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TERMo DE REFERÊncrl

1. DO OBJETO
',.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, para atender as necessidades da Prefeitura [/unicipal e das
Secretarias [t/unicipais de Educação, Assistência Social e Saúde, conforme
especificaçÕes e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO: i

A presente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, justifica-se a
necessidade da compra de gêneros alimentícios para serem utilizados refeições nas
realizaçÕes de cursos de capacitações e formaçÕes de pr,>fessores e coordenadores,
conferencias e demais atividades desenvolvidas nesta Secretaria e destinados ao
publico. Alem do apoio às demais atividades coletivas realizadas pelas dependências
desta Secretaria tVlunicipai cie Educação.
PREFEITURA MUNICIPAL:
A presente solicitaçâo tem por objetivo a aquisição de gêneros de alimentícios
perecíveis e não perecíveis para a alimentação desta Prefeitura N4unicipal, visando
garantia de alimentos variados e seguros que atendam aos projetos, eventos
promovidos e desenvolvidos por esta Prefeitura. São realizados diversos eventos
durante todo o ano, onde a prefeitura, por nreio de suas secretarias, fornece para
preparação de alirnentação para os pailicipantes dcs encontros municipais,
campanhas, entre outros. Diante disso, faz-se necessário a aquisição desses produtos.
SECRETARTA MUNTCTPAL DE ASSTSTENCTA E PROMOÇÃO SOCIAL: .
A Aquisição de Gêneros Alimentícios se faz necessário devido à necessidade de
fornecimento de alinrentaçâo nos espaÇos vinculados à Secretaria [íunicipal de
Assistência Social, nos quais sáo manticlos aNimentação aos usuários garantindo a
melhoria da seEurança alimentar e nutricional, bem como, condiçôes de saúde àqueles
que necessitem de atenção específica e em situação de vulnerabilicjade social.
SÉCRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: /
A presente solicitaçáo visa aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de lúeio
Ambiente, sendo necessária tendo em vista que, a {secretaria precisa realizar
deslocamento de colaboradores e equipe de apoio para zona rural dc' nrunicípio. que
possui grande extensão enn territorio e muitas dessas vicinais são de difícil acesso.
Devido a isso, o custo de deslocamento se torna elevado, então, a Secretaria oferla
refeições para os colaboradores e equipe envolvída.

3."!. A contratação, cbjeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente,
na Lei no 8.666/93 e nas Leis de licitação e demais legislaçÕes aplicáveis a este
evento.

4.1. - O quantitativo e a descrição tecnica clos produtos, estão descritos no quaCro
abaixo.

RUA DA RODOVIARIA, NC 3C _ CENTRO_ ELDORADO DO CARAJAS _ PARA
CEP: ô8.850-000 - CNPJ: 84.139 633/000-1-75

i



('í,''r.

ãÉ# qE
PRÍFIITIJR,A D Prefeitura dê Eldorado do Garajás

SrcRf,TARtA »r ADMTNlSTRAÇÃ0 - §EMAD

DEPARTAMENTO DE LtCtrAÇÃO - CPL

(

2

4

NO oescnrÇÃo Do MATERTAL UNID ADM EDUC MEIO AMB ASSIST TOTAL

ACHOCOLATADO EM PO: pacote
com 4009 apresentação po, sabor
tradicional, prazo valídade mÍnimo
18 meses, característica adicional
açúcar, cacau em pó, sai,
vitaminas (a,d3, b1, b2, b3, b5, b6,
b7, b9, b12), minerais (ferro e
zinco), emulsificante lecitina de
soja e aromatizante. alérgicos:
contém derivado de soja. pode
conter derivado de leite. não
contém glúten. pacote com 4009

PCT u 300 780

ADOÇANTE: dietético 100%
natural, embalagem de '100m1,

com identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação e validade.

UND 0 0 n +U 40

J

AÇUCAR: cristalizado, na cor
branca, cristal pacote de lkg e 1u

qualidade, sacarosê da cana,
açúcar livre de impurezas, pacote
açúcar, em polietileno, prazo cie
validade mínima de 12 (doze)
meses a contar com a data de
fabricação. a partir da data de
entrega. deverá apresentar
validade. similar; sonora, açúcar.
embalagem plástica de 1kg (dois
quilos).

