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TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

11 • ^0S termos da ,Lei Federal n° 10.520/2002, do Decreto Federal n° 3.555/2000 e 
subsidianamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e da Lei Complementar n° 123/2006, apresenta-se este 
Termo de Referência para auxiliar o procedimento administrativo com vistas ao Contratação de 
Empresa pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de gêneros alimentícios para o 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), através da Secretaria Municipal 
de Educação, para contribuir com o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento 
escolar dos estudantes, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar 
e nutricional neste município. /

2 - DAS JUSTIFICATIVAS, DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO E SUA NATUREZA.

2.1 Justificativa da Contratação: A escolha da modalidade Pregão Eletrônico decorre do que 
determina o art. 1 da Lei 10.520/02 e o Decreto 10.024/19, e tem por objetivo a contratação de 
empresa para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a 
merenda escolar, para preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de 
ensino do Município com recursos provenientes do FNDE/PNAE, com o intuito de contribuir para o 
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos, a aprendizagem, o rendimento 
escolar e a formaçao de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 
alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 
durante o período de vigência do contrato

2.2 Do Fornecimento: A entrega dos produtos hortifrutigranjeiros será efetuada de forma parcelada 
de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Educação e os produtos não perecíveis 
serão entregues de uma única vez, quando solicitados.

2.2.1 A empresa fornecedora deverá efetuar a entrega dos produtos, de segunda à sexta-feira 
durante o horário de expediente, das 08:00 às 18:00, no endereço constante na Ordem de Compra 
emitida pela Secretaria Municipal Educação solicitante informado pelo responsável no momento da 
???’ em prazo maximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação e ainda, contado a partir 

data do recebimento da nota de empenho, a qual deverá ser retirada no prazo de até 3 (três) dias 
uteis seguintes a notificação de efetiva aquisição do produto.

Os. p.rodutos pue tenham prazo de validade somente serão recebidos se estiverem em 
conformidade com o prazo de validade remanescente não inferior a 6 (seis) meses.
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2-3- D°s testes de aceitabilidade: Quando da entrega dos produtos serão efetuados testes 
aceitabilidade, tendo como parâmetro o Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

de
no

2.3.1. A amostra dos produtos apresentada pelo fornecedor passará por avaliação técnica e sensorial 
que estarao sujeitos a teste de aceitabilidade e rendimento que serão analisadas pelo Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), acompanhado de Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação 
que emitira certificado de aprovação ou não. * ’

3 - DO OBJETO E QUANTIDADE

3.1 - Constituem objeto do presente certame a seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo 
pertinente, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS 
SANTARpM^nvn NE.CESSIDADES D0S ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE 
SANTARÉM NOVO, conforme especificações abaixo;

...

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE
I 1 I ACHOCOLATADO EM PÓ _______________________ _______________ | 4800 | QUILO

rÇa° PreParado com cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo
conter outras substâncias alimentícias aprovadas. Valor energético 80kcal, carboidratos 19g proteínas 0 7g 
Mm ferr° 2' Zlnc° 1l0Sm9' Vitamina A 90mcg' vitamina D3 °'75mcg, D-Biotina 4,5 mcg, ácido
B6 0 195 rnn "p0"™ 4 ?9' '",am‘na B1 45m& vitamina 12 0,36mcg, vitamina B2 0.195 mg e vitamina 

D estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no Pais
,-------------rANVISAMS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 60 dias anteriores á dam rte entmn»

I 2 ARROZ BRANCO TIPO 1 8000 QUILO

eXnhÁ quakdade ^P° beneficiado, polido, longo fíno, grãos inteiros, isento de parasitas, mofo. 
Pm^toTocw b^un?aS n0CIVxS' materias terrosas e °otros. Subgrupo: polido: Classe: Longo fino.
Pr°dcto 100%natural. Valor energético 178 kcal, carboidratos 38g, proteínas 3,3g gorduras totais 0 6g 
Orno lbraUartada t 9i °9, mon°insaturada Og. gordura poli-insaturada Og. colesteml
Omg fibra alimentar total 0,3g e sodio Omg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação 

, mUDADE ° pr°"° s
I 3 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1_____________________________ 8000 __ QUILO

