


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 04.880.258/0001-80

ANEXO I

QUANTITATIVO GERAL E ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1. OS produtos CONGELADOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS EM CARROS APROPRIADOS PARA A O TRANSPORTE DESSES
ALIMENTOS.
2. Os produtos deverão ser entregues conforme normatização da portaria vigente, que se refere a transporte de alimentos,
parceladamente, por conta e risco da empresa vencedora, junto ao DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-DAE, conforme
solicitação DIÁRIA, SEMANAL, QUINZENAL OU MENSAL, segundo características de cada produto levando em consideração sua
perecitividade e necessidade do Departamento de Alimentação Escolar-DAE .

3. Nas embalagens não pode haver misturas de gêneros no mesmo recipiente e devem ser transportados em basquetas ou caixas plásticas
adequadas para transporte de Hortofrutícolas, com capacidade até 15 L, previamente higienizadas.

4. O prazo para início do fornecimento é 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação efetuada pelo DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR-DAE.

5. No ato da entrega, no DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
liar

vencedora da chamada pública.

6. No momento da entrega no DAE, os entregadores deverão estar uniformizados adequadamente e apresentáveis segundo as boas
práticas de manipulação de alimentos;



ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QUANT.

APP 
ASSOCIAÇÃO 

DO PEQUENOS 
PRODUTORES 

DO KM 32

CEFAM 
COOPERATIVA DE 
AGRICULTORES E 
AGRICULTORAS 
DE MARACANÃ

B N 
RODRIGUES 
CARNEIRO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

ABACATE: de 1° qualidade, in natura,
apresentado grau de maturação médio,
sem danos físicos decorrentes do
transporte e manuseio. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Tamanho
MÉDIO. Caixa plástica com até 30 unidades.

KG 10.000 10,00R$               9,50R$                       R$              9,90 9,80R$                98.000,00R$              

02

ABÓBORA: de 1° qualidade, nova, íntegra,
isento de lesões, tamanho médio, sem
indícios de germinações. Primária:

KG 10.000 4,00R$                 4,95R$                       R$              5,85 4,93R$                49.333,33R$              

03

AÇAÍ MÉDIO: Congelado, pasteurizado ou
branqueado, contendo, em sua
composição, polpa de açaí, carboidratos,
proteínas, fibra alimentar, sódio e 0% de
gordura trans. Primária: Embalagem
plástica, transparente, atóxica, resistente,
com 1 kg, mantido sob congelamento a
18° c.

KG 10.000 20,00R$               19,00R$                     R$           21,00 20,00R$              200.000,00R$           



04

ALFACE: 1° qualidade, com folhas novas,
verdes, viçosas e livres de fungos e
sujidades. Não poderá apresentar folhas
murchas e descoloridas. Cada maço deve
conter, no mínimo, 300g. Primária:
embalagem plástica com 1 maço de, no
mínimo, 300g.
Secundária: caixa plástica com 40 maços.

KG 10.000 12,00R$               14,24R$                     R$           15,15 13,80R$              137.966,67R$           

05

BANANA REGIONAL: de 1 ° qualidade, in
natura, apresentando grau de maturação
médio. Sem danios físicos decorrentes do
transporte e manuseio. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Caixa plástica
com até 10 dúzias.

KG 30.000 8,00R$                 8,13R$                       R$              9,80 8,64R$                259.300,00R$           

06

BATATA DOCE: 1° qualidade, tamanho
médio, íntegra, de consistência firme, casca
lisa, sem indícios de germinação e livre de
fungos e sujidades. Primária: embalagem

KG 10.000 7,00R$                 5,86R$                       R$              6,80 6,55R$                65.533,33R$              

07

CARIRU: 1° qualidade, folhas novas, verdes
e viçosas, livre de fungos e sujidades. Cada
maço deve conter, no mínimo, 300 g.
Primária: embalagem plástica com 1 maço
de, no mínimo, 300 g. Secundária: caixa
plástica com até 40 maços.

KG 10.000 8,00R$                 12,56R$                     R$           13,10 11,22R$              112.200,00R$           



08

Cebolinha: de primeira qualidade,
compacta e firme, sem lesões de origem
física e mecânica, perfurações ou cortes,
tamanho e coloração uniformes, isenta de
sujidade, parasitas e larvas. Cada maço
deve conter, no mínimo, 100g. Primária:
embalagem plástica com 1 maço de, no
mínimo, 100 g. Secundaria: caixa plástica
com até 40 maços.

