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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02402001/21/ 

 

1. OBJETO  

1.1- O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de Gêneros Alimentícios em Geral, para atender 

as necessidades precípuas da Prefeitura Municipal de Santarém Novo junto as suas Secretarias Municipais e 

Fundos, através do Sistema de Registro de Preço.  

1.2 - Os materiais listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, pois os mesmos encontram-

se em quantidades estimadas, para atender as necessidades da Prefeitura suas Secretarias e Fundos.  

1.4 – Os materiais ofertados deverão atender as normas de qualidade - (conforme a planilha em anexo).  

1.5 – Dos materiais ofertados não serão admitidos em hipótese alguma produtos recondicionados, 

remanufaturados e/ou reciclados, vencidos, amassados e enferrujados ou quais quer imperfeição que possa 

causar quaisquer prejuízos ao consumidor final. 

2. JUSTIFICATIVA    

2.1  A solicitação visa a recomposição do estoque do almoxarifado de Gêneros Alimentícios em Geral; 

2.2. A aquisição é necessária em razão da sua natureza suplementar na realização das atividades essenciais ao 

cumprimento da missão institucional desta autarquia e é excepcional para o bom andamento  às atividades da 

Prefeitura e suas Secretarias e Fundos, no desempenho das suas atribuições;                                                                                            

2.3. Os materiais solicitados neste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-se no 

conceito de MATERIAIS COMUNS, conforme definido no § 1º, do Art. 2º do Decreto nº 5.450/2005; 

2.4. Os Alimentos destinam-se à atender as necessidades administrativas de diversos Órgãos da Administração 

Pública Municipal, porém, será gerenciada pela Secretaria de Administração, competindo-lhe a condução e 

conclusão de todos os atos pertinentes ao Certame, entretanto, compete também, aos Órgãos Participantes, o 

exercício de todas as prerrogativas quando da análise dos cumprimentos exigidos neste Instrumento, sendo-

lhes imputadas todas as obrigações acessórias por conta da contratação, que ficará a cargo de cada Ordenador 

de Despesas;  

2.5. A aquisição faz-se necessária, devido a necessidade de atendimento a diversos setores da administração 

municipal, entre elas citamos órgãos como as UBS’s, USF’s, centros sociais e confecção de cestas básicas 

destinadas a distribuição social aos munícipes de baixa renda cadastrados na secretaria de assistência social, 

entre outros que fornecem alimentos para a população por elas atendidos.  

2.6. A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações nutricionais e 

informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade de manter 

sempre um bom atendimento a população.  

2.7. A necessidade de realização desta ata visa gerar uma economicidade para administração pública pelas 

limitações de pessoal e estrutura para realizações de vários certames.    

2.7.1 Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes:   

 

• Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperação entre as mais 

diversas áreas.  
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• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar da 

mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos para o prazo de até 01 (um) ano. É o atendimento ao Princípio 

da Economicidade.  

 

• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos 

operacionais durante o exercício financeiro.  

 

• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração.  

 

• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os produtos 

registrados.  

• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos registrados, quer seja em suas quantidades parciais 

ou totais.  

 

• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados.  

 

• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação.  

 

• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados.  

 

• Atendimento de demandas imprevisíveis.  

 

• Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do produto 

registrado ocorrer de forma parcelada.  

 

• Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por 

perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas 

necessidades.  

 

• Maior eficiência logística.  

 

• Devido ao tipo de produto licitado, não ter como ser calculado exatamente a quantidade para aquisição, o 

Registro de Preço é a melhor opção. 

3. DOS MATERIAIS                  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

 

1 AVEIA EM FLOCOS FINOS 298 LATA      

 Especificação : Aveia; integral; em flocos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; 
acondicionada em lata vedada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalada em caixa de papelão 
reforçado 

   

2 TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL 100G 180 UNIDADE   

 Especificação : Constituído pela mistura de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros 
condimentos, exceto pimenta. Embalagem contendo no mínimo 100 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. 

   

3 EXTRATO DE TOMATE 250G 225 UNIDADE   

 
Especificação : Concentrado. Embalagem com no mínimo 250 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

4 FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA 500G 280 UNIDADE   

 
Especificação : Farinha de milho, pré-cozida, em pacote com no mínimo 500g de peso liquido, tipo polenta instantânea. 

