GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE BONITO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

Memorando n° 001/2019/GAB

Bonito - PA, Terça Feira 22 de janeiro de 2019.

Ao Senhor Secretário Municipal de Educação

AUTORIZAÇÃO
Do:
A:

Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Educação
Senhor Secretario,

Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, expostos em planilha abaixo
relacionada para a Contratação De Empresa Especializada No Ramo Pertencente Ao
Fornecimento De Gênero Alimentício Perecíveis E Não Perecíveis, Afim De Atender
A Demanda Da Pauta Da Merenda Escolar Do Ano Letivo De 2019. Respaldado por
minha assessoria jurídica, DETERMINO a vossa senhoria que dê início a processo
administrativo interno respeitando rigorosamente todos os tramites exigidos e
determinados pela lei 8666/93 e suas alterações, para o alcance do objeto solicitado, pelo
exposto AUTORIZO que após exauridos todos os ritos legais e ampla pesquisa de preços
seja realizado processo licitatório para o atendimento da solicitação feita pela secretaria
municipal de EDUCAÇÃO Desta forma alcançaremos a excelência na qualidade e
eficiência na prestação do serviço público de administração prestados aos nossos
munícipes no ano de 2019.

Cordialmente.

Assinado de forma digital por SILVIO

SILVIO MAURO RODRIGUES MAURO RODRIGUES
MOTA:30130425249
MOTA:30130425249

Dados: 2019.01.22 17:26:11 -03'00'
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Demanda Da Pauta Da Merenda Escolar No Ano Letivo De 2019
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

ITEM

DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS

UNID

QTDE

1

ACHOCOLATADO EM PÓ

KG

1500

2

AÇÚCAR CRISTAL

KG

7000

ESPECIFICAÇÕES
Composto de açúcar, cacau lecitinado, maltodextrina, sal, leite e
soro de leite, vitaminas A, B1, B2, B6, C, D3 e PP e
aromatizantes.
CONTÉM GLÚTEN.Pacote ou pote até 400 gramas.
Açúcar cristal
branco, isento
de impurezas,
acondicionado
em
saco plástico atóxico.
Embalagem de 1 Kg, devendo conter data de fabricação e
validade. Embalagens devem ser acondicionadas em fardos de 30
kg.
De primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para consumo. Ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Roxo especial, em pacote de 100 g.

3

ALHO

KG

800

4

ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE
TOMATE

KG

1500

5

ARROZ LONGO FINO, TIPO I

KG

6000

De carne bovina mecanicamente separada, arredondadas,
íntegras e de consistência própria, ao molho de tomate. Lata
contendo 420g e embalagem secundária contendo 24 latas.
Prazo de validade não inferior a 360 dias.
Arroz polido, fino, longo, tipo I. Embalagem de 01 kg,
acondicionada em fardos de 30 Kg.

6

ARROZ PARBOLIZADO , TIPO I

KG

4000

Arroz parbolizado tipo I. Embalagem de 01 kg, acondicionada em
fardos de 30 Kg.

7

BISCOITO SALGADO, TIPO
ÁGUA E SAL

KG

3000

BISCOITO DOCE, TIPO
(MARIA, ROSQUINHHA E
MAISENA)

KG

3000

CEREAL INFANTIL SEM
SACAROSE

KG

500

8

9

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, sal, açúcar invertido, amido de milho, soro de leite,
fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amônio), estabilizante (lecitina de soja), fibra de aveia, fermento
biológico e melhoradores de farinha (protease e xilanase).
Acondicionada
em
pacotes de
polipropileno,
atóxico
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com 10 embalagens.
Deve conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas.
Deve conter Ferro e Cálcio. Acondicionada em pacotes de
polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo
400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente, contendo 10 pacotes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

Cereal para alimentação infantil. Zero adição açúcares/sacarose.
Rico em vitaminas e minerais. Apresentação sache 150g.
Sabores:
Banana e maça, multicereais, arroz e aveia.
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10

