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Oficio n° 093/2021-PMM-SEMEC 

Muaná (PA), 15 de junho de 2021 

DA: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 

PARA: Coordenadora da CPL 

Prezada Senhora, 

DIRETORIA DE COMPRAS/LICITAÇÕES 

Solicitamos a abertura do competente processo licitatório para contração de empresa do ramo 

pertinente para a aquisição de produtos para elaboração da Alimentação Escolar do 

PROGRAMA PNAE para as Escolas do Município de Muaná. 

1. INTRODUÇÃO

1.1. A secretaria Municipal de Educação do Municipio de Muaná, necessita da 

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à Alimentação Escolar para atender 

Programas PNAE. 

2. OBJETIVO 

2.1. Adquirir Gêneros Alimenticios destinados a Atender o fornecimento da 

Alimentação Escolar de rede Municipal de Ensino Infantil, Médio, Fundamental,

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educação Especializado (AEE) 

do Municipio de Muaná, para o segundo semestre do ano de 2021 
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3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO D0 PRODUTO: 

3.1. Os produtos abaixo relacionados estão em estrita observância ao cardápio, bem com 

as especificações adequadas ao produto de qualidade.

TOTAL ESPECIFICAÇÕES
UNID ITEM DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS 

Contendo sacarose de cana de açúcar, branco, peneirado 

livre de fermentação, isento de matérias primas terrosas,

parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagem de 1 Kg.| 
17.000,00 devendo conter data de fabricação e validade não inferior AÇÚCAR TRITURADO Kg 

120 dias. Embalagens devem ser acondicionadas em fardos 

de 30 kg. 

De primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal 

que Ihe permita suportar a manipulação, o transporte e a 

Kg 1.200,00 conservação em condições adequadas para consumo. 
ALHO 

Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Roxo especial, em 

pacote de 100 g. 

De carne bovina mecanicamente separada, arTedondadas. 

íntegras e de consistência própria, ao molho. Lata contendo 

ALMÓNDEGA AO MOLHO DE 

TOMATE 4.000,00 |420g e embalagem secundária contendo 24 latas, 
3 Kg 

Embalagem com abertura abre fácil. Prazo de validade não 

|inferior a 360 dias. 

Arroz polido, 1 qualidade (tipo 1), fino, longo, gråos inteiros, 

isento de parasitas, mofo, odores estranhos, matérias 
11.500 00 terrosas e outros. Classe: Longo fino. Tipo: 1. Validade não 

inferior a 120 dias. Embalagem de 01 kg, acondicionada em 

ARROZ TIPO 1 FD 

fardos de 30 Kg. 

Composição básica: farinha de trigo eniquecida com fero e 
ácido folico (Vitamina B 9), gordura vegetal, extrato de malte. 

margarina, soro do leite, amido de milho, sal, açücar e 

demais substäncias permitidas. Deve conter 21 9 
carboidratos, 2.7g protelina e 1,6 g de fibra por porçào 30 
gramas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atöxico 

0.000,00 hermeticamente vedado com no minimo 400g e embalados 
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA 

TRADICIONAL Kg 

em calixa de papelão limpa, integra e resistente, contendo 20 

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 | 
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part da data de entrega na urwdade reguisitante 

Campçâo báska tarina de rige errigueckia com feme e 

axkce (VRamia B) gordura vegetal amkdo de mlho 

gua e eas atrias permbidas Deve conter as 

Vammas 1 P 6 alm 22 carbodatos. 2 

grteia e g ae fra por porçao 30 gamas Acondcionada 

c sSReS e poigragiien atwc hermmetcamente

NNCOHTO DALGADO PO 
CREAM CRACME" 