   

5 FARINHA DE TAPIOCA 500G 355 PACOTE    

 
Especificação : Embalagem contendo 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido 
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6 MOLHO DE TOMATE 190G 205 SACO      

 Especificação : Validade mínima de 12 meses, Embalagem em saco de polietileno leitoso ou poliéster metalizado, atóxico, rotulado, 
hermeticamente fechado por termos soldagem, contendo 190 g do produto, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante 

   

7 SAL REFINADO IODADO 240 QUILO     

 
Especificação : Beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas, produzido 
e embalado em conformidade com a legislação vigente, quantidade de sódio 390mg e iodo 20ug a 40ug, devem estar de acordo 
com as exigências da legislação sanitária em vigor no país, o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à 
data de entrega, para consumo doméstico, embalagem, contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. 

   

8 FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA (IN NATURA) 420 QUILO     

 
Especificação : Carne in natura, origem avícola, tipo coxa e sobrecoxa de frango, apresentação sem tempero, congelado, 
embalagem plástica atóxica ou saco plástico transparente original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir 
suas características físicas e sanidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, 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, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 

   

9 FRANGO CONGELADO - INTEIRO (IN NATURA) 420 QUILO     

 
Especificação : Carne in natura, origem avícola, tipo inteiro sem as vísceras, apresentação sem tempero, congelado, embalagem 
plástica atóxica ou saco plástico transparente original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas 
características físicas e sanidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais, 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, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 

   

10 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 12X400G 290 CAIXA     

 Especificação : Embalagem contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido 

   

11 ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 315 QUILO     

 Especificação : Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do produto e caracteristicas do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. 

   

12 ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 (FARDO) 118 FARDO     

 Especificação : Fardo contendo 30 kg, com dados de identificação do produto e caracteristicas do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. 

   

13 ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 2 200 QUILO     

 Especificação : Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do produto e caracteristicas do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. 

   

14 ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 2 (FARDO) 102 FARDO     

 Especificação : Fardo contendo 30 kg, com dados de identificação do produto e caracteristicas do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. 

   

15 BISCOITO TIPO MARIA 10X400G 250 CAIXA     

 
Especificação : Biscoito apresentação redondo, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo Maria, aplicação 
alimentação humana, ingredientes açúcar, farinha de trigo e glúten, caixa c/ 10 unidades de 400g. 

   

16 BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL 10X400G 265 CAIXA     

 Especificação : Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
caixa com 10 unidades de 400g. 

   

17 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO 295 QUILO     

 
Especificação : Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 

   

18 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO 295 QUILO     

 Especificação : Embalagem em plástico, contendo 1kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de 
validade. 

   

19 FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 320 UNIDADE   

 Especificação : Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do produto e caracteristicas do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. 

   

20 LEITE LÍQUIDO INTEGRAL PASTEURIZADO LONGA VIDA 335 LITRO     

 Especificação : Embalagem com no mínimo 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 
e capacidade. 

   

21 LEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO 200G 445 PACOTE    

 
Especificação : pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais. 

   

22 LEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO (FARDO) 210 FARDO     

 Especificação : Fardo com no mínimo 50 pacotes de 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações 
nutricionais. 
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23 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G 230 PACOTE    

 Especificação : A base de farinha com ovos. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade.8 

   

24 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (FARDO) 185 FARDO     

 Especificação : A base de farinha com ovos. Fardo com no mínimo 24 pacotes de 500 g, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade. 

   

25 AÇÚCAR REFINADO 450 QUILO     

 Especificação : Rápida dissolução, sacarose de cana-de-acucar. Embalagem em polietilenocontendo 1kg, com data de fabricação 
e prazo de validade. 

   

26 AÇÚCAR REFINADO (FARDO) 195 FARDO     

 Especificação : Rápida dissolução, sacarose de cana-de-acucar. Fardo contendo 30 sacos de 1kg cada, contendo data de 
fabricação e prazo de validade. 

   

27 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L - COMPLETO 370 GARRAFÃO  

 
Especificação : Embalagem em garrafão retornável de 20 litro, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de 
segurança personalizado pelo fabricante, dentro da validade. 