KG 10.000 12,00R$               18,60R$                     R$           19,40 16,67R$              166.666,67R$           

09

CHEIRO VERDE: 1° qualidade,folhas novas,
verdes e viçosas, livre de fungos e
sujidades. Cada maço deve conter, no
mínimo, 200g. Primária: embalagem plática
com 1 maço de, no mínimo, 200g.
Secundária: caixa plástica com atpe 40
maços.

KG 10.000 18,00R$               19,33R$                     R$           21,50 19,61R$              196.100,00R$           

10

CHICÓRIA: 1° qualidade, folhas novas,
verdes, viçosas, livre de fungos e sujidades.
Cada maço deve conter, no mínimo, 100 g.
Primária: embalagem plástica com 1 maço
de, no mínimo, 100g. Secundária: caixa
plástica com até 20 maços.

KG 10.000 12,00R$               14,73R$                     R$           15,75 14,16R$              141.600,00R$           



11

COUVE MANTEIGA: 1° qualidade, folhas
novas, de tonalidade verde escuro e
uniforme, livre de fungos e sujidades. Não
poderá apresentar folhas murchas e
descoloridas. Cada maço deve conter, no
mínimo, 150g. Primária: embalagem
plástica com 1 maço de, no mínimo, 150g.
Secundária: caixa plástica com até 40
maços.

KG 10.000 12,00R$               15,00R$                     R$           16,00 14,33R$              143.333,33R$           

12

FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL: torrada e
seca, grânulos uniformes na cor e no
tamanho, de 1° qualidade, isenta de
substâncias terrosas, fragmentos estranhos
e parasitas. Não poderá estar úmida,
fermentada e rançosa. Deve conter registro
em órgão de inspeção sanitária federal,
estadual ou municipal. Primaria: plástico
transparente com 1 kg. No rotulo deverá
conter o nome do produto, data de
fabricação e data de validade.

KG 5.000 16,00R$               17,52R$                     R$           18,25 17,26R$              86.283,33R$              

13

JAMBU: com folhas novas, verdes, cor
uniforme, isento de fungos, insetos,
parasitas, larvas e sujidades. Cada maço
deve conter, no mínimo, 300g. Primária:
plástica com 1 maço de, no mínimo, 300g.
Secundária: caixa plástica com 40 maços.

KG 10.000 12,00R$               13,33R$                     R$           14,00 13,11R$              131.100,00R$           



14

LARANJA REGIONAL: de qualidade, in
natura, apresentando grau de maturação
adequado para o consumo. Sem danos
físicos decorrentes do transporte e
manuseio. Isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem do tipo contendo
20 kg.

KG 20.000 3,00R$                 4,59R$                       R$              5,50 4,36R$                87.266,67R$              

15

LIMÃO: tamanho médio, de boa qualidade,
casca fina, isento de manchas, fungos e
sujidades. Embalagem do tipo com
20 kg.

KG 5.000 5,00R$                 5,37R$                       R$              6,15 5,51R$                27.533,33R$              

16

MACAXEIRA: odor agradável, consistência
firme, sem perfurações e outras lesões,
com coloração característica e isenta de
material terroso. Saco de ráfia com 20 kg.

KG 5.000 4,00R$                 5,87R$                       R$              6,90 5,59R$                27.950,00R$              

17

MAMÃO PAPAIA: de 1°qualidade , sem
nenhum tipo de lesão física decorrente do
transporte e manuseio, grau médio de
amadurecimento, casca sem defeitos e
manchas. Isento de sujidades, parasitas e
larvas. Caixa plástica com até 30 unidades.

KG 10.000 5,00R$                 6,23R$                       R$              7,10 6,11R$                61.100,00R$              

18

MAXIXE: de 1° qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação
adequado para o consumo. Sem danos
físicos decorrentes do transporte e
manuseio. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem do tipo

KG 5.000 5,00R$                 12,00R$                     R$           13,20 10,07R$              50.333,33R$              



19

MELANCIA: de 1° qualidade, in natura,
apresentando graus de maturação
adequado para o consumo. Sem danos
físicos decorrentes do transporte e
manuseio. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Cada unidade deve ter
pesoaproximado entre 10kg e 20 Kg.
Embalagem de 1 kg, acondicionada em
apropriada de até 20 kg. 