TRADNCAONAL 

5 OC a 9n * iume 309embalados em caixa de 

apde impa Reg esisterte com 20 pacotes Deve 

ifter ieammertie dades de denticaçao 

ar idia rtamagke uttrail mero do lote data de 

waikdate guaeae predo Dever apresentar 

wailktiate mna de tK meses part da data de erntrega na 

Crgeliatia e aegarie pe ackm opatinho. serm 

ailiaem m emitaliagem piaafia lexivelf, atdvica

ee tagarerte e pacotes de kg som rotdo 

CARM MONDA 1000C Tis derfae da empres tegietro n iF 

edifiea�e da ategra e tpe de carne com data de 

tabra�e rar e vailade de dias nminirno 

Eitega porta a pota 

e ualidae tamarèe de médo a gande, casc.a irteg» 
sem furgs crsireia frme emtalada adepuadarmerte 

200,CK em ambaia gem resisherfe e trarnspar erte de ath 03 *g. co CABOLA 

efgueta de pesagem egrazn de vaiarde Entiega perta 
parta nas escias 

Phregpar ao aumosto bs de carne tevina aa ada 

saigaapota de sgsa cun 12% de penaira a 17 % de 

gr ars uas per porçao mecarwarmerte seiarionada 
com e dero caracteristin emtsiagem pliastica em PVC 

CAROt PA 

vaagrata dn 5 ig annato em tardo da ate 

30gNao sers acnito rad teef 

Pro o fero hamoghraa, pruuzin am gåos sá 

mar os cero arcmáicn caracterietieF de mäe, sa 
CCORIFIEO 1200 

me ieo wgetal Sem a3iva emtalagem piásal.a e 

100gm 
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Constituido de grãos inteiros e sadios com teor de umidade 

máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e 

11.500,00
mistura de outras variedades e espécies, acondicionados em 

Kg 
embalagem hermética de 1 Kg, embalados em fardos de 30 

kg 

3 
FEJÃO CARIOCA TIP01 

Coxa e sobrecoxa com osso, congelado a -18°C. 

Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de 1 Kg 
envolvidas em sacos plásticos de polietileno liso, atóxico, 

não violado, resistente. Embalagem secundária: Caixas de 

papelão em perfeitas condições, lacradas, com identificaçãäo 

S.100,00 do produto, validade e peso aparente. O produto deve FRANGO, COXA E 
SOBRECOXA 4 Kg 

apresentar validade não inferior a 90 dias a partir da data de 

entrega. Entregar conforme o cronograma da entidade 

Executora. 

| Filé de peito de frango, sem osso, congelado a -18°C. 

Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de 1 Kg 

envolvidas em sacos plásticos de polietileno iso, atóxico, 

não violado, resistente. Embalagem secundária: Caixas de 

papeläo em perfeitas condições, lacradas, com identificação

do produto, validade e peso aparente. O produto deve 

apresentar validade não inferior a 90 dias a partir da data de 

entrega. Entregar conforme o cronograma da entidade 

15 FRANGO, FLÉ DE PEITo Kg 5.100,00 

Executora. 

Embalagem em pacote plástico e aluminizado, limpo, não | 

violados, resistentes, contendo 200gr, acondicionados em 
fardos plásticos transparentes c capacidade para 50 

|I1.S0,00pacotes, deve ter boa solubilidade e em uma porção deve 16 LEITE INTEGRAL EM PÓ Kg 

conter cerca de 9% de proteina, 24 % de cálcio e 4 % sódio, 

devendo ser enriquecido com vitamina A e D. 

Macarão sêmola de trigo tipo espaguete, enriquecido com 
MACARRÄO ESPAGUETE TIPO 

SEMOLA 
ferro e dcido fólico, embalado em pacote hermético de 500g. 

12.000.00 Validade de 12 meses. Devem ser acondicionados em fardos 
17 Kg 

com capacidade para 10 pacotes. 

