
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ 

ADM: 2017/2020 
Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000 

CNPJ: 83.211.417/0001-20 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

1.1- Contratação de empresa para ata de registro de preço complementar para aquisição de gêneros 
alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Merenda Escola-PNAE de Palestina do 
Pará/PA. 

2- DO FUNDAMENTO LEGAL: 

2.1- O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002, assistida 

pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e, da legislação correlata e demais exigências 

previstas, quando da elaboração do edital e seus anexos. 

3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 

3.1- A presente aquisição  

Presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 
Crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do 
Município, PALESTINA DO PARÁ-PA garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança 
alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção 
especifica e vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre 
as faixas etárias 

4-DOS ITENS E DAS ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES/PREÇO DE REFERENCIA: 

4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ALIMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PELO 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

De acordo com a Legislação Brasileira para Rotulagem Geral de Alimentos e Bebidas Embalados, 
(RDC 259/02 – ANVISA/MS) as informações abaixo são obrigatórias nas embalagens de alimentos: 
* Denominação de venda do alimento; 

* Lista de ingredientes; 

* Conteúdos líquidos; 

* Identificação do lote; 

* Prazo de validade; 

* Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário; 

* Registro no órgão competente; 

* Informação nutricional 
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*Os produtos alimentícios a base de farinha de trigo, aveia, cevada e centeio devem constar também, 

a informação: Contém glúten. 

A declaração do prazo de validade não é exigida para: 

* Frutas e hortaliças frescas; 

* Vinagre; 

* Açúcar; 

* Sal. 

4.2- Os produtos de origem animal devem ter o carimbo dos Serviços de Inspeção obrigatórios, 

podendo ser federal (SIF), estadual (SIE) ou municipal (SIM). Os materiais para embalagem devem 

ser atóxicos não representando uma ameaça a segurança e adequação do alimento, sob as 

condições específicas de armazenamento e uso, conforme os regulamentos técnicos específicos, 

com o objetivo de preservar os Padrões de Identificação e qualidade do produto. Órgãos 

responsáveis pela legislação de alimentos: 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento); INMETRO (Instituto de Metrologia). 

5. LISTA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS 
ESCOLAS MUNCIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. 

5.1- PAUTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2019 

 

     
VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO 
R$ 

TOTAL 
R$ 

01 ARROZ BRANCO 
 

1000,000 PACOTE  0,000 0,00 

 

Especificação : beneficiado, de procedência nacional, ser de safra corrente. 
Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de substâncias 
nocivas. Embalados em pacotes de 5 kg, de plástico atóxico. Com prazo de 
validade mínimo de seis meses a contar da data de entrega. Embalagem 
declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade, 
número de registro do produto no órgão competente e procedência. A 
embalagem primária deve ser transparente incolor, termosselada. 

     

02 ALIMENTO COMPOSTO DE PROTEÍNA ISOLADA DE LEITE DE SOJA 
 

80,000 LATA  0,000 0,00 

 

Especificação : fórmula em pó, para crianças e adultos com intolerância ao 
leite de vaca, composto de proteína isolada de soja, isento de lactose e 
glúten, com sacarose e maltodextrina, instantâneo, com boa palatabilidade. 
Apresentação em embalagem devidamente rotulada conforme a legislação 
vigente. Validade mínima de 6 meses, Registro no Ministério da Saúde. 
Marcas recomendadas: Nan Soy - Nestlé, Isomil - Aboott, Aptamil soja 1 e 2 - 
Support.  

     

03 BANANA NANICA 
 

2000,000 DÚZIA  0,000 0,00 
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Especificação : unidades selecionadas, em grau de amadurecimento médio, 
de boa qualidade, sem ferimentos, firmes e maduras e com coloração 
uniforme. Entregue em caixa plástica retornável e peso líquido com no 
máximo 20 kg cada 

     

04 MAMÃO PAPAIA 
 

3000,000 QUILO  0,000 0,00 

 

Especificação : in Natura, de 1ª qualidade - semi maduro, consistência firme, 
tamanho de médio a grande, casca livre de fungos. Devem estar íntegras, 
sem traço de descoloração ou manchas. Deverá ser transportados em carros 
higienizados em temperatura ambiente. 

     

 
6. DA ENTREGA 
 
6.1 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues DIRETAMENTE NAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, em transporte adequado para a distribuição dos 
gêneros alimentícios ás escolas e cumprir rigorosamente o cronograma emitido pela Gerência de 
Alimentação Escolar/CAE/PMEC/PA. 
 
6.2 - A unidade escolar atestará o recebimento e a qualidade do produto mediante assinatura e 
carimbo da escola na Guia de Entrega de alimentos. 
 
6.3 - LOCAIS DE ENTREGA. ZONA RURAL E ZONA URBANA 
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