' J5'’®"?/”0’ tip° constituido de grãos inteiros (no mínimo 90%), sem isento de sujidade e 
nfínnnH1^' ener9etlc° 173 kcal' coiestero! O, proteínas 3,2 g, carboidratos 39 g, fibra alimentar 
0.6g, gorduras totais 0,6g gorduras saturadas 0,3g, gorduras polinsaturadas Og, gorduras monoinsaturadas 
íemba^S °9 Acondlclonad° em embalagem primária em polietileno atóxico transparente

e Kg>’dom resPectiva informação nutricional, com data de fabricação, lote e prazo de 
resfstente ""r"™ COm d° Ministéri0 de A9ncultura Embalagem secundária plástico

I 4 I AÇÚCAR TRITURADA_______________________
8000 QUILO

MractocTXi, C°ntend0 sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matérias terrosas 
parasitas e detntos animais e vegetais. Valor calórico 20kcal e carboidratos 5,0g. Devem estar de acordo 
d°ate de na 19'^° em V'9°r n° paiS ANVISA/MS Validade: o produto deve conter

----------- data de fabncaçao de ate 120 dias anteriores a data de entrega
5 | ALHO IN NATURA

1104 I QUILO I
Especificação : Apresentando grau de maturação adequado e manipulação transporte e consumo isenta 
4e3nJ'^S’ parasltaaelarvas- ^adergétíco 113,1kcal, carboidratos 23,9g,Mas7gfib^ãiiment1r 

,3g, fibras solúveis 0,4g. cálcio 13,6mg, B6 0.4mg, fósforo 149,1mg, manganês 0 2mg magnésio 21 3mo 
lipidios 0,2mg, ferro 0,8mg, potássio 534.9mg, cobre 0,2ug, zinco 0,8 mg, B1 0,2mg, sódio 5.4mg.
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I 6 | AVEIA EM FLOCOS
| 320 | QUILo'

laminada em flocos grosso. Contem glúten. Alérgicos. Valor energético 
totais 2 Sn onrd ' 9; cadl°ldra,os ’6 a flbra alimentar 3,4g, fibra solúvel (beta glucana) 1.3g, gorduras totais 2,3g, gorduras saturadas 0,4g, gorduras trans Og, sódio Oq.I 2 BISCOITO TIPO SALGADO CREAM CRACKER INTEGRAL I 6544 I QUILO I

I 8

r i

fo^CraCvfnXa/^ntendO)Fa7n/’a-C'e td9° intBgral‘ farínha de tri9° enòpuecida com ferro e ácido fólico. 
(soja',palma>' apucad extrat0 Pe malte, sal, fermentes químicos bicarbonato de sódio 
^a°rtCaÓnn° 127 kCal’ carboidratos 199- Proteínas 4g. gorduras totais 3.8g. gorduras 

Oa fibmaimenrn^^ nin90^3 monoinsaturadas 1,Sg, gorduras polinsaturadas 0,5, colesterol
Og, fibra alimentar 1,5g, sodio 210mg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária 
l^data°de entrega NVISA/MS VALIDADE: 0 Produt° deve conter data de fabricação de até 30 das anteriores

| BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL_________ ____________________________ ________________ J 6544____ | QUILO j

Fannbade ,rí9° inta9ral' Faa'eha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
o vegetal de palma, Amido de milho, Sal, Aromatizantes, Emulsificante lecitina de

soja Fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. Valor calórico 119 kcal 
CaLmentTA209 % tOta'S 9°rduras sat9dadaa
pa7saZs^/mse Vairi n9 T' * C°m aS exi9èncias da legislação sanitária em vigor no
entrena ° P deVe P°nter data de fabrícaSa° da até 30 dias anteriores à data de
unirega.

