades Competentes: 

 
MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 

ELZA VITORINO DA SILVA FREITAS 
Secretaria Executiva de Saúde 

 
 
 
 
 
 

ALDENIS RODRIGUES DA SILVA 
Secretaria Executiva de Educação 

 
 
 

JOSE RIBAMAR MORAES DA SILVA 
Secretaria Executiva de Meio Ambiente 
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