   

28 ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA DE 300ML 390 PACOTE    

 
Especificação : Acondicionada em garrafa de 300ml. Embalagem: caixa contendo 24 unidades. 

   

29 CARNE BOVINA MOÍDA EM CONSERVA 320G 247 UNIDADE   

 
Especificação : Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. 

   

30 SARDINHA EM LATA COM ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL 130G 285 UNIDADE   

 
Especificação : Embalagem com mínimo 130 g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. 

   

31 MISTURA P/ PREPARO DE SUCO ARTIFICIAL 70 PACOTE    

 
Especificação : Rendimento 1 litro, com vitamina, adoçado. Sabores variados, acondicionado em embalagem original c/ 25g. 

   

32 CAFÉ SOLÚVEL 200GR 206 UNIDADE   

 
Especificação : Com registro no Ministério da Saúde, sêlo de pureza ABIC - Associação Brasileira da Indústria do Café. 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. 

   

33 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G 740 UNIDADE   

 Especificação : Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com sêlo 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 Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade. 

   

34 OVOS EXTRA GRANDE (CUBA) 335 BANDEJA   

 
Especificação : Tipo extra, classe A, branco Embalagem contendo 30 unidades, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 720 g. 

   

35 REFRIGERANTE 2L SABORES VARIADOS C/ 6 UND 280 PACOTE    

 
Especificação : Embalagem em contendo data de fabricação, sabores guaraná, uva, laranja e cola e prazo de validade. 

   

36 VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML 245 GARRAFA   

 
Especificação : Embalagem com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. 

   

37 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR CAJU 500ML 325 GARRAFA   

 

Especificação : A base de polpa de caju, acidulante INS 330 (ácido cítrico), conservante INS 223 (metabissulfito de sódio), INS 211 
(benzoato de sódio), INS 202 (sorbato potássio), açucar invertido. Diluição: um litro de suco para 4 litros de água Formulação: Polpa 
de caju 12 Brix 59,87 g Acidulante INS 330 ácido cítrico 0,03 g Conservante Ins 211 benzoato sódio 0,05 g Conservante INS 223 
metabissulfito 0,02 g Conservante INS 202 sorbato potássio 0,03 g Açucar invertido 72 brix 40,00 g Informação nutricional (porção 
de 100g) Quantidade 100ml a 10.5 brix Valor calórico (kcal) - 43 Carboidratos totais (mg) - 10 Proteina (g) - 0,08 Gordura total (g) - 
0 Gordura saturada (g) - 0 Colesterol (mg) - 0 Fibra alimentar (g) - 0 Cálcio (mg) - 3,0 Ferro (mg) - 0,10 Sódio (mg) - 1,80 
Acondicionamento: Em temperatura ambiente de 28ø a 30ø C. Validade: 90 dias Embalagem: com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

38 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR ACEROLA 500ML 325 GARRAFA   

 

Especificação : A base de polpa de acerola, acidulante INS 330 (acido citrico), conservante INS 223 (metabissulfito de sódio), INS 
211 (benzoato de sódio), INS 202 (sorbato potássio), açucar invertido. Diluição: um litro de suco para 4 litros de água, Formulação: 
Polpa de acerola 12 Brix 59,87 g Acidulante INS 330 ácido cítrico 0,03 g Conservante Ins 211 benzoato sódio 0,05 g Conservante 
INS 223 metabissulfito 0,02 g Conservante INS 202 sorbato potássio 0,03 g Açucar invertido 72 brix 40,00 g Informação nutricional 
(porção de 100g) Quantidade 100ml a 10.5 brix Valor calórico (kcal) - 43 Carboidratos totais (mg) - 11 Proteina (g) - 0,10 Gordura 
total (g) - 0 Gordura saturada (g) - 0 Colesterol (mg) - 0 Fibra alimentar (g) - 0 Cálcio (mg) - 3 Ferro (mg) - 0,10 Sódio (mg) - 1 
Acondicionamento: Em temperatura ambiente de 28ø a 30ø C. Validade: 90 dias Embalagem: com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

