
Estado do Para 

Município de Impiranga 

Prefeitura Municipal 

SOLICITACAO DE DESPESA N° 2020061502/2020 

A(o) limo(a) Senhor(a) JOSE DILDO PEREIRA ALVES 
SECRETARIO 
Nesta 

Senhor(a); 

Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos 
siutoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como ás normas infra-constitucionais que 
agem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda aquisição deve ser precedido por procedimento 

de licitação, reporto-me a pessoa de V. S. para solicitar a autorização para abertura e instrução de procedimento 
que viabilize a CONTRATAR GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS PARA FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DURANTE A 
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO., conforme itens abaixo: 

14 Item ('[SI Quantidade 

i 

FARINHA DE MANDIOCA 
EvecilicaHlo FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO, GRUPO SECA. SUBGRUPO FINA, CLASSE BRANCA. OBTIDO DAS RAIZES DE 
MANDIOCA SADIAS, DEVIDAMENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE. 
CONTENDO 01 KG, HERMETICAMENTE na !Atm. COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM (ROTULO) DOS INGREDIENTES. 
VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS., LARVAS 
E MATERIAL ESTRANHO, NAO PODENDO APRESENTAR-SE UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA VALIDADE MINIMA DE 06 
(SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA' 

QUILO 7.000,00 

2  
FEIJÃO DA COLONIA 
Especificaçáo GRAOS SEI ECIONADOS E INTEIROS, SEM PERFURACAO. COM  COLORACAO, ODOR E SABOR CARACTERISTICO, 
LIVRE DE IMPUREZAS. CARUNCHOS, SUJIDADES. LARVAS E PARASITAS O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO 
PLASTIC° TRANSPARENTE, ATOXICO. INCOLOR E RESISTENTE.' 

QUILO 6.000,00 

Ademais, informamos que o Termo de Referência em anexo é composto por todas as informações 
pertinentes e compatíveis para a correta contratação do objeto pleiteado por esta demanda. 

Itupiranga - PA, Segunda, 15 de junho de 2020 

lrileahtA 
WADILA SILVA LINHARES 

Diretora de Gestão e Administração 

• 
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OFÍCIO N°36/2020 
	

ltupiranga-PA, 15 de Junho de 2020. 

Ilm° Sr. 
Tiago Pereira Costa 
Pregoeiro da CPL 

Ao cumprimentar Vossa Senhoria vimos encaminhar termo de referência do departamento de 

Merenda Escolar para que seja aberto o processo licitatário com o seguinte objeto "Contratar, 

Grupos Formais ou Informais para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar 

para compor os kits durante a pandemia do Coronavirus (COVID-19) que serão entregues aos 

alunos da rede pública de ensino deste município; Os itens a serem licitados encontram-se no 

referido termo de referência" 

Atenciosamente, 

lasé 
5-• 	 aAfvej  

34...„_',71:4d.4 'Educam 
'unas 03/20 

CNPJ: 05.077.102/0001-29 - Avenida 14 de Julho S/N - Setor Administrativo —St. Rita de 
Cássia - Cep: 68.580-000 - Fone/Fax: 094 3333- 1462 ltupiranga-PA 
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Estado do Pará 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 

A prefeitura municipal de Itupiranga, através do departamento da 

Alimentação Escolar vem por meio deste contratar Grupos Formais ou 

Informais para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar para compor os kits durante a pandemia do Coronavirus (COVID-

19), que serão entregues aos Alunos da Rede Pública de ensino deste 

• 	município. 

2- DO FUNDAMENTO LEGAL 

A aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar está 

regulamentada pela Resolução CD/ FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013, 

(atualizada pela Resolução CD/FNDE n° 04, de 2 de abril de 2015). 

3 - JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e 

seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos 

alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Itupiranga, 

garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, 

411 	bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 

e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas etárias. 

4-. ESPECIFICAÇÕES DOS BENS OU SERVIÇOS 

As especificações constam no Anexo I deste Termo. 

5- ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os produtos deverão ser entregues no departamento de Alimentação 

Escolar. Os produtos deverão ser entregues semanalmente, nos dias e locais a 
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ser definido pela Secretaria Municipal de Educação, tendo o licitante o prazo 

para fazer a entrega conforme cronograma da nutricionista. 

Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de 

polietileno higienizadas. 

Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da 

empresa, uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de 

higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e 

bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme 

boas práticas de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e 

relacionamento no local de entrega. 

Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em 

desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca 

satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem 

prejuízo das sanções previstas. 

As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro 

relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada. 

O recebimento dos gêneros alimentícios será feito pela Prefeitura 

Municipal de ltupiranga, através do Departamento de Alimentação Escolar, pelo 

seu recebedor, pela comissão de recebimento e conselho da alimentação 

escolar, atestando os cumprimentos estabelecidos entre as partes. 

A prova de entrega é assinatura do responsável do recebimento da 

alimentação escolar no canhoto da nota fiscal e ou nota de entrega, que servirá 

apenas de ressalva ao fornecedor para fins de cumprimento. A não entrega no 

dia e horários marcados acarretam notificações. 

6— ACOMPANHAMENTOS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Dayane de Souza Pereira Igreja Brito RG: 050406512013-7 CPF: 009.471.732-
00/ FONE: 94-98404-5295, dayanebrito.nutricionista@hotmail.com, bem como 
seu substituto Kedson Barboza CPF: 822.816.882-91/FONE: 94-99109-5171. 
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ESTIMATIVA DO VALOR 

Conforme Anexo I. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo 

ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto 

(organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), 

estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, 

Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades 

le, 	Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação 

e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF). 

Estando ainda sujeitos a amplo teste qualidade e aceitabilidade, reservando a 

Prefeitura de Municipal de Itupiranga o direito de rejeita-los no topo ou parte, 

obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem 

qualquer ônus adicional. 

Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e 

ou adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 

laboratorial, conforme a determinação do FNDE, ficando o pagamento do 

fornecimento condicionado ao resultado apresentado. Será de 

responsabilidade dos fornecedores as analises físico-químicas e 

bromatológicas e sanitárias (microbiológica) dos produtos licitados. 

9— DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

9.1 O participante vencedor deverá apresentar as amostras de cada item 

proposto, conforme descrito no Anexo I do termo de referência. 

9.2 As amostras deverão ser apresentadas em data a ser definida 

posteriormente a chamada pública, as amostram deverão estar 

devidamente identificada com o número do edital, o nome do fornecedor 

(grupo formal ou informal) e a especificação do produto. 
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9.3 	As amostras deverão ser entregues no departamento de alimentação 

escolar. 

9.4 	A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em 

desacordo com as exigências deste edital implicará na automática 

desclassificação do item e/ou da proposta. 

9.5 A análise de amostras dos alimentos será realizada pela Nutricionista 

Municipal do Município de ltupiranga e Conselho de alimentação escolar (CAE) 

110 

	

	no Departamento da Alimentação Escolar e tem como objetivo avaliar e 

analisar a qualidade do alimento, e se o mesmo é apropriado à clientela 

atendida especifica. 

9.6 Um alimento pode ser definido como de boa qualidade, quando preenche 

as expectativas do consumidor com relação às características (aparência, cor, 

aroma, sabor e textura) e quando atende as exigências legais preconizadas 

(origem, controle de qualidade, boas práticas, licenciamento entre outros). 

• 
9.7 As amostras que serão apresentadas correrão à custa do fornecedor em 

participar do processo, não cabendo pleito posterior de indenização por 

despesas realizadas para poder participar da chamada pública. 

9.8 Caso a amostra tenha atendido todos os requisitos de qualidade e 

caracteristicas do edital a mesma será considerada aprovada, e será 

encaminhado o parecer técnico ao departamento de Licitação. 



PAUTA AGRICULTURA FAMILIAR 2020 

Farinha de mandioca crua, grupo 
seca, subgrupo fina, classe amarela, 
obtido das raízes de mandioca sadias, 
devidamente, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01 kg, 
hermeticamente fechado, Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho, não podendo apresentar-se 
úmida, fermentada ou rançosa. 

01 
FARINHA DE 
MANDIOCA  QUILO 7.000 

Grãos selecionados e inteiros, sem 
perfuração, com coloração, odor e 
sabor 	característico, 	livre 	de 
impurezas, carunchos, sujidades, 
larvas e parasitas. O produto deve ser 
embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, incolor e 
resistente. 

02 
FEIJAO DA 
COLÔNIA  QUILO 6.000 

10 — DISPOSIÇÕES GERAIS  e INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Estado do Pará 
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Sem disposições e informações complementares. 

ltupiranga, PA 	/ 	/ 	 

 

alOcteam 	. 	,rce-15.6  
Dayahe de Souza Pereira Igreja Brito 
Nutricionista/Responsável Técnico 

 

• José Dildo Péréira Alves 
Secretário de educação 

De Acordo. 

