
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Registro de preços para a futura aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda 

escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos, educação infantil e 

quilombola conforme especificações contidas no termo de referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando que uma boa alimentação escolar torna-se um dos fatores indispensáveis para uma 

boa aprendizagem de uma criança nos seus primeiros anos de vida escolar. 

2.2. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação visa dar continuidade no 

atendimento/fornecimento da Merenda Escolar dos alunos pertencentes a rede pública municipal de 

ensino do Município de Bagre, necessitando da contratação de empresa especializada para tal clientela 

com fornecimentos de gêneros que compõem a Merenda Escolar. 

2.3. Sabemos que para alguns alunos presentes em nossa clientela, a merenda escolar é considerada 

a principal refeição do dia. Assim, se faz necessário um atendimento de forma satisfatória e com uma 

alimentação saudável, que proporcione uma boa nutrição e, consequentemente, melhore o 

desempenho e rendimento educacional das crianças/alunos. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

4.1. Especificações dos Produtos:  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE  

1 

Carne bovina moída – 1ª qualidade, in 

natura, limpa, sem gordura, idênticas 

corte traseiro magro, além de constar o 

Selo de Inspeção (SI). Entregue 

semanalmente nas unidades de ensino 

QUILO 7000 

2 

Ovo de galinha – 1ª qualidade, peso 

médio de 50g, bom estado de 

conservação sem rachaduras e lesões, 

isento de perigos biológicos e químicos. 

Deve constar individualmente no 

embalagem do produto o número do 

lote, data de fabricação e/ou data de 

validade não inferior a 60 dias. 

Acondicionado em caixa contendo 30 

unidades. 

CUBA 300 

3 

Almôndega ao molho – 1ª qualidade, 

embalagem tipo lata 500g, nova, bom 

estado de conservação, sem rachaduras 

e lesões, isenta de perigos biológicos e 

químicos. Deve constar individualmente 

no produto o número do lote, data de 

fabricação e data de validade não 

inferior a 180 dias. Acondicionado em 

caixas. 

LATA 35100 

Tarik
Realce
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