39 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR MARACUJÁ  500ML 

325 GARRAFA   
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Especificação : A base de polpa de maracujá, acidulante INS 330 (acido citrico), conservante INS 223 (metabissulfito de sódio), INS 
211 (benzoato de sódio), INS 202 (sorbato potássio), açucar invertido. Diluição: um litro de suco para 4 litros de água. Formulação: 
Polpa de maracujá 12 Brix 59,87 g Acidulante INS 330 ácido cítrico 0,03 g Conservante Ins 211 benzoato sódio 0,05 g Conservante 
INS 223 metabissulfito 0,02 g Conservante INS 202 sorbato potássio 0,03 g Açucar invertido 72 brix 40,00 g Informação nutricional 
(porção de 100g) Quantidade 100ml a 10.5 brix Valor calórico (kcal) - 48 Carboidratos totais (mg) - 15 Proteina (g) - 0,08 Gordura 
total (g) - 0 Gordura saturada (g) - 0 Colesterol (mg) - 0 Fibra alimentar (g) - 0 Cálcio (mg) - 2,10 Ferro (mg) - 0,02 Sódio (mg) - 1 
Acondicionamento: Em temperatura ambiente de 28ø a 30ø C. Validade: 90 dias Embalagem: com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

40 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR UVA 500ML 270 GARRAFA   

 
Especificação : Com no mínimo 500 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

41 ACHOCOLATADO EM PÓ 500G 500 PACOTE    

 
Especificação : Instantâneo, tradicional, a base de açucar, cacau em pó e maltodextrina Embalagem contendo mínimo de 500 g, 
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 

   

42 ADOÇANTE DIETÉTICO 200ML 177 UNIDADE   

 
Especificação : Líquido, a base de edulcorante artificial, Embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 

   

43 BISCOITO TIPO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G 400 PACOTE    

 Especificação : Embalagem dupla, com mínimo de 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido 

   

44 
FRANGO CONGELADO - TIPO PEITO COM OSSO DE PRIMEIRA (IN NATURA) 

360 QUILO     

 

Especificação : Carne in natura, origem avícola, tipo peito com osso, apresentação sem tempero, congelado, embalagem plástica 
atóxica ou saco plástico transparente original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características 
físicas e sanidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, 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, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 

   

45 CHARQUE 5KG 250 FARDO     

 
Especificação : Carne Bovina (Charque) traseiro ponta de agulha, embalagem c/ 5kg. 

   

46 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 10X400G 415 CAIXA     

 Especificação : dupla contendo no mínimo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso líquido 

   

47 BISCOITO TIPO MAIZENA COM 24X400G 404 CAIXA     

 
Especificação : dupla, caixa com 24 unidades contendo no mínimo 400 g cada, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. 

   

48 POLPA DE FRUTA - SABOR ABACAXI 250 QUILO     

 
Especificação : Polpa de fruta natural sabor abacaxi concentrado, acondicionado em embalagem plástica atóxica, com data de 
validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

49 POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA 250 QUILO     

 Especificação : PCT DE 1 KG,NÃO INFERIOR A 360 DIAS,Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, podendo 
ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não fermentado e sem conservantes. 

   

50 POLPA DE FRUTA - SABOR CUPUAÇU 250 QUILO     

 
Especificação : Polpa de fruta natural sabor cupuaçu concentrado, acondicionado em embalagem plástica atóxica, com data de 
validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

51 POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA 250 QUILO     

 Especificação : PCT DE 1 KG, NÃO INFERIOR A 360 DIAS,Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, podendo 
ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não fermentado e sem conservantes. 

   

52 POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA 250 QUILO     

 
Especificação : Polpa de fruta natural sabor maracujá concentrado, acondicionado em embalagem plástica atóxica, com data de 
validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

53 POLPA DE FRUTA - SABOR TAPEREBA 250 QUILO     

 
Especificação : Polpa de fruta natural sabor taperebá concentrado, acondicionado em embalagem plástica atóxica, com data de 
validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

54 FEIJÃO PRETO - TIPO 1 305 QUILO     

 Especificação : Feijão preto tipo 1, Embalagem plástica com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

   

55 FEIJÃO CAVALO CLARO - TIPO 1. 270 QUILO     

 
Especificação : Feijão branco, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico de 1 quilo. 

