
Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode.  

 

 DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
End. Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem 

CEP: 68372-577– Altamira/Pá 
E-mail: licitacaoaltamira2022@gmail.com  

Págin
a2 

 

 

 
 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD  

 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Setor de alimentação escolar 

Responsável pela Demanda: Débora Natassia Carneiro de 

Pinho 
Matrícula: 167952-0 

E-mail: debora.pinho@altamiraeduc.com.br Telefone: (93) 99166-8881 

1. Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao 

programa nacional de alimentação escolar - PNAE para as escolas do município de Altamira/Pa, 

através de Sistema de Registro de Preço. 

2. Justificativa da necessidade da contratação: 

 

Após todas as análises realizadas e estudo técnico preliminar, pretende-se alcançar com a presente 

aquisição alimentos necessários para a produção de merenda escolar para distribuição em todas as 

escolas municipais e estaduais, em atendimento as normas para a execução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição 

Federal, na Lei Complementar nº101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, na Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, na medida provisória nº 2.178-

36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 2006, nº 

32, de 10 de agosto de 2006, nº 2 de 9 de abril de 2020, nº 6 de 8 de maio de 2020 e nº 20 de 2 de 

dezembro de 2020, e lei nº11.947 de 16 de junho de 2009, Lei nº 13.987 de 7 de abril de 2020 e 

demais matérias legais aplicáveis, para proporcionar condições de atendimento com alimentação 

escolar saudável, respeitando as orientações da Controladoria Geral da União e do Tribunal de 

Contas da União.  

BENEFÍCIOS: pretendemos obter com a aquisição, gêneros alimentícios saudáveis para os alunos 

da Rede Municipal de Altamira, conforme exigido pelo FNDE. Dando a eles alimentação saudável 

e balanceada, isso auxiliará no desenvolvimento físico e intelectual dos alunos. A fase escolar é um 

período que exige muito dos jovens e crianças, pois, além do crescimento, essa é uma fase em que 

o organismo vai produzir mais vitaminas e armazenar nutrientes para toda a vida, além de 

favorecer o aluno num bom desempenho escolar.  

NECESSIDADE: oferecer reforço alimentar e nutricional ao educando gratuitamente, garantindo-

lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria 

Interministerial nº1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde; 
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RESULTADOS ESPERADOS: formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua 

permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem e rendimento escolar, através de cardápio diversificado e regionalizado. 

CONSIDERAÇÕES 

Após todo o estudo realizado expomos as considerações a baixo que nos leva a respaldar e nos dar 

impulsionamento na aquisição da merenda escolar para completar o saldo do processo licitatório 

que já foi realizado: 

CONSIDERANDO que a presente solicitação tem o objetivo de atender ao que estabelecem as 

normas para execução do Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que tem sua 

fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, oferecendo alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação 

básica pública, sendo acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 

pela Controladoria Geral da União (CGU), pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas dos 

Municípios (TCM). 

3. Descrições e quantidades dos itens: 

 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALTAMIRA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

1 

Açúcar Cristal, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, 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.  

PACOTE      45.680 

2 

Adoçante Dietético líquido – INGREDIENTES XILITOL, TIPO 

DIETÉTICO Frasco de 65 ml. Selo de aprovação pela 

Associação Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD).  

Sugestão: FINN ou similar 

FRASCO  100 

3 

Achocolatado em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e 

minerais. De acordo com o valor nutricional, em 25g do produto 

deve fornecer o valor calórico de 98 Kcal,  23g de carboidratos, 

0,7g de proteína, 0,6g de gordura total, 0g de gordura trans,  

90mcg de vitamina A, 6,75mg de vitamina C, 48mg de Sódio e 

0,7g de fibra alimentar. O produto deve estar com suas 

características de cor marrom, sabor, cheiro, preservadas, deve 

ser formulado a partir de matérias primas selecionadas. 

