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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1. OBJETO 

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE ACORDO COM A DEMANDA DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO 
CAPIM/PA 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

MARCA 

 

QUANT. 

 

UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 AÇÚCAR CRISTAL . 
 

60000,000 QUILO 
  

Especificação : AÇÚCAR CRISTAL, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e 
sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar da data de entrega 

  

2 ACHOCOLATADO EM PÓ . 
 

6000,000 QUILO 
  

 

 
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ, Composto por 
açúcar, cacau em pó, minerais, vitaminas A(90mcg),vitamina 
D3 (0,75mcg), gordura trans (0g), proteínas (0,7g), gorduras 
totais no maximo (0,4g), sódio no máximo (21mg), vitamina C 
(6,75mg), preparado com ingredientes sãos e limpo, com 
sabor, cor e odor característicos, contendo 200, 250g, 500g ou 
01 kg, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou 
embalagem aluminizada, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 

  

3 ARROZ TIPO 1, 
 

57000,000 QUILO 
  

 
Especificação : agulhinha acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega. 

  

4 ALMÔNDEGAS AO MOLHO 
 

19000,000 QUILO 
  

 
 

 
Especificação : ALMÔNDEGAS AO MOLHO: Carne bovina, 
mecanicamente separada de aves, água, extrato de tomate, 
farinha de trigo, farinha de rosca, fécula de mandioca, proteína 
vegetal, especiarias, sal, açúcar, estabilizante tripolifosfato de 
sódio corante carmelo, não contem glúten, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho.peso liquido 830g. Validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 
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5 BISCOITO SALGADO, 
 

20000,000 QUILO 
  

 

Especificação : tipo Cream-Cracker de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 
dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 
(seis) meses, a contar da data de entrega. 

  

6 BISCOITO DOCE, 
 

20000,000 QUILO 
  

 

Especificação : tipo Maria, de sabor, cor e odor característicos, 
textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data 
de entrega 

  

7 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 
 

9000,000 QUILO 
  

 

Especificação : tipo rosquinha, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 
dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar da data de entrega 

  

8 BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA 
 

15000,000 QUILO 
  

 

Especificação : tipo Maisena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 
dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a 
contar da data de entrega 

  

9 CARNE MOIDA . 
 

60000,000 QUILO 
  

 
 

 
Especificação : CARNE MOIDA, congelada sem gordura 
Embalagem intacta, na embalagem deverá constar, data da 
fabricação data de validade e número do lote do produto. Não 
deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado 
líquido, partes flácidas ou consistência anormal. Só serão 
aceitos produtos com a comprovação da inspeção SIF/DIPOA 
congelada, com classificação 1ª embalagem de 500g. Devendo 
ser entregue em caminhão refrigerado. ENTREGA DIRETA EM 
TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DE 15 EM 15 DIAS. 

  

10 CHARQUE BOVINO DIANTEIRO . 
 

25000,000 QUILO 
  

 

Especificação : CHARQUE BOVINO DIANTEIRO - fabricado a 
partir da carne bovina dianteira, com odor e sabor 
característicos e percentual de gordura aceitável. Embalagem 
própria, atóxica de 01 kg. com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

  

11 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 
 

35000,000 QUILO 
  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 05.193.115/0001-63 

Avenida Dr. Lauro Sodré, Nº 206, Centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68.635-000. 

 

 

 
 

 

Especificação : acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 

 
12 PEIXE DE ÁGUA DOCE 

 
28000,000 QUILO 

  

 

 
Especificação : PEIXE DE ÁGUA DOCE - (filé ), congelado em 
pacotes de 01kg. Embalagem de plástico transparente e 
resistente. Deverá constar data de fabricação e o prazo de 
validade, fornecedor e produto. Com registro no SIF .Prazo de 
validade de, no mínimo, 04 meses. ENTREGA DIRETA EM 
TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DE 15 EM 15 DIAS. 

 
13 FRANGO CONGELADO, 

 
45000,000 QUILO 

  

 
 

Especificação : Frango inteiro. Embalagem intacta, na 
embalagem deverá constar peso de no mínimo 2 kg, data da 
fabricação data de validade e número do lote do produto. Não 
deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado 
líquido, partes flácidas ou consistência anormal. Só serão 
aceitos produtos com a comprovação da inspeção SIF/DIPOA. 
Devendo ser entregue em caminhão refrigerado. COM 
ENTREGA DIRETA EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA 
URBANA DE 15 EM 15 DIAS. 