   

56 LEITE DE SOJA EM PÓ 400G 104 LATA      

 Especificação : Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e registro no Ministério 
da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 
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57 LEITE EM PÓ DESNATADO 200G 200 PACOTE    

 Especificação : Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e registro no Ministério 
da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

   

58 ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 310 QUILO     

 Especificação : Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

   

59 MANTEIGA COM SAL - 500G 130 POTE      

 
Especificação : Primeira qualidade. Embalagem com 500 g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

60 MILHO VERDE EM CONSERVA 240 LATA      

 Especificação : Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, 
peso líquido. 

   

61 BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 160G 370 PACOTE    

 Especificação : Embalagem com no mínimo 160 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso líquido 

   

62 BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO 160G 370 PACOTE    

 Especificação : Embalagem com no mínimo 160 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso líquido 

   

63 MISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES 185 PACOTE    

 Especificação : Peso líquido mínimo de 400 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade 

   

64 
CARNE CONGELADA - TIPO CARNE MOÍDA (PICADINHO) - (IN NATURA) 

330 QUILO     

 Especificação : Carne in natura, origem Bovina, tipo carne moída (picadinho), de Primeira, apresentação sem tempero, congelado, 
embalagem plástica atóxica original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e 
sanidade. 

   

65 CREME DE LEITE TRADICIONAL 200G 267 UNIDADE   

 
Especificação : Com no mínimo 200 gramas. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

66 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G 195 PACOTE    

 Especificação : Flocos de milho, pré-cozido. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade 

   

67 ALFACE IN NATURA APROXIMADAMENTE 120G 320 MAÇOS     

 
Especificação : Armazenado em saco plastivo respiravel , apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor 
própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

   

68 ALHO IN NATURA. 67 QUILO     

 Especificação : De primeira, sem a réstia. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, adequado e manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

69 BATATA DOCE IN NATURA 185 QUILO     

 Especificação : apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

   

70 CARNE BONIVA - COM OSSO - (IN NATURA) 370 QUILO     

 Especificação : Carne in natura, origem Bovina, tipo carne Pá, Agulha, Ponta de Agulha, Alcatra, Costela, de Primeira, apresentação 
sem tempero, congelado, embalagem plástica atóxica original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas 
características físicas e sanidade. 

   

71 CARNE BONIVA - MÚSCULO - DE SEGUNDA - (IN NATURA) 370 QUILO     

 
Especificação : Carne in natura, origem Bovina, tipo Traseira, de Segunda, apresentação sem tempero, congelado, embalagem 
plástica atóxica original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

72 CARNE BOVINA - PATINHO SEM OSSO - (IN NATURA) 370 QUILO     

 Especificação : Carne in natura, origem Bovina, tipo Patinho sem osso, de Primeira, apresentação sem tempero, congelado, 
embalagem plástica atóxica original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e 
sanidade. 

   

73 CEBOLA BRANCA (IN NATURA) 190 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. 

   

74 CENOURA - (IN NATURA) 152 QUILO     
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Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. 

   

75 CHEIRO VERDE -(IN NATURA)- APROXIMADAMENTE 120G 340 MAÇOS     

 
Especificação : Armazenado em saco plastivo respiravel , apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor 
própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

   

76 CHUCHU - (IN NATURA) 135 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condicões adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas 

   

77 LIMÃO REGIONAL - TIPO JAPONÊS - (IN NATURA) 130 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condções adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades. 

   

78 MAÇÃ VERMELHA - (IN NATURA) 180 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

79 MAMÃO PAPAIA - (IN NATURA) 135 QUILO     

 
Especificação : apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

   

80 MELANCIA - (IN NATURA) 255 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

   

81 MELÃO - (IN NATURA) 140 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

82 PÃO DOCE TIPO "BATATA" 2650 UNIDADE   

 Especificação : Com no mínimo 50 g, fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação 

   

83 PÃO TIPO FRANCÊS 50G 2600 UNIDADE   

 Especificação : Fabricado com matéria-prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação 

   

84 PEPINO - (IN NATURA) 160 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

   

85 PIMENTÃO - (IN NATURA) 145 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

86 QUEIJO - MUSSARELA 198 QUILO     

 Especificação : Queijo, ingredientes fermento lácteo, temperatura de 0 a 10 graus (após aberto), tipo mussarela, embalagem plástica 
atóxica, resistente, prazo de validade 90 dias, (embalagem fechada) e 06 dias (embalagem aberta), e entregue de modo a garantir 
suas características físicas e sanidade. 