L9 i CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ____________________ __________
-—-————————---------------- L 1110 QUILO

carboidmfos 65 ai.I n nZ- ’ en\balado a vácu0' com 10°0/° da Pureza. Valor calórico 418kcal, 
pr°tsmas 1479 90rduras saturadas 5,3g, gorduras monoinsaturadas 1,1g, gorduras 

^tò fó^nm ffíop9’ al'™entar 5179’ calc'° 105,9mg, manganês 2,6mg, magnésio 165,1mg, lipidíos 
l2imn NSr. lB9'5 9 ,err° 8dma' Potassl° 1008,6mg, cobre 1,3ug, zinco 0,5mg. Niacina 11.9mg sódio 
la^9'sn d , aprasen'ar sulldada umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório 
wMaderif,cterlstlcon Com respectiva informação nutricional, com data de fabricação, lote e prazo de 
validade de no mínimo 03 meses. Apresentar Selo de Pureza Associação Brasileira da Indústria do Café

I 10 | CARNE BOVINA MOIDA

DHPS^ J M n musculares de cortes traseiro. Contendo no máximo 8% de gordura. 
J Deve apresentar-se d°™ aparência própria, sabor próprio, cor vermelho brilhante 

set™™nchas esverdeadas e odor característico. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data de entrena date rte ? oara Qe raoncaçao de

| 8000 | QUILO

níÀ 1/7 J' x ■ ----- ----------- --wmwv. u fJIUUUlU UtíVS com
até 30 dias anteriores a data de entrega, data de validade não inferior a 12 meses.

| CEBOLA

Especificação : Branca, compacta e firme, sem tesões de perfurações e cortes tamanho e coloracão Valor 
proteínas 1.17g, gorduras totais 0,1g. sódio Im^bra^ar^g,

| 560 | QUILO'

12 | CHARQUE BOVINO PONTA DE AGULHA
| 400 [ QUILO [

saldas 17 ommasCn^ t os de 3°9ramas- Gorduras totais: 05 gramas. Gorduras
do rastro nod com identifícaPã° (Cidade, peso, procedência, número
d° ra9'strono SIF- SIE ou SIM) em cada embalagem. Devem estar de acordo com as exigências do Ministério 
^as^eriZTdTd^t^ VALIMDE: ° PrOdUt° deVB C°nterdata de faMcapa° da até 30

L 13 | COLORÍFICO I 160 I OUII o I

Especificação : Contendo semolina de milho, semente de urucum moida, sal refinado e azeite de dendê 
rTTf' subata™aa^aP rnatérias terrosaíeout^s Valorc^Srico

alimentar n r d °9’ 90rduras totais °9' 9°rduras saturadas Og, gorduras trans Og fibra
Za^ rStdrde aC°rd° C°m aS exi9ências da le^9ad eenitària ^vigor

de entrega VaMada. o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores á data

I 14 I FARINHA DE TRIGO 80 oun n I
Especificação : farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar óleo vegetal refinado 
saturadas 0 3o permitldos- Valor ^rsético 360 kcal, carboidratos 75,1g, proteínas 9,8g. gorduras
0 7mg ' 9‘ 9 ^ aS monoinsaturadas 0,2g, gorduras poli-insaturadas 0,5g, fibra alimentar 2,4g, sódio

I 16 1 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1________________________________________
17000 QUILO |
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| conter data de fabndaçãode até 120 dZ amerioresl d^adee^ega"'"3^8' ° Pr°dUt°

1 | LEI I E LIQUIDO 1 800 i iTPn

r |fe4açã0s° produt°deve c°nter data de

___17 I LEITE EM PÓ INTEGRAL________________ '
3400 ouii o 1

18 | MAÇA IN NATURA
2400 | QUILO

Rs

EH

[ 20 | MACARRÃO TIPO ARGOLINHA MEDIA

,w»
I MACARRÃO TIPO PARAFUSO ~ “I 777------- 1---------------

■---------------------- ,■—I----------------------------------- ' ■ -_______________ I 4256 | QUILO

| 800 [ QUILQ

| QUILO

I 22 | MELÃO

====»
de^^Sd^Z-

] MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ' J'-----~

| 1600 | QUILO ]

23 MILHO BRANCO
160 QUILO

síar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no pais Anvisa/ms Validade 9
I-------------r^e conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. *nV‘Sa/mS'Valldade'

I 24 | ÓLEO DE SOJA REFINADO

: o produto

 | 240 [ LITRO

I 25 | PEITO DE FRANGO

S=SSSS==51=~
^'d^z ^d^.