 
14 LEITE EM PÓ INTEGRAL.. 

 
30000,000 QUILO 

  

 

 
Especificação : LEITE EM PÓ INTEGRAL, características 
técnicas: leite em pó integral, com vitaminas. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 200g do produto, 
livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 
meses a contar a partir da data de entrega.Pacotes de 200g. 

 
15 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE . 

 
29000,000 QUILO 

  

 
 

Especificação : MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 500g ou 01 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 
(doze) meses a contar da data de entrega. 

 
16 MASSA TIPO PARAFUSO 

 
27000,000 QUILO 

  

 
Especificação : MASSA TIPO PARAFUSO, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) 
meses a contar da data de entrega 

 
17 ÓLEO DE SOJA . 

 
5500,000 UNIDADE 

  

 

 
Especificação : OLEO DE SOJA- envasado em garrafa plástica 
resistente transparentel, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de 
fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a 
contar da data de entrega.EMBALAGEM CONTENDO 900ml. 

 
18 PEITO DE FRANGO 

 
60000,000 QUILO 
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Especificação : congelado, sem tempero, com cor, odor e sabor 
caracteristicos do produto, de boa qualidade, em embalagem 
de bandejas transparente, com denomonação do nome do 
produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da 
Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. 
Embalados de 1kg.ENTREGA EM TODAS AS ESCOLAS DA 
ZONA URBANA 2 VEZ NO MÊS, DE 15 EM 15 DIAS. 

 
19 SAL REFINADO . 

 
6000,000 QUILO 

  

 
Especificação : SAL REFINADO: refinado, 1ª qualidade, não 
deve apresentar sujidades, misturas inadequada ao produto. 
Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes de 
polietileno transparente, atóxica, com capacidade de 1 kg. 
Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data 
de entrega. 

 
20 SALSICHA 

 
7000,000 UNIDADE 

  

 

Especificação : SALSICHA - Embalagem em latas de 300 g 
(peso liquido), acondicionado em caixa de papelão, com prazo 
de validade não inferior a 180 dias Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. 

 
21 SARDINHA 

 
4500,000 QUILO 

  

 
 

 
Especificação : SARDINHA - sardinhas ao próprio suco c/ óleo 
comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, 
cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas, 
água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. 
Embalagem abre fácil: em lata com revestimento interno 
apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, 
com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as 
seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de 
validade, carimbo de inspeção estadual ou federal. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

 

22 SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO SABOR CAJU 
. 

  
5000,000 

 
UNIDADE 

  

 

 
Especificação : SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO SABOR 
CAJU - Composto líquido extraido pelo esmagamento do 
líquido, qualidade pasteurizado obtido da polpa da fruta 
madura, submetido a processo tecnológico adequado, isento 
de fragmentos das partes não comestíveis, com aspecto em 
cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafas de 500 
ml cada. Com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega. 

 

23 SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO SABOR 
GOIABA . 

  
5000,000 

 
UNIDADE 

  

 

 
Especificação : SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO SABOR 
GOIABA - Composto líquido extraído pelo esmagamento do 
líquido, qualidade pasteurizado obtido da polpa da fruta 
madura, submetido a processo tecnológico adequado, isento 
de fragmentos das partes não comestíveis, com aspecto em 
cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafas de 500 
ml cada. Com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, fornecedor, peso, data de 
fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega. 

 
24 VINAGRE . 

 
7500,000 UNIDADE 

  

 

 
Especificação : VINAGRE, envasado em garrafa de polietileno 
atóxica resistente transparente, contendo 750 ml, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. 
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Total : 

 
 
 
 

25 AÇAFRAO 
 

2000,000 QUILO 
  

 

Especificação : EMBALAGEM CONTENDO 100G, COM 
IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 
DATA DE FABRICAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. 

 
26 AZEITE DE DENDE- 

 
2000,000 UNIDADE 

  

 
Especificação : AZEITE DE DENDE 200 ML, ROTULO 
CONTENDO IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO, DATA DE 
FABRICAÇAO E PRAZO DE VALIDADE, C/ REGISTRO DE 
MINISTERIO DA SAUDE, OBEDECENDO A RESOLUÇAO 
12/78DA CNNPA 

 
27 COLORAU 

 
2000,000 QUILO 

  

Especificação : CONTENDO NO MAXIMO 10% DE SAL, 
EMBALAGEM COM 100G, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA 
DE FABRICAÇAO E PRAZO DE VALIDADE. 