   

87 REPOLHO - (IN NATURA) 115 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

88 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100G 65 PACOTE    

 Especificação : Fermento químico, em pó. Embalagem, contendo 100 g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade 

   

89 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL - QUANT. MÍNIMA DE 395G 260 UNIDADE   

 Especificação : Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

   

90 GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS 310 UNIDADE   

 
Especificação : Embalagem: mínimo de 85g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 

   

91 ABACAXI - (IN NATURA) 137 QUILO     

 Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo 

   

92 ABÓBORA - (IN NATURA) 125 QUILO     
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 Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. 

   

93 COUVE - (IN NATURA)- APROXIMADAMENTE 120G 155 MAÇOS     

 Especificação : Apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos 
e larvas 

   

94 LARANJA - (IN NATURA) 147 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parásitos e larvas 

   

95 ABACATE - (IN NATURA) 135 QUILO     

 
Especificação : In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

96 SALSICHA EM CONSERVA 180G 120 LATA      

 
Especificação : Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. 

   

97 COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM 200G 175 PACOTE    

 Especificação : Embalagem: pacote com mínimo 200 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade 

   

98 FRANGO CONGELADO - TIPO FILÉ - (IN NATURA) 345 QUILO     

 

Especificação : Carne in natura, origem avícola, tipo Filé, apresentação sem tempero, congelado, embalagem plástica atóxica ou 
saco plástico transparente original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e 
sanidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, 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, 
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 

   

99 SALSINHA - TIPO 'HOT DOG' 152 PACOTE    

 
Especificação : A base de carnes íntegras bovinas, sal, água, conservado em salmoura, contendo, data de fabricação, validade e 
ingredientes, acondicionado em embalagem original, pacote c/ 2,5kg. 

   

100 TOMATE - (IN NATURA) 190 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

101 QUEIJO - PRATO 218 QUILO     

 Especificação : Queijo Prato, ingredientes fermento lácteo, temperatura 0 a 10 graus, tipo prato fatiado, embalagem plástica atóxica, 
resistente, prazo de validade 90 dias, (embalagem fechada) e 06 dias (embalagem aberta), e entregue de modo a garantir suas 
características físicas e sanidade. 

   

102 PRESUNTO DE CARNE DE PERU 238 QUILO     

 Especificação : Presunto, tipo cozido, ingredientes carne de peru, temperatura conservação 0 a 4 graus, embalagem plástica 
atóxica, resitente, prazo de validade 90 dias (embalagem fechada) e 05 dias (embalagem aberta), e entregue de modo a garantir 
suas características físicas e sanidade. 

   

103 PRESUNTO DE CARNE SUÍNA 213 QUILO     

 Especificação : Presunto, tipo cozido, ingredientes carne suína, temperatura conservação 0 a 4 graus, embalagem plástica atóxica 
resistente, prazo de validade 90 dias (embalagem fechada) e 05 dias (embalagem aberta), e entregue de modo a garantir suas 
características físicas e sanidade. 

   

104 
CARNE BOVINA - CHÃ DE FORA SEM OSSO - DE PRIMEIRA - (IN NATURA) 

315 QUILO     

 Especificação : Carne in natura, origem Bovina, tipo Chã de Fora, de Primeira, apresentação sem tempero, congelado, embalagem 
plástica atóxica original com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

105 FARINHA DE ROSCA 500G 130 UNIDADE   

 
Especificação : Farinha de rosca, material pão de trigo, aplicação culinária em geral, acondicionado em embalagem plástica atóxica, 
com data de validade, resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

106 REQUEIJÃO CREMOSO 200G 160 UNIDADE   

 Especificação : Com no minimo 200 g. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade 

   

107 MAIONESE TRADICIONAL 250G 100 UNIDADE   

 
Especificação : Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido 

   

108 ERVILHA EM CONSERVA 200G 200 LATA      

 Especificação : Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso líquido 

   

109 AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G 109 UNIDADE   

 Especificação : Embalagem contendo no mínimo 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido 

   