Macarrão sêmola para sopa (tipo conchinha ou argolinha), 1 
acondicionado em embalagem plástica 4.000,00 transparente e resistente de 500 9. Devem ser 

MASSA SÉMOLA PI SOPA, TIPO 
CONCHINHA. 

qualidade, 
18 Kg 

acondicionados em fardos com capacidade para 10 pacotes. 
Macarrdo de semola de trigo, enriquecido com ferro e ácido 

3.000,00 folico, embalado em pacotes hermético de 500g. Validade de 
12 meses. Deve ser acondicionado em fardos com 

MACARRAO PARAFUSOo Kg 

capacidades para 10 pacotes. 
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De milho flocão, em pacote livre de material terroso, parasita 

e larvas. Embalagem plástica de 400 a 1.000 g. 

Fubá de Milho 
19 Kg 3.000,00 acondicionado em fardos plásticos transparentes de até1 

Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Oleo comestivel, a base de gräos de soja sem conservantes, 

ÓLEO REFINADO, TIPo DE embalagem de garrafa pet de 900 ml acondicionadas em 

19 SOJA. 1.400,00 caixas cl capacidade para 20 garratas. ml 

Produto elaborado com sardinhas íntegras água de 

constituição (ao próprio suco), descabeçadas, descamadas 
evisceradas e livres de nadadeiras, polpa de tomate, óleo 

comestivel, 16% de proteinas e 4 % gorduras totais por 

SARDINHA COM MOLHO DE 
20 Kg 4.000,00 Pporç�o. Embalagem com abertura abre fácil, acondicionado 

TOMATE 125 GR 
em caixas de papeläo c/ capacidade para 50 latas de 125g. 

Validade minima de 06 meses. A embalagem deve 

apresentar data de fabricação, data de validade e peso 

liquido. 
Sal, tipo fino iodado, beneficiado para aplicação alimenticia. 

1.400,00Embalagem plástica de 01 kg, acondicionadas em fardo 21 SAL REFINADO Kg 
plástico transparente de 30 kg. 

Não fermentado e não alcoólico extraido da polpa das frutas, 

SUCO DE FRUTA (GOIABA) 
GARRAFA 500ML 

sem glúten integral, sem açücar, frutas frescas seleciona das. 2. garrafa plástica apropriada de 500 ml acondicionadas em 22 m 

caixa cl capacidade para 12 garrafas. 

Nao fermentado e não alcoolico extraido da polpa das frutas 
sem glúten integral, sem açúcar, frutas frescas selecionadas SUCO DE FRUTA (CAJU) 

GARRAFA 500ML 2.400,00 23 ml 
garrafa plástica apropriada de 500 mi acondicionadas em 

caixa c/ capacidade para 12 garafas. 

Produzido da fermentação do vinho branco. Produto 

translücido e de cor, sabor e odor caracteristico. Embalagem VINAGRE (FERMENTADO 
ACETICO DE ALCOOL) 24 mi 1.400,00 plastica transparente, atóxica resistente, cada unidade 

contendo 750 ml 

Fresca de boa qualidade, livre de sujidades, embalagens de 
.00,00 |ate 5 kg, acondicionadas em basquetas de ate 30 Kg. 

25 CENOURA Kg 

Fresca de boa qualidade, livre de sujidades, embalagens de 
ate 5 kg, acondicionadas em basquetas de ate 30 Kg. 

26 BATATA INGLESA REGIONAL Kg 
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FORMA DE ENTREGA DOS GÉNEROS ALMENTÍCIOS:

Os gêneros alimenticios não pereciveis deverão ser entregues mensalmente na Secretaria 

Municipal de Educação de Muaná, até o terceiro dia útil da data da solicitação do pedido, 

sendo transportado por meio apropriado de acordo com legislação.