KG

I

I

2.404 5.000 100

(

4.500 i2.000

ABACAXI PEROLA: de primeira e
primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação
que permita suportar a
nnanipulaçáo, o transporte e a
conservação em condiçôes
adequadas para o consumo. com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas.

UN} 21C

q

I
I

I

I

^nn 250 240 l.lAv

E

AÇAFRÃO: integro sem
irregularidades no produto,
embalagem pacote com 50
gramas o fino e homogêneo; com
aspecto cheiro aromátrco e saoor
proprios. livres de sujidades e
materiais estranhos a sua espécie.
cheiro e aroma característico,
contendo identificação do produtr:,
marca do fabricante, data de
fabricaçáo e prazo de validade.
embalagem 50 gramas.

UND 14C 60Cr

{

EÃ 500 1.295

núa bn nôóóVrÁdr,q, n.5c - cÉrrLÍRo-ffi
CÊP: 68.850-000 - CNPJ: 84.139.633/0001-75
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AZEffÊ or otívn: soo mi puro,
extra virgem, sem colesterol.
embalagem: em vidro, contendo
no mínimo 500 ml, com
identificação do produto
hermeticamente vedado e
resistente, prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da
data de

UND 00

(
60 60n

KG 210 300 12 200 722

ALHO lN NATURA, de primeira,
em réstia, sem casca, bulbo
inteiriço, de boa qualidade, firme e
intacto, sem lesões, perfuraçÕes e
cortes, tamanho e coloração
uniformes, sem sujidades,
parasitos e larvas, com
identíficaçâo do produto.

8

ALFACE: americana pe,

apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor
proprias, com ausência de
suiidades, parasitos e larvas.

UND 500 C 240 770

ABOBRINHA VERDE tradicicnal
frutos grandes de formato
alongado e com pescoÇo a casca
é lisa de cor verde com estrias
creme inÍcio da colheita 140-160
dias

KG 200 200 Ân 0 450I

ABOBORA: itália ou japonesa ou
moranga e primeira qualidade, rn

natura, apresentando grau Ce

maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo, corn
ausência de sujidades, parasitos e
larvas

KG LVU 50c

at

50 0 754

Eí\,{B 100 0 40 14011

AZEITONA VERDE: com caroço,
em conserva, embalagem de vidro,
transparente e incolor, rotulada
segundo legislaçáo vigente,
declarando marca, nome e
endereço do fabricante, lote, prazo
de validade, conteúdo iíquido e
registro no órgão competente.
frasco 5009

12

AMIDO DE MILHO: fabricado a
partir de matérias primas sãs e
Iimpas isenta de matéria terrosa e
de parasitas, náo podem estar
úmidos, fermentados ou rançosos.
devem produzir ligeira crepitação
quando comprimido entre os
dedos. embalagem resistente,
atóxica de 5009

EMB 0
t

0 70

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 _ CENTRO_ ELDCRADO DO CARAJAS - PARA
CEP:68 850-000 - CNPJ: 84.139.63310001-75

t^

I

I

I

I

I
I

I
I
I

I
I

I
I
i

i

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

i
I

I
I

I
i

I

I

I
I

I

I I

i

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

i
I
i

Í

i
!
i

I

I

i

I

I
i
I

I
i

I
I

I

I

i

I

I



#%
PâTFgITURÂ DÊ

E Prefeitura dê Eldorado ds üarajás
SE0RETARTA D§ ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL
d*

13

14

15

ARROZ: subgrupo polido pacote
de 5kg lasse longo fino, tiPo 1,

beneficiado, com empacotamento
sem contato manual, livre de
impurezas, grãos inteiros,
apresentação e sabor
característico do produto.
ernbalagem: pacote de 5 kE,

plástico transparente, atoxico,
incolor e resistente,
hermeticamente fechado, prazo de
validade mínima de 06 meses a

r da data de e

EMB 2.000 6.000 300 3.600 1 1.900

(

IUU 1000CÀ/lDLIVI U

AVEIA: em flocos ou farelos finos,
produto resultante da moagem de
gráos de aveia apos limPeza e
classrficaçâo. composição
centesimal: 129 de proteínas, 8g
de lipídio e 639 de carboidrato.
embalagem: pacote de 5009,
hermeticamente vedado e
resistente, prazo de validade
mínima de 12 meses a partir da
data de entrega.