110 QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO 100G 127 PACOTE    
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 Especificação : Tradicional. Embalagem: pacote com no mínimo 100 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso líquido 

   

111 PÃO DE HAMBURGUER 50G 2750 UNIDADE   

 Especificação : Com no mínimo 50 g, fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação 

   

112 PÃO DE CHÁ 2750 UNIDADE   

 Especificação : Com no mínimo 50 g, fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação 

   

113 PÃO DE FORMA 345 UNIDADE   

 
Especificação : Pão, tipo forma, ingredientes farinha trigo, fermento, sal, açúcar, margarina e água, peso 500, apresentação fatiado, 
acondicionado em embalagem plástica atóxica, com data de validade no mínimo de 7 dias a partir da data de fabricação, resistente, 
e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

114 BANANA - (IN NATURA) 180 QUILO     

 
Especificação : Da prata, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condicões adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

115 MARACUJÁ - (IN NATURA) 180 QUILO     

 
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 

   

116 AZEITE DE OLIVA 500ML 132 GARRAFA   

 Especificação : Extra virgem, sem colesterol, Embalagem contendo 500 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e capacidade. 

   

117 FÍGADO BOVINO - INTEIRO CONGELADO - (IN NATURA) 230 QUILO     

 
Especificação : Fígado, bovino, inteiro, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais 

   

118 LINGUIÇA - TIPO CALABRESA 195 QUILO     

 
Especificação : Linguiça mista, tipo calabresa, características adicionais: embalagem plástica atóxica, com data de validade, 
resistente, e entregue de modo a garantir suas características físicas e sanidade. 

   

119 ÓLEO DE SOJA 57 CAIXA     

 
Especificação : Óleo vegetal de Soja acondicionado em embalagem original, caixa com 20x900 ml. 

   

120 MARGARINA VEGETAL 500 G 520 POTE      

 
Especificação : Embalagem: com identificação do produto. identificação de fabricante, data de fabricação e validade 

   

121 MARGARINA 80 QUILO     

 

Especificação : ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE DESIDRATADO PASTEURIZADO 
RECONSTITUÍDO E SORO DE LEITE RECONSTITUÍDO, VITAMINA A, ESTABILIZANTES, MONO E DI GLICERÍDEOS DE 
ÁCIDOS GRAXOS, LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE POLIGLICEROL E ÁCIDOS GRAXOS, CONSERVADORES, SORBATO 
DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, 
ANTIOXIDANTES, EDTA-CURCUMA E IDÊNTICO AO NATURAL, BETACAROTENO. NÃO CONTEM GLÚTEN. EM 10G 
APRESENTA CARBOIDRATO 0G, PROTEÍNA 0G, GORDURAS TOTAIS 5G, SÓDIO 119MG. VALIDADE: O PRODUTO DEVE 
CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA. 

   

 

 
4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

4.1 - O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto 

nº. 3.555/00 haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas 

dos serviços/materiais são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser 

licitado por meio do Pregão.  

5 - FUNDAMENTO LEGAL  

5.1 - A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 

na Decreto nº 10.024/2020, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto n° 7.892/2013 de 23 

de Janeiro de 2013 e Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-

se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

5.2 – Este procedimento para Sistema de Registro de Preços – SRP está amparado pelo art. 3º do Decreto nº 

7.892/2013.  

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:  
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I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;  

...  

III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um 

órgão ou entidade, ou a programas de governo;  

 

6 - DEVERES DA CONTRATADA  

6.1 - Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de Referencia 

e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento e no edital;  

 

6.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  

 

6.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

inclusive com transporte do material a ser entregue;  

 

6.4 - Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, no horário e expediente (8h até as 13h de 

segunda a sexta feira);  

 

6.5 - Os produtos deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de Compra assinada pelo Setor de 

Compras, enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletrônica;  

 

6.6 - As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, 

os quais constam na Ordem de Compra;  

 

6.7 – Os materiais deverão ser entregue no município de Santarém Novo, de acordo com o órgão solicitante;  

 

6.8 - Entregar produtos dentro da validade, com no mínimo de 06 (seis) a 12 (doze) meses de validade após a 

data de entrega do produto;  

7 - DEVERES DA CONTRATANTE   

7.1 - São deveres da Prefeitura Municipal de Santarém Novo:   

 

7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas obrigações;  

 

7.1.2 - Rejeitar o produto que não atenda às especificações deste Termo de Referência;  

 

7.1.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da contratada, observando ainda as 

condições estabelecidas no edital de licitação;  

 

7.1.4 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades detectadas no referido 

produto/serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

 

7.1.5 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos da 

contratada;  

 

7.1.6 - Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até trinta dias, contado a partir da data final do período de 

adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, 

segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas 

e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e 

da Ordem de Compra emitida.  