KG 5.000 3,00R$                 4,58R$                       R$              5,90 4,49R$                22.466,67R$              

20

MILHO VERDE EM ESPIGA: fresco, com
folhas verdes, protegido pela casca. isento
de lesões de origem física, mecânica ou
biológica e matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á superfície
externa. livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas. cada unidade de ter, no
mínimo, 300g. Saco de ráfia com 50 kg.

KG 5.000 8,00R$                 6,35R$                       R$              6,95 7,10R$                35.500,00R$              

21

PEPINO: 1° qualidade, tamanho médio,
íntegro, de consistência firme, casca lisa e
livre de fungos e sujidades. Embalagem do

KG 5.000 4,00R$                 6,67R$                       R$              7,10 5,92R$                29.616,67R$              

22

Pimenta de cheiro: de boa qualidade, livre
de rersíduos, sujidades, parasitas e larvas,
tamanho, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, firme e
intacta, sem danos de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes.

KG 5.000 10,00R$               12,10R$                     R$           13,20 11,77R$              58.833,33R$              



23

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA:
natural, congelada, de 1° qualidade, com
laudo de análise microbiológica para
pesquisa de coliformes fecais e salmonela,
realizado em laboratório devidamente
autorizado. Primária: embalagem plástica
transparente de polietileno de 01 kg. Na
embalagem deve constar o nome do
produtor, data de fabricação e de validade.

KG 5.000 12,00R$               12,33R$                     R$           13,50 12,61R$              63.050,00R$              

24

POLPA DE FRUTAS SABOR CUPUAÇU:
natural, congelada, de 1° qualidade, com
laudo de análise microbiológica para
pesquisa de coliformes fecais e salmonela,
realizado em laboratório devidamente
autorizado. Primária: embalagem plástica
transparente de polietileno de 01 kg. Na
embalagem deve constar o nome do
produtor, data de fabricação e de validade.

KG 5.000 18,00R$               15,73R$                     R$           16,80 16,84R$              84.216,67R$              

25

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA: natural,
congelada, de 1° qualidade, com laudo de
análise microbiológica para pesquisa de
coliformes fecais e salmonela, realizado em
laboratório devidamente autorizado.
Primária: embalagem plástica transparente
de polietileno de 01 kg. Na embalagem
deve constar o nome do produtor, data de
fabricação e de validade.

KG 5.000 13,00R$               12,35R$                     R$           13,75 13,03R$              65.166,67R$              



26

POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ:
natural, congelada, de 1° qualidade, com
laudo de análise microbiológica para
pesquisa de coliformes fecais e salmonela,
realizado em laboratorio devidamente
autorizado. Primária: embalagem plástica
transparente de polietileno de 01 kg. Na
embalagem deve constar o nome do
produtor, data de fabricação e de validade.

KG 5.000 15,00R$               14,26R$                     R$           15,25 14,84R$              74.183,33R$              

27

POLPA DE FRUTAS SABOR MURUCI:
natural, congelada, de 1° qualidade, com
laudo de análise microbiológica para
pesquisa de coliformes fecais e salmonela,
realizado em laboratório devidamente
autorizado. Primária: embalagem plástica
transparente de polietileno de 01 kg. Na
embalagem deve constar o nome do
produtor, data de fabricação e de validade.

KG 5.000 12,00R$               11,30R$                     R$           12,80 12,03R$              60.166,67R$              

28

POLPA DE FRUTAS SABOR TAPEREBÁ:
natural, congelada, de 1° qualidade, com
laudo de análise microbiológica para
pesquisa de coliformes fecais e salmonela,
realizado em laboratório devidamente
autorizado. Primária: embalagem plástica
transparente de polietileno de 01 kg. Na
embalagem deve constar o nome do
produtor, data de fabricação e de validade.