....... ... ............... ~J------------------------------- ------------------------------- | 8000 | QUILQ [
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mAvim^ av* I * 3 *̂ ' CaTe de ,ran9° tlp° peit° con9elado> não temperado com pele, com adição de água de no 
e sabor trânrin^ propno’nã° amoleada e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada cheiro 
o^Mna^ sulldades’ Paraa'>os e larvas. Valorcalórico 154 kcal, carboidratos O.7g,

| formula infantil sabor de arroz

sais
_______ / ______________ v
I 29 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE

4 - DA ENTREGA:

+’ f entre9a dos produtos/serviços deverá ocorrer no horário de 08 às 18 horas de seaunda a 
cpíoHfeira’ eXCet°feriados- nos locais indicados na ordem de compra e/ou empenho’ nos limites da 
jSprn 4ándCiPlt°’ ,conforme cr°nograma de entrega definido pela contratada, no prazo definido no 

’ d telrmo’ e sera acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim o 
qual sera responsável pelo atesto do ate ’

4.2 - Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas 
HpS ^scais encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL 
de Santarém Novo - Pará, para pagamento. «vi

4.3 - Caso os produtos/serviços, não satisfaçam às especificações exigidas não serão aceitos 
devendo ser retirados pela CONTRATADA, por sua conta e risco no prazo de 05 (cinco) dias ú eis’ 
contados da notificação encaminhada pelo CONTRATANTE. S’ 

e/ou'dornSndeVerá até?5 (cinco) dias corridos- a Partir da emissão da nota de empenho 
e/ou documento equivalente, a cada nova solicitação/contratação do setor requisitante.

5 - DA GARANTIA:

r^8'89, 9orduras saturadas 1,6g, gorduras transOg. sódio 304mg. Com etiquetas 
de identificação (validade, peso, procedência, número do registro no sif, sie ou sim) em cada embalagem 
onmmnnhn^ acordoc°masaxi9ènc'as do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento Validade- 

i------------ 1 0 Pmdut0 deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores á data de entrega________________

SARDINHA------------------------------- | 160 | QUILO

Especificação: produto elaborado com sardinhas integras, descabeçadas, descarnadas evisceradas e livres 
de nadadeiras. Valor energético 310 kcal, carboidratos Og. proteínas 36.7g, gorras
áoue?88 8o Contendí ™"0l"saturadas 5's9, gorduras polinsaturadas 7,7g, colesterol 211. ég^dio 0.8g, 

i-------------r-9 88'8a Con,endo data de fabncaçao. lote e prazo de validade de no mínimo 06 meses._______________

---------------------------------------- ------------------------- | 150 [ QUILO

' Rafinad° iodad0’ beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas 
39Omn ^mon 5 ^An0"^3' Produzido e embalado em conformidade com a legislarão vigente Sódio 
palsANVIS^sValidarie- neven C°m aS exi9ènc‘as da legislação sanitária em vigor no
entrega S Val'dede. o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias antenores à data de

1-------------------------------------------------- -—__________ __ ________ _________[ 28

2000
SS vriammasenrnh- °6 meSeS' C°mP°Sta de farinha de ar™' a^ar, ^ido,
a'arainerals- vltam nas e probioticos, E especifico para completar a alimentação de crianças a partir do 6“

mês de vida. Embalagem: plástica, não transparente, atóxico fechado. 400 gramas. ____________

----------- — ______ __________________________________ _______________________ f 800 [ QUILO

Pt . d,etasbom festnçao de lactose. Deverá estar acondicionado em embalagem integra 
rB.sls‘ente com 'dentificaçao do tipo e data de validade e com registro do SIF (serviço de inspeção 

fedem j O leite deve atenderas características sensoriais exigidas pelo regulamento técnico de identidade 
e quaUdade de produtos lácteos do Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastTmentO

I
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51 ’ N°s casos de sinais ternos de avaria de transporte ou a falta de especificações técnicas 
verificada na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas 
características ou corretas especificações, no prazo de até 72 horas, a contar da data de realização 
da inspeção; y

6 - 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; H

^“1

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;

'14^3-1
e) Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

f) Fornecer os produtos e serviços dentro dos padrões exigidos neste Edital;

.. . . x 1g) Manter durante a execução do Contrato assinado, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação. v

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a) Atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado;

b) Aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso;