10.000 25.850UND 800 15.00CI 50

(

BISCOITO DOCE. tipo maisena,
leite, maria, rosquinha ou similar
submetidos a processos de
amassamento e cocção,
fermentada ou não, fabricada a
partir de matérias primas sâ e
limpa, isenta de material terroso.
parasitos e em perfeito estado de
conservação. Íntegros e cfocantes
não quebradiços, com cocção
adequada para o consu,'no.
embalagem: pacote com 4009
(caixa com 20 uniciades)
hermeticamente vedado e
resistente, primária de polietileno,
prazo de validade mínima de 06
meses a partir oa data de entrega.

50 10.000 25.850PCT 800 15.00016

BISCOITO CREAI\N CRACK:
amanteigado, integral
amanteigado, integral, fabricada a
partir de matérias primas sã e
limpa, isenta de material terrosc
parasitos e em perfeito estado de
conservação, íntegros e crocantes,
não quebradiços, com cccçâo
adequada para o consLlmo.
embalagem: pacote 4009 (caixa
com 20 unidades) hermeticarnente
vedado e resistente, primária de
polietlleno. validade minima de 06
meses a partir da data de entr-ega.

RUA DA RODOVIAF.IA, NO 30 _ CENTRO_ E
CEP: 68.850-000 - CNPJ: 84

LDORADO DC CARAJAS _ PARA
.i39.633/000i v5
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BATATA INGLESA: DE 1A

qualidade inteira acondicionada
em rede plástica com identificação
de peso validade de 15 dias a
contar da data de entrega sem
broto em grau de amadurecimento
médio

KG 520 2.000 250 1.000 3.770

KG 200 500 250 400 1.45018

BETERRABA: de primeira
qualidade, não perfuradas, ser]
parasitas aderidos. bulbos de
tamanhos médios, uniformes, sem
ferimentos, firmes, sem corpcs
estranhos ou terra aderido à
superfície

600 1.750

BISCOITO tipo rosquinha:, sabor
coco, leite e chocolate, pct 4009
deve constar na embalagem a
data de validade e fabricaçáo do
produto.

PCT 350 600

{

240 0 500 1 .1002A

BALAS: sabores variados
embalagem de 6009 descriçáo.
classificaçáo. balas sabor de frutas
para dietas com restrição de
açúcar. composiçáo: edulcorantes:
isomalte e glicosídeos de estevicl.
acidulante.

f !út|J 40{)

600 â ôon21

BANANA PRATA: tamanho ntéCic,
produtos sáos. limpos, sem
defeitos, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto
aroma e sabor típicos da
variedade e uniformidade nc
tamanho e na cor.

i\LJ 60c 2.00c

2.000 250 600 3.1 00

CENOURA: de 1o qualidade para c
consumo, sem parasitas aderidos.
raízes de tamanho medio,
uniforme, sem ferimento, tenra,
sem corpos estranhos aderidos à
superfície

KG 250

ZJ

CHOCOLATE: em barra de 1kg,
meio amargo ingredientes. açúcar,
rnassa de cacau, gordura vegetat,
leite em po, manteiga de cacau,
emulsificantes lecitina de soja e
poiiglicerol polirricinoleato e
aromatizante. deve constai' ná
embalagem a data de validade e
fabricação do produto.

UND

I

I

I

100 500 U 200 800

Z+

COCO RALADO: embalagem de
1009r aspecto: desidratadc,
granulado solto cor: branco.
aroma: característico de coco, livre
de ranço. sabor. característico
de coco, livre de ranÇo.

rt/r U 500 ü 600 1 .100

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 - CENTRO_ ELDORADO DO CARAJAS _ PARA
CEP: 68.850-000 - CNPJ: 84.139.633/0001-75
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CREME DE LEITE: de 2009r o
produto e obtido do desnate
de leite de alta qualidade,
contendo um ótimo sabor,
consistência e cremosidade. pode
ser combinado com muitos
ingredientes diferentes, sendo
utilizado em receitas doces ou
salgadas. pode ser combinado
com muitos ingredientes
diferentes, sendo utilizado em
receitas doces ou salgadas. Caixa
com 24 unidades

UND ')Â

2.1100 1CIS 100 50

CAFE: torrado e moído 25Ag
embalagem: à vácuo. pacote de
250 gramas, de primeira
qualidade, hermeticamente
vedado, com selo de pureza da
associação brasileira da indústria
do café. Fardo com 20 pacotes

UN'D 2.550

CAFE: EM PO TORRADC,
embalado a vácuo, pacote com
5009 apresentação torrado e
moído sem misturas embalagern
selo adicionais 1" qualidade conr
características aspecto ccr odor e
sabor proprios. deve constar na
embalagem a data de validade e
fabricaçáo do produto.