Embalagem: deve estar acondicionado em pacotes atóxico e 

hermeticamente selados, integras, sem vazamento que contenham 

data de vencimento do produto, informações nutricionais e 

registro no ministério da Agricultura e SIF. Apresentação da 

embalagem deve conter 400g. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. Sugestão: MARATÁ ou 

similar 

PACOTE 6.575 
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4 

Alho nacional extra, os dentes devem estar bem definidos, 

limpos, firmes, sem manchas e livre de broto. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 4.152 

5 

Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, contendo 01 kg, 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 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

Sugestão: PURO GRÃO ou similar 

PACOTE      57.400 

6 

Azeite de dendê, envasado em garrafa plástica resistente 

transparente, contendo 200 ml, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 

de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a 

contar da data de entrega. Sugestão: Dupará ou similar 

FRASCO  7.650 

7 

Batata inglesa, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, 

firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies 

genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem manchas 

esverdeadas e livre de broto. 

KG 2.400 

8 

Biscoito Doce - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, 

contendo 300g, 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.  Sugestão: Capriche ou similar 

PACOTE  57.933 

9 

Biscoito doce sem lactose - tipo Maria ou Maisena, INSENTO 

DE LACTOSE, de sabor, cor e odor característicos, textura 

crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno 

atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, 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. 

Sugestão: Liane ou similar 

PACOTE  350 

10 

Biscoito Doce - tipo rosca, de sabor, cor e odor característicos, 

textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 600g, 

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. 

Sugestão: Rancheiro, Adorale ou similar 

PACOTE  6.200 

11 
Biscoito Salgado - tipo Cream-Cracker, de textura crocante, com 

odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem 
PACOTE  57.933 
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resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, 

contendo 300 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. Sugestão: Capriche, Vitarela ou similar 

12 

Biscoito salgado sem lactose – sabor Gergelim, tipo Cream-

Cracker, INSENTO DE LACTOSE, de textura crocante, com 

odor, sabor e cor característicos, 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. Sugestão: Vitarela ou similar 

PACOTE  350 

13 

Biscoito de arroz integral. Mini biscoito de arroz integral e sal, 

sem conservantes e sem aromatizantes. Sem glúten, açúcar, leite 

e derivados. Embalagem de 150 gramas. Sugestão: Camil ou 

similar. 

PACOTE  250 

14 

Biscoito de polvilho: biscoito assado a base de polvilho sem 

glúten, sem leite e derivados, sem lactose. Pacote com peso 

mínimo de 100 gramas. Sugestão: Vale do Prata ou similar 

PACOTE  23.000 

15 

Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado 

de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 

gramas, certificado com selo de pureza ABIC, 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. Sugestão: Maratá ou 

similar 

PACOTE  22.500 

16 

Carne Bovina com osso tipo paleta congelada, proveniente de 

animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto 

próprio não amolecida e nem pegajosa. Isento de: vestígios de 

descongelamento, excesso de gordura, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, 

sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem atóxica, transparente, de 

polietileno com espessura acima de 14 micras, lacrada, peso 

líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em cada embalagem a 

identificação do produto, peso e data de embalagem. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

KG 17.250 

17 

Carne Bovina Moída tipo patinho congelada, proveniente de 

animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto 

próprio não amolecida e nem pegajosa. Isento de: vestígios de 

descongelamento, excesso de água, excesso de gordura, 

cartilagem, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor 

KG 35.300 
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forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. Acondicionado em embalagem atóxica, 

transparente, de polietileno com espessura acima de 14 micras, 

lacrada, à vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo 

em cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

embalagem. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 

dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

18 

Carne Bovina em cubos tipo musculo congelada, proveniente de 

animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto 

próprio não amolecida e nem pegajosa. Isenta de: excesso de 

gordura, cartilagem, coloração arroxeada, acinzentada e 

esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em embalagem atóxica, 

transparente, de polietileno com espessura acima de 14 micras, 

lacrada, à vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo 

em cada embalagem a identificação do produto, peso e data de 

embalagem. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 

dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

KG 6.000 

19 

Carne Salgada pacote com 1 kg. Preparado com Carne bovina 

ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, seca, de 

consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 

sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em 

sacos plásticos transparentes de polietileno com espessura acima 

de 14 micras, atóxicos, limpos,  não violados, resistentes e que 

garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 

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

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante.  