KG 5.000 12,00R$               13,22R$                     R$           14,00 13,07R$              65.366,67R$              



29

TANGERINA:1° qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação
adequado para o consumo. sem danos
físicos decorrentes do transporte e
manuseio. com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem do tipo

KG 10.000 5,00R$                 6,74R$                       R$              7,10 6,28R$                62.800,00R$              

30

TUCUPI REGIONAL: 1° qualidade, livre de
impurezas, fervido, com coloração
característica e 100% natural. Deve conter
registro em órgão de inspeção sanitária
federal, estadual ou municipal. Garrafa do
tipo pet ou similar de 2 litros. 

LITRO 1.000 10,00R$               11,95R$                     R$           13,00 11,65R$              11.650,00R$              

31

URUCUM: 1° qualidade, livre de impurezas,
fervido, com coloração característica e
100% natural. Deve conter registro em
órgão de inspeção sanitária federal,
estadual ou municipal. Garrafa do tipo pet
ou similar de 2 litros ou em pó,  1 kg

LITRO 1.000 12,00R$               12,80R$                     R$           13,90 12,90R$              12.900,00R$              

2.687.516,67R$        
VALOR GLOBAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

CNPJ: 04.880.258/0001-80

7. Caso os produtos sejam entregues aquém ou além do ponto de maturação ou em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-DAE, o vencedor deverá providenciar sua substituição no mesmo dia, se
responsabilizando pela entrega em todas as Unidades Escolares;

8. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, caberá à nutricionista da Secretaria Municipal de
Educação a análise técnica, que considerando a gravidade da ocorrência, decidirá pela substituição do produto em prazo a ser
convencionado pelas partes.



  

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Bairro Centro, Maracanã, Pará. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
CNPJ: 04.880.258/0001-80 

 

DESPACHO 

 

Ao Sra  Secretária Municipal de Educação; 

Valcineide Lira Carrera 

Ordenadora de Despesas 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro para o fim disposto no art. 16, II, da Lei Complementar n° 101, de 04 

de Maio de 2000, e para efeito da realização do processo licitatório, que a despesa 

tem adequação orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, com a Lei 

de diretrizes orçamentárias e Lei n° 067/2020 que trata do Orçamento Anual para o 

exercício financeiro de 2021 sendo constatada a existência de dotação orçamentária 

conforme abaixo: 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de gêneros 

alimentícios (Kits de alimentos) da Agricultura Familiar, a serem distribuídos no 

período de Pandemia (COVID-19) a todos os alunos matriculados a fim de suprir 

as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do 

Município de Maracanã-PA. 

 

Dotações Orçamentárias: 

Unidade Gestora: 01 – Fundo Municipal de Educação 

12 361 0251 2.013 – Manutenção do programa de alimentação escolar PNAE 

 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

Maracanã/PA, 30 de agosto de 2021. 

 

_______________________________ 

Jacqueline Malcher Benigno 

Contador 

CRC/PA 021369-O-1 



  

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Bairro Centro, Maracanã, Pará. 

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

CNPJ:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 

 A Secretária Municipal de Educação de Maracanã, na qualidade de 

Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação de Maracanã, no uso de 

suas atribuições Legais e,  

 Considerando a necessidade de contratação de pessoa jurídica para 

contratação de pessoa jurídica para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO 

AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, do município de MARACANÃ- PA; 

 Considerando a justificativa, a definição do objeto, e demais especificações 

constantes no Pedido e Termo de Referência em anexo aos autos;  

 Considerando haver adequação orçamentária e financeira da despesa 

especificada no Pedido de Geração de Despesas – PGD em apenso aos autos com a 

Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2021), bem como, compatibilidade como o 

Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente (exercício de 2021) e saldo 

orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de Contabilidade; 

 Resolve: 

 I – Autorizar a realização da supracitada despesa; 

 II – Determinar ao setor competente o impulso do procedimento adequado à 

seleção de fornecedor/prestador (licitação) conforme for à hipótese legal mais vantajosa 

ao Erário Municipal. 

 Registre-se e Cumpra-se. 

  

MARACANÃ/PA, em 30 de agosto de 2021. 

 

 
Valcineide Lira Carrera 

Secretária Municipal de Educação 

 

Recebido pela Comissão Permanente de Licitação 

Em, ____/ ______/ 2021. 

____________________________ 

Cleuma de Fátima Mendonça dos Santos 

Comissão de Licitação 

Presidente 
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