CHARQUE P.A

KG

5000

11

COLORÍFICO

KG

800

12

FEIJÃO CARIOCA TIPO I

KG

4000

13

LEITE INTEGRAL EM PÓ

KG

3000

14

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE

KG

90

15

MACARRÃO SÊMOLA, TIPO
ESPAGUETE

KG

2000

16

MACARRÃO SEMOLA, TIPO
PARAFUSO

KG

2000

17

MASSA SÊMOLA P/ SOPA,
TIPO PAI NOSSO OU
ARGOLINHA

KG

3000

18

MILHARINA

KG

800

19

ÓLEO REFINADO, TIPO DE
SOJA

LITRO

2000

20

SARDINHA COM MOLHO DE
TOMATE 125 GR

KG

800

21

SAL REFINADO IODADO

KG

800

22

SELETA DE LEGUMES

KG

800

Preparado e composto a base de carne bovina curada e salgada,
mecanicamente selecionada, com cor e cheiro característico,
embalagem plástica em PVC à vácuo apropriada de até 5 kg,
acondicionado em fardo de até 30 kg. Não será aceito jerked
beef
Produto fino e homogêneo, produzido com grãos sãos e
maduros, cheiro aromático característico, sem aditivos,
embalagem plástica de 100gr.
Constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade
máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura
de outras variedades e espécies, acondicionados em embalagem
hermética de 1 Kg, embalados em fardos de 30 kg.
Embalagem em pacote plástico e aluminizado, limpo, não
violados, resistentes, contendo 200gr, acondicionados em fardos
plásticos transparentes c/ capacidade para 50 pacotes, deve ter
boa solubilidade e em uma porção deve conter cerca de 9% de
proteína, 24 % de cálcio e 4 % sódio, devendo ser enriquecido
com vitamina A e D.
Proteína isolada de soja, óleo de palma, açúcar, xarope de milho,
cálcio, maltodextrina, sal, vitamina C, vitaminas B5, B2, A, zinco,
ferro, vitamina D, iodo, ácido fólico e vitamina B12, emulsificante
lecitina de soja e aroma natural de baunilha,. Lata de 300
gramas.
Macarrão de sêmola c/ ovos tipo espaguete, enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalado em pacote hermético de 500g.
Validade de 12 meses. Devem ser acondicionados em fardos
com capacidade para 10 pacotes.
Macarrão de sêmola c/ ovos tipo parafuso, enriquecido com ferro
e ácido fólico, embalado em pacote hermético de 500g. Validade
de 12 meses. Devem ser acondicionados em fardos com
capacidade para 10 pacotes.
Macarrão sêmola para sopa (tipo pai nosso ou argolinha ), 1ª
qualidade, acondicionado em embalagem plástica transparente e
resistente de 500 g. Devem ser acondicionados em fardos com
capacidade para 20 pacotes.
Milharina.Flocos de milho, embalagem com 500 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido, e informações de rotulagem nutricional conforme
legislação vigente.
Óleo comestível, a base de grãos de soja sem conservantes,
embalagem de garrafa pet de 900 ml acondicionadas em caixas
c/ capacidade para 20 garrafas.
Produto
elaborado
com
sardinhas
íntegras,descabeçadas,descamadas,evisceradas e livres de
nadadeiras ,com molho de tomate temperado. Embalagem com
abertura abre facil, acondicionado em caixas de papelão c/
capacidade para 50 latas de 125g. Validade mínima de 06
meses. A embalagem deve apresentar data de fabricação, data
de validade e peso líquido.
Sal, tipo fino para aplicação alimentícia. Embalagem plástica de
01 kg, acondicionadas em fardo plástico transparente de 30 kg.
Produto preparado com cenoura em cubos, batatas em cubos e
ervilhas em grãos, envasadas praticamente cruas, reidratadas ou
pré-cozidas, imersas em líquido de cobertura composto por água
e sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas,
submetidas a adequado processamento tecnológico de
esterilização comercial, em recipientes hermeticamente
fechados. Não deverá conter conservadores. A embalagem
primária do produto deverá ser lata e tampa em folha de flandres,
fechada, perfeitamente recravada, inviolável com revestimento
apropriado, que ofereça proteção adequada contra oxidação,
perda de umidade e contaminação microbiana com o peso de
200g
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drenado. Embalagem secundária: caixa de papelão, resistente,
íntegra, contendo 24 unidades do produto.

23

SUCO DE FRUTA (CAJU)
GARRAFA 500ML

LITRO

1000

24

TEMPERO COMPLETO SEM
PIMENTA

KG

400

25

VINAGRE

Litro

400

Não fermentado e não alcoólico extraído da polpa das frutas,
sem glúten integral, sem açúcar, frutas frescas selecionadas,
garrafa apropriada de 500 ml – com diluição de 4,5 litros –
acondicionadas em caixa c/ capacidade para 12 garrafas.
Conjugado de temperos, sem pimenta, sendo permitida a adição
de realçadores de sabor permitidos em legislação. Embalagem
plástica de 300gr, acondicionados em caixa c/ até 24 unidades.
Elaborado a base de fermentação acético de álcool, líquido de
cor característica, isento de sujidades e matérias estranhas.
Embalado em frasco plástico contido em caixa de papelão c/ 12
garrafas 750 ml.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
ITEM

DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS

UNID

QTDE.

1

CARNE MOÍDA 2 º

KG

2000

2

CARNE BOVINA COM OSSO

KG

2000

3

CEBOLA

KG

1000

4

PEIXE CAÇÃO

KG

1000

5

PEITO DE FRANGO
CONGELADO

KG

6

MAÇÃ

KG

5000

500

ESPECIFICAÇÕES
Congelada, de 2° categoria tipo musculo dianteiro in natura,
congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto,
cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e
qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta,
polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 a 5 kg. Na
embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da
data de entrega.
Carne Bovina paleta (Pá) ou agulha com Osso. Carne bovina de
segunda, de qualidade, bovina, sem gordura. Com aspecto, cor e
cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer
substância nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno,
transparente, atóxica, contendo 01 a 5 kg. Na embalagem deve
conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso,
data de processamento e data de validade, identificação do tipo de
carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade
mínimo 03 meses a contar a partir da data de entrega
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.
Cortado em postas, sem pele, congelado. Embalagem: deve estar
intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na
embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo 02 meses a contar a partir da
data de entrega.
Cortado em fatias (filé), sem pele, congelado. Embalagem: deve
estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na
embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da
data de entrega.
Maçã nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca,
procedente de espécie genuína e sã, fresca, com grau de
maturação adequado para o consumo, sem apresenta 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.
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