PACOTE  6.960 

20 

Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades firmes, cor 

brilhante, haste bem seca. Isento de broto, enfermidades, lesões 

de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 20.300 

21 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de 

aparência fresca. Isento de brotos, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

KG 3.680 

22 

Charque Bovino Dianteiro, sadio, devendo apresentar coloração 

vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração 

arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de 

descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem transparente de polietileno com espessura acima de 

14 micras, atóxica, resistente, a vácuo, peso líquido de500g, 

PACOTE  8.640 
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contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca 

do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade 

mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. Sugestão: 

Paineira ou similar 

23 

Cremogema, amido de milho, aplicação: mingau, características 

adicionais: pó. Tipo Cremogema, com vitaminas (A e C), sais 

minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante. Embalagem com 

180 g, intacta e livre de contaminantes. Sabor Tradicional. 

Sugestão: Maizena ou similar 

CAIXA  6.000 

24 

Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, 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, 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. 

Sugestão: Rosa Branca ou similar 

PACOTE  6.820 

25 

Feijão tipo 1, branco, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, 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.  

Sugestão: Tio Beto ou similar 

KG  5.815 

26 

Feijão tipo 1, carioca, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, 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.    

Sugestão: Tio Beto ou similar 

KG 11.110 

27 

Flocos de arroz pré-cozidos, limpo, isento de matéria terrosa e 

parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou 

ranço. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 

contendo 500g, 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. Sugestão: Sinhá ou similar 

PACOTE  1.200 

28 

Flocos de milho pré-cozidos, limpo, isento de matéria terrosa e 

parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou 

ranço. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 

contendo 500g, 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. Sugestão: Sinhá ou similar 

PACOTE  23.460 
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29 

Frango, limpo, não temperado, congelado, proveniente de aves 

sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor 

característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor 

esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas 

e qualquer substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, resistente, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, 

prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) 

meses, a contar da data de entrega 

KG 45.000 

30 

Leite de coco - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e 

homogeneizado.  Textura liquida, cor, aroma e odor 

característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem 

adequada, 200 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

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

entrega. Sugestão: Bomcoco ou similar 

FRASCO  21.670 

31 

Leite de vaca pasteurizado, cor, aroma e odor característicos, não 

rançoso, acondicionado em embalagem adequada, contendo 1 l, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

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

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima 

de 07 (sete) dias a contar da data de entrega.  

PACOTE    218.900 

32 

Leite integral em pó para diluição, à base de leite de vaca, 

utilizado para lactentes sadios, acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 200g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de entrega. Sugestão: CCGL ou 

similar 

PACOTE  66.000 

33 

Leite zero lactose UHT, para dietas com restrição de lactose, cor, 

aroma e odor característico, não rançoso, acondicionado em 

embalagem de papelão tipo longa vida, contendo 1 L, 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 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Piracanjuba ou similar 

UNID     400 

34 

Maçã nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca, 

procedente de espécie genuína e sãs, fresca, com grau de 

maturação adequado para o consumo, sem apresentar avarias de 

casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas 

KG 3.000 

35 

Macarrão de Arroz: Características: Macarrão de arroz, sem ovos, 

tipo parafuso: o produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83 

(Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, 

ANVISA. Ingredientes: farinha de arroz, sem ovos, sem 

PACOTE  400 
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colesterol e sem glúten. Características: cor, odor, sabor e textura 

característica. Embalagem primária: saco plástico, 

hermeticamente selado, ou caixa tipo box, atóxica, resistente, 

rotulado de acordo com a legislação vigente, pesando 500 g. 

Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses. 

Sugestão: Urbano ou similar 

36 

Macarrão, do tipo espaguete, com ovos, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 

contendo 500g ou 01 kg, 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 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega. Sugestão: Paulista ou similar 

PACOTE  68.300 

37 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não 

deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada 

em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós 

tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e 

informação nutricional.                               Sugestão: Delícia, 

Primor ou similar. 