Os gêneros alimenticios pereciveis (carne moida, Filé de peito, coxa e sobrecoxa), deverão ser 

entregues quinzenalmente nos locais indicados pela Secretária Municipal de Educação, 

obrigatoriamente transportados e distribuidos em transporte apropriado, dotado de laudo de 

inspeção da vigilância sanitária, observando cada produto transportado, pessoal equipado e 

uniformizado para distribuição conforme legislação 

Outros gêneros alimenticios como cebola, batata e Cenoura deverão ser entregue também 

quinzenalmente nos locais indicados pela secretária municipal de educação com suas 

caracteristicas organolépticas preservadas 

DOCUMENTAÇOES TÉCNICAS PARA PAUTA DE COMPRAS DE GÊNEROS 

ALIMENTÍcIos DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-

PNAE 

As exigências contidas na presente ordem de compra que compõe a Pauta 2021 da 

Alimentação Escolar do Municipio de Muaná encontra-se devidamente fundamentada 

conforme legislação em vigor para espécie, a saber, 

Manual de Legislação DECRETO N° 5.741, DE 30 DE MARÇO DE 2006, 

REGULAMENTO DOS ARTS. 27-A, 28-A E 29-A DA LEI No 8.171, DE 17 DE 

JANEIRO DE 1991 conforme Seção I Da Inspeção e da Fiscalização de Produtos de 

Origem Animal conforme: 
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Art. 142. A inspeção higiênico-sanitária, tecnológica e industrial dos produtos de origem 

animal é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Slo Fica estabelecida a obrigatoriedade prévia de fiscalização, sobo ponto de vista industrial 

e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis ou não-comestíveis, sejam ou 

não adicionados de produtos vegetais. 

S20 A inspeção abrange a inspeção ante e post mortem dos animais, recebimento, 

conservação, acondicionamento, manipulaç�o, transformação, elaboração, preparo, 

embalagem, depósito, rotulagem, trânsito e consumo de quaisquer produtos, subprodutos e 

resíduos de valor econômico, adicionados ou não de vegetais, destinados ou não à 

alimentação humana. 

Art. 143. Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal

poderá funcionar no País, sem que esteja previamente registrado no órg�o competente, para 

fiscalização da sua atividade. 

Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo com as 

exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS conforme 

RESOLUÇÃO N° 23, DE 15 DE MARÇO DE 2000 itens: 

4.1. Todos os estabelecimentos que exercerem atividades pertinentes å area de alimentos 

devem ser inspecionados e licenciados pela autoridade sanitária. 

Resolução n°. 015 de 16 de junho de 2003 do FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOILVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE conforme o_Art. 11. Os produtos 

adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos ao controle de 

qualidade, na forma do Termo de Compromisso Anexo ll e l1, desta Resolução. 

$5° Os produtos a serem adquiridos para a clientela do PNAE deverdo atender ao disposto na 

legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilàneia Sanitária do 

Ministério da Saúde. 

S6 Cabe às EE adotarem medidas que garantam adequadas condições higiènicas ea 

qualidade sanitária dos produtos da alimentação escolar durante o transporte, estocagem e 

Prefeitura Municipal de Muaná 
CNPJ 05.105.200/0001-22 

Praça 28 de Maio, 43-Centro muana.gov.pa.br 

prefeitura.muana@gmail.com Muaná - Pará 68825-000 



Muana 
PREFEITURA DE 

MUAMA 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAIL DE MUANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMEC 

preparo/manuseio até o seu consumo pela clientela beneficiada pelo programa, observando-se, 

MA NVA MANETRA DE GOVER4AR 

ainda, os seguintes procedimentos: 

I- previsão, nos editais e contratos de fornecimento de gêneros alimentícios e/ou sistema de 

refeições prontas, da Responsabilidade dos vencedores pela qualidade fisico-quimica e 

sanitária do objeto licitado; 
I1- exigência de que a rotulagem, inclusive a nutricional, esteja em conformidade com a 

legislação em vigor, 

ll- exigência, nos editais, de comprovação, junto às autoridades sanitárias locais, de 

instalações compatíveis com o Produto que o licitante se propõe a fornecer, 

IV exigência, no momento de cada certame licitatório, de apresentação de amostras para 

eventuais testes de Laboratório ou de degustação e comparação. 