AN 
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DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar n" 101/2000) 

OBJETO: CONTRATAR GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS PARA FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DURANTE A 
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. 

Na qualidade de SECRETARIO do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, declaro, para os efeitos 
do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima 
especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LD0), 

Itupiranga - PA, Quarta, 15 de julho de 2020 

JOSE DlLDsr 	A ALVES 
RETARIO 

• 



Estado do Pará 

Municipio de Itupiranga 
Prefeitura Municipal 

COMUNICAÇÃO INTERNA N" Cl 0721002/2020 

Ref.: Despacho reafirmando a existência de dotação orçamentária para cobertura de despesas de 
processo de compra 

Em atendimento ao Art. 70, § 2°, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com 
CONTRATACAO DE GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DURANTE A PANDEMIA 

a  DO CORONA VIRUS (COVID-19), QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
IP DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 

A despesa será consignada â(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s): 

1. 
2.015- MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PNAC 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

Itupiranga - PA, Terça, 21 de julho de 2020 

exo 	Uenen 	S- ••  
likODRIGO RAMOS LOBO 

CONTADOR 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Considerando estarem cumpridas as formalidades dispostas no artigo 38, caput, da Lei Federal n° 
8.666/93, e suas alterações posteriores, nos termos do que consta nos autos, AUTORIZO a abertura do 
procedimento de contratação com a regras da legislação de regência. Deve ser objeto de atenção o 
comprometimento dos recursos do orçamento do exercício, com a utilização da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s): 

1. 
2.015 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PNAC 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

Via de regra administrativa, solicito que, logo após cumprida a instrução de autuação e confecção dos 
documentos pertinentes à fase interna, encaminhem os autos do procedimento a Assessoria Jurídica para as 

• providências cabíveis. 

ltupiranga - PA, Terça, 28 de julho de 2020 

• 

JOSE DILD 	REfltÁ 
SEG4ETARIO 

ALVES 



PORTARIA N°. 095/2020 	ltupiranga-PA, 03 de julho de 2020. 

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS 
pRoVIDÊNCIAS... 

JOSE MILESI, Prefeito Municipal, constitucional do Município de 
Itupiranaa — Estado do Pará, no uso de atribuições legais e com base no Art. 
78, inciso IX da Lei Orgânica do Município, 

RU:SOLVE: 

Artigo I° - NOMEAR, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em 

consonância do Artigo 6" inciso XVI da Lei Federal rin 8.666/93. respaldada pela Lei 

Federal n" 8.883/94, na incumbência de receber, examinar e julgar todos os documentos 

alusivos a procedimentos licitatórios e ao cadastramento de empresas para licitação em 

geral.  

Artigo 2" - A Comissão Licitatória ora designada será composta, pelos seguintes 

servidores municipais: INÁCIO DOS SANTOS SILVA; GABRIELA SARAIVA DE 

ALMEIDA; MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA CALDERARO; TIAGO PEREIRA 

COSTA, sob a Presidência do Primeiro membro. 

Artigo 3"- A investidura da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, acima 
mencionada não excederá a 01 (um) 11110. vedada a recondução total de seus membros para 
o período subseqüente. conforme preceitua a Artigo 51* 4 da 1.ei Federal nu 8.66(,'93. 

Artigo 4" - Esta Portaria entrará em vigor na presente data. 

Artigo 5" - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria n°039/202 
de 18 de maio de 2020. 

Gabinete do Preteito Municipal de Impiranga-PA. aos três dias do mês de julho cio an 
de dois n 	inte. 

MILESI 
Prefeit M11/ icipal de Itupiranga 

C\ A 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" CHAMADA PUBLICA 2020.002-FME 

MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA 
UNIDADE(S) ÓRGÃO(S) DEMANDANTE(S): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão de Licitação, autuo o processo administrativo de contratação que 
adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu INACIO DOS SANTOS SILVA , o subscrevo. 

Itupiranga - PA, Segunda, 03 de agosto de 2020. 

Ã1 /Ni 1 

INAC O DOS SANTOS SILV 
Presidente da COMISSAO PERMANENTE DE ICITACAO 2020-2 

Inetetief,140êÂffinitS SititelV" 
Presidente 

Portaria n° 095/2020  

• 
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