POTE    3.270 

38 

Manteiga com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não 

rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, 

contendo 500g. 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 da entrega. Sugestão: Da 

Fazenda, Maná ou similar 

POTE    6.080 

39 

Molho de tomate, Embalagem integra de 300g, na embalagem 

deverá constar data da fabricação data de validade e número do 

lote do produto. O extrato de tomate deve ser preparado com 

frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada 

a adição Sugestão: Quero ou similar 

PACOTE  25.647 

40 

Mistura de cereais para alimentação infantil para lactentes até o 

sexto mês de vida, em pó sabor de flocos de trigo, milho e arroz, 

utilizado para lactentes sadios. Acondicionada em lata 

aluminizada de 400g, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a 

contar da data de entrega. Sugestão: Nestlé ou similar 

LATA  1.600 

41 

Mistura de cereais para alimentação infantil para lactentes até o 

sexto mês de vida, em pó sabor arroz, acondicionada em 

embalagem de lata aluminizada, contendo 400g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

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

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

Sugestão: Nestlé ou similar 

LATA     700 

42 

Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente 

transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de entrega. Sugestão: Concórdia ou 

FRASCO  11.505 
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similar 

43 

Ovo branco de galinha, produto fresco de ave galinácea, tipo 

grande (50g), íntegro, tamanho uniforme e cor branca, 

proveniente de avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor 

característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou 

sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos. A gema 

deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, 

ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido. A 

clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, 

límpida, sem manchas ou turvação e intactas. Acondicionado em 

embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. 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 20 dias a contar no ato da 

entrega. 

UNID 158.500 

44 

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, do tipo 

brioche, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira 

qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito 

estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou 

malcozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e 

não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer 

natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e 

material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na 

embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade 

mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. 

KG  56.430 

45 

Repolho in natura extra, fresco, firme, odor característico. Isento 

de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

KG 3.740 

46 

Sal marinho iodado refinado, acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, 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 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Favorito ou similar 

PACOTE  6.466 

47 

Salsicha em lata tipo Viena, obtida a partir de carnes me 

mecanicamente separadas de aves, carne bovina e proteína de 

soja, sendo submetido a processo tecnológico adequado. O 

produto deve ser acondicionado em embalagem de lata 

aluminizada de 180 g, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

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

material estranho e estufamentos ou avarias. Validade mínima de 

12 (doze) meses, a contar da data de entrega. Sugestão: Anglo ou 

similar 

LATA     15.967 

48 
Sardinha em óleo comestível, com água de constituição (ao 

próprio suco), óleo vegetal de soja (Agrobacterium tumefaciens / 
LATA  2.800 
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Bacillus thuringiensis) e sal.  O produto deve ser acondicionado 

em embalagem de lata aluminizada de 125g. Com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas, material estranho e estufamentos ou avarias. 

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

Sugestão: Coqueiro ou similar 

49 

Suco concentrado, sabor caju, envasado em garrafa de polietileno 

atóxica resistente transparente, contendo 500 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

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

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Da fruta ou similar 

GARRAFA  9.000 

50 

Suco concentrado, sabor goiaba, envasado em garrafa de 

polietileno atóxica resistente transparente, contendo 500 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

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

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. 

Sugestão: Da fruta ou similar 

GARRAFA  9.000 

51 

Vinagre, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 750 ml, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 

de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. Sugestão: Castelo ou similar 

GARRAFA  10.396 

 

4. Observações gerais: O recebimento dos gêneros alimentícios será feito na Secretaria de 

Educação do município, no depósito da merenda escolar, pelo seu recebedor, pela comissão de 

recebimento e conselho de alimentação escolar, atestando o cumprimento de todas as condições 

estabelecidas neste termo e no edital. 

 

4.1. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  Débora Natassia Carneiro de Pinho 

4.2. Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da Nota Fiscal. b) As notas fiscais deverão ser entregues em duas vias, entre o 1º e 5º 

dia de cada mês e deverão conter o número do Processo licitatório, Contrato e Ordem de Compra, 

juntamente com as notas fiscais deverão ser encaminhados em conjunto o recibo referente a Nota 

Fiscal assinada pela empresa e as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista atualizadas. 
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Altamira, 13 de dezembro de 2022 

 

 

___________________________________________________________  

DÉBORA NATASSIA CARNEIRO DE PINHO 

Nutricionista 

Matrícula nº 167952-0 

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
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