ENNB 1.140 1002.C00

t

2.000 5.244

29

CHA EÍV! SACHÊ, sabores
variados. embalagem: caixa corn
15 gramas, indivÍdual, com
identificação do produto e prazo de
validade. Caixa com ate 12
saches

EMB 200 100 0 0 300

30

CHEIRO VERDE: fresco, de
primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, sujidades,
parasitos e larvas.

UND 254 /ú'J 50 200 700

31

CHUCHU: 6s -14 qualidade inteira
acondicionada em rede plástica
com identificação de peso validade
de 15 dias a contar da data de
entrega sem broto ern grau de
amadurecimento médio

KG IUU fnrl 25C
t

400 1250

.)a

CEBOLINHA: maço fresca, de
primeira qualidade, tamanho ê
coloraçâo uniformes. devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta
isenta de enfermidades, sujidades,
parasitos e iarvas.

UND iUU 3CC 200 400 1 0c0

oÃ CANELA EM PO; po fino (pct 40
UND 5C a^

IA, NO 30 - CENTRO_ ELDCRADO DO

00 130

27

RUA DA RO
CEP: 68.850-000 - CNPJ: 84.139.633/00C1-75
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Jb

COUVE FRESCA: firme, com
coloração e tamanho uniformes e
tÍpicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade, livres de resÍduos de
fertilizantes, de colheita recente,
maço com 2009

Uf\D í00 2A0 200

20

400 900

61 50

t

1.050 5000 50 6.120

CARNE BOVINA MOIDA: magra
de 2" congelada, aspecto proprio,
não amolecida e nem pega.josa,

cor propria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor
proprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
devendo conter no máximo 10%
de gordura deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conter no
máximo de 3% de aponevroses,
com registro no sif ou sisp.
embalagem. pacote de 1 kg,
transparente, hermeticamente
vedado e atoxico, data de
fabricaÇão ê o prazo de validade.

a^r120c 0 40035

CHOCOLATE EM BARRA branco
de í kg, açúcar, leite em po,

manteiga de cacau, lactose,
gordura vegetal, emulsificantes
lectina de soja e ricinoleato de
glicerina e aromatizante. ccntént
qlúten.

KG

s50 5 000 0 600

CARNE BOVINA IN NATURA,:
(contrafile) congelada, aspecto
pi'oprio, não amoiecida e nem
pegajosa, cor propria sem
manchas esverdeadas, chelro e
sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e iarvas.
devendo conter no máximo 10%
de gordura deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conterno
máximo de 3o/o de aponevroses.
com registro no sif ou sisp.
embalagem: pacote de 1 kg,
transparente, hermeticamente
vedado e atoxico, data de
fabricação e o prazo de validade.

VT:

t

RUA DA RODOVIARIA. NO 30 - CENTRO_ ELDCRADO DO CARAJAS - PARA
CEP: 68.850-000 - CNPJ:84.139 633i00C1-75
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CARNE BOVINA: (coxão mole)
primeira qualidade, sem osso,
limpa, cortada em bifes ou
pedaço/peça, com registro no sif
ou sisp. embalagem: transparente
ou saco plástico transparente,
hermeticamente vedado e atoxico,
data de fabricação e o prazo de
validade.

í\L' 170 5.000 600 5770

3.s00 20
(

600 427038

CARNE BOVINA: (lagarto) peça
inteira, limpa, de prinneira
qualidade, com registro no sif ou
sisp. embalagem: transparente ou
saco plástico transpai'ente,
hermeticamente vedado e atoxico.
data de fabricação e o prazo de
validade.