8 - LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS:  

8.1 – A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ: 05.149.182/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128 

Centro - Santarém Novo - PA 

CEP: 68720-000 

 

8.1.1 – Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as necessidades do Órgão 

Solicitante, através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras.  

 

8.1.2 – O produto deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Compra, 

em horário de expediente de 8h as 13h de segunda a sexta feira. No local indicado na O.C dentro do território 

do município de Santarém Novo. 

 

8.1.2.1 – As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h ao 12h30 e de 14h30 as 

18h). 

a) O produto deverá ser entregue acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, 

marca, quantidade, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.  

 

8.1.3 - O responsável pela conferência da entrega dos produtos, receberá os materiais licitados em caráter 

provisório, em até 03 (três) dias uteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade 

com os requisitos técnicos estabelecidos, o aceite será definitivo e se efetuará a liberação da nota fiscal para 

pagamento, facultado ao receber o material o poder de promover a recusa de recebimento do produto, desde 

que devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito ao departamento competente para 

as providencias cabíveis. 

9 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

9.1 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 

contratada;  

 

9.2 - No momento da entrega dos produtos solicitados estará presente um servidor municipal designado como 

fiscal para conferencia da entrega;   

 

9.3 - O responsável pela conferência da entrega dos produtos, receberá em caráter provisório, em até 03 (três) 

dias uteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade com os requisitos técnicos 

estabelecidos, condições de segurança e demais exigências do procedimento licitatório, o aceite será definitivo 

e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao receber o poder de promover a recusa de 

recebimento do produto, desde que devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito ao 

departamento competente para as providencias cabíveis. 

10 - DO ADITAMENTO CONTRATUAL: 

 

10.1. A contratação poderá ser prorrogada mediante TERMO ADITIVO, quando devidamente 

justificado e com observância às condições estabelecidas nos incisos I e II do Art. 57, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e demais legislações aplicável.   
 

11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

11.1 - A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, e será descredenciado dos sistemas de 

cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 20 (vinte) anos, sem prejuízo das multas 

aplicáveis e demais cominações legais. 

 

11.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

CNPJ: 05.149.182/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128 

Centro - Santarém Novo - PA 

CEP: 68720-000 

 

11.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 

30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo; 

 

11.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior a 

20 (vinte) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 

 

11.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada, 

injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de inadimplemento contratual. 

 

11.3 - O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido neste edital, após regular processo 

administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Prefeitura Municipal de 

Santarém Novo. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia 

própria, a Prefeitura Municipal de Santarém Novo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar 

da data da sua aplicação. 

 

11.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

Santarém Novo – PA, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Leonardo Loureiro Pimentel 

Secretário Municipal de Administração 

 

__________________________________ 

Katiuscia Machado Correa 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

_____________________________________ 

Tatiana de Souza Alves 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

_______________________________ 

Paula Daniele da Rocha Mendes 

Secretária Mun. de Assistência Social 

 
 

 

 

 


		2021-02-24T10:35:24-0300
	THIAGO REIS PIMENTEL:68216890249


		2021-02-24T10:35:54-0300
	MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO:05149182000180


		2021-02-24T10:37:15-0300
	TATIANA DE SOUZA ALVES:57568707253


		2021-02-24T10:37:37-0300
	TATIANA DE SOUZA ALVES:57568707253


		2021-02-24T10:37:59-0300
	PAULA DANIELE DA ROCHA MENDES:00516135228


		2021-03-09T17:39:09-0300
	KATIUSCIA MACHADO CORREA:79620680278


		2021-04-14T10:42:01-0300
	FELIPE GABRIEL CORREA BARROS:02419690265