Objetivando o cumprimento das normas legais, conforme acima citado, se faz necessário que 

os fornecedores apresentem, 

Registro dos produtos nos órgãos competentes e fichas técnicas, assinada por técnico 

da área de alimentos, de acordo com as exigências do Ministério da Saúde, emitido 

pela Agéncia Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, 05 produtos isentos de 

Registro deverão vir acompanhados do Comunicado de Inicio de Fabricação: 

Ministério da. gricultura, Pecuária e Abastecimento devem estar de acordo com as 

exigéncias do Manual de Legislação DECRETO N° 5.741, DE 30 DE MARÇO DE 

2006, REGULAMENTO DOS ARTS. 27-A, 28-A E 29-A DA LEI No 8.171, DE 17 

DE JANEIRO DE 1991 e da Resolução n'. 015 de 16 de junho de 2003 do FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE. para produtos de 
origem animal, será exigido também Certiticado de registro no SIF/DIPOA do 

Produto e fabricante. 

Um dia antes do certame as amostras dever�o ser encaminhadas para a secretaria de 

educação para serem analisadas pela nutricionista, com participação do conselho de 
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Alimentação Escolar e Vigilância sanitária Local. Estas serão expostas no dia do 

certame. 

Para comercialização, armazenagem e distribuição dos produtos de origem animal, em 

especial Carnes Bovina, Suína e de Frango, obrigatoriamente o proponente deverá 

apresentar vistoria da câmara frigorífica e veículo(s) frigorífico(s) da licitante, caso 

este serviço seja terceirizado, obrigatório a apresentação do contrato de prestação de 

serviços acompanhado de cópia autêntica do contrato social da empresa especializada 

em Logística/Transporte, bem como, vistoria da câmara frigorífica e veículo(s) 

frigorifico(s) da contratada durante a fase de habilitação do processo licitatório, 

Certificado de Controle de Vetores e Pragas, com a Desinsetização e Desratização 

executada por empresa especializada com registro no CREA/PA / SESMA /SEMA, 

acompanhado de Laudo de Execução, da sede da licitante e depósito a fim de garantir 

a isenção e contaminantes dos produtos alimentícios adquiridos para Alimentação 

Escolar do Município de Muaná-PA.; 

A titulo de Amostra, 02 (duas) unidades de cada Gênero Alimentício ofertado, em 

embalagem original, igual as que ser�o entregues por ocasião do fomecimento, com 

identificação da licitante, CNPJ e o processo licitatório ao qual a mesma está 

vinculada devidamente etiquetadas e listadas. 

.O licitante deverá encaminhar as amostras mediante documento formal, em duas vias, 

no qual deverão constar os dados da empresa, além da descrição completa dos itens 

apresentados, impresso em papel timbrado da mesma, com carimbo e assinatura do 

representante legal, na forma requerida neste edital e devidamente etiquetada na 

sequencia dos itens da Pauta 2021. 
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As amostras ser�o avaliadas conforme as descrições constantes do termo de entrega, 

uma das amostras apresentada poderá ser aberta, manuseada, receber cortes, secções, 

vincos, cozimento e degustação, desta feita não serão devolvidos aos licitantes ao final 

da avaliação técnica. 

Em estrita observância as normas do MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Ministério da Saúde ANVISA / MS e FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, as amostras tem o propósito de 

garantir a qualidade e fornecimento dos Alimentos a serem adquiridos para os 

Estudantes do Município de Muaná- PA, e tornar a sessão do pregão por seu 

fundamento, disputa pelo menor preço, apresentação e aprovação das amostras é 

critério condicionante à aceitação da proposta comercial do licitante. 

Atenciosamente, 

lle késainearnko na 
SECRTg E AÇÃO SECRecrelo N bo872 

Karol ne iolRo 
eis clonlsta 
CRNI7-5444 

NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL 

aiauaw oleo Teena 
Taiana M. Teieira 

Nutricionista 
NUTRICIONISTA REPONSÁVEL 
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