 
28 COMINHO 

 
2000,000 QUILO 

  

Especificação : COMINHO EM O, DIZERES DE ROTULAGEM, 
DATA DE FABRICAÇAO E PRAZO DE VALIDADE- 
EMBALAGEM COM 100G 

 
29 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 

 
4200,000 QUILO 

  

 

 
Especificação : EMBALAGEM DE 01KG CONTENDO 
IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇAO E 
PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA 
SAUDE, OBEDECENDO A RESOLUÇAO 12/78 DA CNNPA 

 
30 LEITE DE COCO. 

 
2000,000 UNIDADE 

  

 

Especificação : EMBALAGEM COM 200ML, DIZERES DE 
ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇAO E PRAZO DE 
VALIDADE, INFORMAÇAO DOS INGREDIENTES E E 
INFORMAÇAO NUTRICIONAL, 

 
31 CEREAL INFANTIL AVEIA E ARROZ 

 
400,000 QUILO 

  

 
Especificação : INGREDIENTES: PROBIOTICO BIFIDUS BL E 
NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, 
VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇAO. ASSIM 
COMO OS LACTOBACILOS, A BIFIDOBACERIA BIFIDUS. 
EMBALAGEM DE 400G. 

 
32 CEREAL INFANTIL MILHO 

 
400,000 QUILO 

  

 

 
Especificação : INGREDIENTES: PROBIOTICOS BIFIDUS BL 
E NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, 
VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇAO. ASSIM 
CMO OS LACTOBACILOS, BIFIDOBACTERIA BIFIDUS. EM 
EMBALAGEM DE LATA DE 400G 

 

33 CEREAL INFANTIL BANANA, MAÇA E QUINOA 
(ZERO ADIÇAO DE AÇUCAR) 

  
400,000 

 
QUILO 

  

 

Especificação : INGREDIENTES: RICO EM FERRO, 
NUTRIENTES ESSENCIAIS COMO ZINCO, VITAMINA A, 
VITAMINA C E FERRO DE MELHOR ABSORÇAO. 
EMBALAGEM CONTENDO 900ML 

 

 

Valor total extenso: 
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3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 
através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições 
realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, realiza o presente processo licitatório visando a 
obtenção de melhores preços e condições de fornecimento de AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE ACORDO COM A DEMANDA DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO 
CAPIM/PA, que contribuem para o crescimento e desenvolvimento saudável 
dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de SÃO 
DOMINGOS DO CAPIM/PA, garantindo-se melhoria do rendimento escolar e 
segurança alimentar e nutricional, 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. 
Nesse diapasão, ressalta-se que a Constituição Federal, estabeleceu o dever do 
Estado, quanto à garantia do fornecimento da alimentação escolar, a luz do 
artigo 208, Inciso VII, assim como a Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do 
Adolescente em Inciso VII do artigo 54. Com efeito, a alimentação é primordial 
no combate a repetência escolar, pois é cediço que, crianças, com problemas de 
alimentação, têm afetada a capacidade de aprendizagem. Desta feita, em face 
de todas as premissas, aqui mencionadas, faz-se necessário a realização de 
procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da 
administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de 
um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma 
proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de SÃO 
DOMINGOS DO CAPIM/PA. 

 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 
4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado 

após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

4.2 O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será não inferior a 03 (três) 

dias úteis após a apresentação da requisição de fornecimento. 

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento 

da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da 

obrigação. 

5.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar 
acompanhada das certidões CONJUNTA FEDERAL, FGTS e TRABALHISTA. 
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5.3 - O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO reserva-se o direito de recusar o 
pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em 
perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações 
apresentadas e aceitas. 

 
5.4 -O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 

 
5.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à 
alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

 
5.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pelo A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será a seguinte: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 

 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP= Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensaçãofinanceira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) 365I = (6/100) 365 I = 0,0001644 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 
 
5.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura 
a ser apresentada posteriormente. 

 
6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das 

dotações orçamentárias consignadas no Processo Administrativo específico, de 

acordo com os valores ofertados e a demandas específicas. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 
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7.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos empregados da licitante vencedora; 

 
7.3 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem 
consumidos; 

 

7.4 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita 
pelo Serviço de Almoxarifado; 

 
7.5 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor 
designado para este fim, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

 
7.7 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento 
do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 –Cumprir fielmente as exigências da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
naquilo que não contrariar o aqui previsto; 

 
8.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, porém sem qualquer vínculo empregatício com o 
órgão; 

 
8.3 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 
do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

 
8.4 - responder pelos danos causados diretamente ao FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o 
fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ; 

 
8.5 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 
propriedade do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO quando esses tenham 
sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

 
8.6 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de 
acordo com a necessidade e o interesse do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor 
competente; 

 
8.7 - comunicar ao Setor competente da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessário; 
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8.8 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do 
produto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 

 
 

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 03 de fevereiro de 2020. 
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