SÔ confato admiSlti™"3 * qUa'qUer i"’0"™”0' P°r nSCeSSária â perfeita

setorecompeten?^mentO à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no 

e) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

8 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A|1|MPM?íSrinSÇ0S - d° itam ,para fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (GÊNEROS 
íbLTr dl 25 } °S estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, 
o valor de cada compra sera o valor da verba disponível.
rnntr2nPrdÇ0 d0Jtetm contratado será pa9° a adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do 
íntrSl /p!5?tLStr-at^0’ T ?te?5 (TCO) d'aS corridos d0 mês seguinte ao do fornecimento, após a 
entrega e aceitaçao do objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada;
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acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do 
fornecimento dos itens solicitados.

8.3 - A Prefeitura Municipal de Santarém Novo terá o direito de descontar de faturas e/ou 
quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

9 - REAJUSTES DE PREÇOS:

PreÇ0^'nenLeS f ° contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do mesmo 
b^A dp 4/U >t,fiCad°í de f°rma Clara e convincente’ dentro dos parâmetros legais, tomando como

Art RS° dS Ind|ces em V|gor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos nos incisos 
legfslações a^veis' ” 93 * Federal n° 1°52°' de 17 de jü,ho de 2002 e demais

_ —j, *•»' "-J""'
9.2. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de 
inicio da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma 
analise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.

-03“ 10®2
t3ra qu! h?/Ver altaração nos PreÇ°s dos produtos, seja motivada por elevação do preço 
será reaiskariantes/fornacedores; por redução ou por simples promoção temporária, essa alteração 
sera registrada por simples apostila no verso deste contrato. *

10 - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

da 19 ÍHmia da con,traíaçao será do ato da assinatura do contrato administrativo, pelo período 
íinnr2 d ’ podendo ser repactuado e prorrogado, em conformidade com a legislação em
vigor.

\ '
11 - DO ADITAMENTO CONTRATUAL:

’enw\ vS*' . ■' '' ■
llfLía C°ntrataÇ!° P°derá Ser Prorr°9ada mediante TERMO ADITIVO, quando devidamente 

UoSqf®cc/nf C?m observanc,a às Condições estabelecidas nos incisos I e II do Art 57 da Lei Federal 
n 8.666/93 e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1 - A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entreaar 
a nronnltrtar docu2ientaçao falsa’ enseíar ° retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, comportar-se de modo imdôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
cadastrampntr>a Prefeitutra MuniciPal de Santarém Novo, e será descredenciado dos sistemas de 

prazo de a,é 05 (oinco) anos’sem preíu,z°das ™i,as 

12.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

12.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o
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30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo;

«sasssssssasa - •—■

dadataa da^^ípr^ção'0'^' N°V°' n° Pra2° má?xim° de 03 (três^d^^út^.^coS

rHM 
sssassassssasss?
13 - DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO:

13.1 - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho-

a) O nao cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos-

dl n . • . .x r. . J . Z
ALíMENTfcfÕs); lni "° fornecimen,° dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (GÊNEROS

Sa^S^KSSSfeíJS"™1-""'-
SantaSovo aC°rdad°’ Sem PrW0 conhecimento ® autorização da Prefeitura Municipal de 

súperiodresatendiment° determina?Ses pulares da Fiscalização, assim como a de seus
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i) A decretação de falência;

j) A dissolução da empresa contratada;

1 4~O3"1 Qfi ^^zsg^ssss 
3^e°a“e»cia ,OrtU"° °“ f°rÇa ü** re9ularme"te comprovada, impeditiva da execução

o) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS: ‘Z 'èj
15-PUBLICIDADE:

16-DO FORO:
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____________________■J.o^^^HMIMWMI«IWMMIIl|llhl|»H||||l III   III, I lW2j» .r-nhírUi,- 1 , ........

com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham

Santarém Novo, Estado do Pará, aos 26 de Fevereiro de 2021

AlOrH^
NlÍTRIídONISrA

eCute

ALANÁ fÔSTÁ bÁ COSTA
Nutricionista
CRN-7:10959

TATLANA DE SOuÍa ALVES
Secretária Municipal de Educação 

CPF: 575.687.072-53
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