KG 150

20 600 4270ao

CARNE BOVINA: (múscuio) e
primeira qualidade, em pedaço,
com registro no sif ou sisp.
embalagem: transparente ou saco
plástico transparente, com
identificação do produto e prazo de
validade.

tr\'ú 150 3.500

60c40

CEBOLA NACIONAL: de primeira
e primeira quaiidade, in natura,
casca protetora, aoresentancio
grau de maturação, tal que lhe
permita suportar a manipulaçáo, o
transporte e a conservação em
condições adequadas paru o
consumo, com ausência de
suiidades, parasitos e larvas.

nLr 75C
-7nt,

5C 2100

500 293041

CARNE SUíruR: de 10

peça/pedaço inteiro resfriada limpa
com aspecto cor cheiro e sabor
proprio sem gordura embalado ern
saco plástico transparente atoxico
com identificaçâo de peso e
validade na embalagem

KG 430 2000 0{

42

CANJICA DE MILHO. anrareia
5009 - canjica de milho, grupo
misturada, subgrupo
despeliculado, ciasse branca, tlpo
1, isento de insetos, impurezas
matérias e odores estranhcs,
admitindo umidade máxíma de
13% por peso, acondicionado em
saco plástico transparente,
atoxico. pacote com 5009 deve
constar na embalagem a data de
valicjade e fabricaçâo do produto.

UND 180 3.C00 0 4 000 7180

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 - CENTRO_ ELDCRADO DO CARAJAS _ PARA
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COLORÍFICO: em po pacote de
5009 base de urucum, com cor e
odor próprios, sem presença de
umidade e material estranho à sua
composição que comprometam a
qualidade do produto. embalagem:
pacote de 5009, atóxico, incolor

UND 190 300 25 800 1315

5.000 9090EilIB 544 3.500 5044

MASSA DE TOMATE: Tipo:
Extrato concentrado, composição,
tradicional, apresentaçâo em
creme, embalagem 3409

EIÚB 240 350 250 94045

FARINHA DE MANDIOCA: fina,
seca tipo 1, branca ou amarela.
embalagem: pacote de 1 kg em
saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, prazo de valldade
mÍnima de 6 meses a partir da
data de entrega.

i40 30c

'100

{

Ãar 0 49046

FARINHA DE MILHO: amareia, de
mesa, fabricada com matérias
primas sãs e limpas, obtidas dos
gráos cle milho, sem fermentaçâc
e sabores ranÇosos. (pct de 1 kg)

EMB

130ETVIB 0 3047

FERIVIENTO BIOLOGICO: 500
gramas características técnicas.
fermento biologico, seco,
instantâneo, para pão. isento de
mofo e substâncias nocivas
embalagem: hermeticamente
fechada (vácuo), contendo 5009
em envelopes aluminizados. prazo
de valídade mínimo 10 meses a
contar a partir da data de entrega

400 1 340

FLOCAO DE ARROZ: farinha de
arroz flocada, com coloraçáo, ocior
e sabor próprios, isento de
umidade e de material estranho à
sua composição, que
comprometem a qualidade do
produto. embalagem: pacote de
5009, embalado em saco plástlco
transparente, atoxico, e
hermeticamente vedado e
resistente. o produto deverá
apresentar valldade mÍnima de 0ô
meses a partir da data de entrega.

EIVIB 340 500 ( roo4B

RUA DA RCDCVIARIA, NO 30 - CENTRO_ ELDORADO DO CARAJAS - PARA
CEP: ô8.850-00C - CNPJ: 84.139.633/0001-75
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FLOCÃO DE MILHO: pi cuscuz,
na cor amarelo, com aspecto, cor,
cheiro e sabor proprios com
ausência de urnidade,
fermentação, ranço, isento de
sulidades, parasítas e larvas. peso
líquido de 5009, Fardo 10
unidades, Farinha de milho 06
meses a partir da data de entrega.
deve constar na embalagern a
data de validade e fabricaÇáo

UND 340 1C0

(

49 10 400 850

50

!
t

384 68450

FARINHA DE TRIGO: pacote com
í kg, sem fermento, enriquecido
com ferro e ácido folico, isentos cie

matéria terrosa e em pedeito
estado de conservaçáo. náo pode
estar úmida, fermentada nem
rançosa. embalagem em sacos
plásticos de polietileno,
transparentesiatóxico, limpos, não
violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto
até o momentc do consumo,
acondicionados em fardos
lacrados. deve constar nâ
embalagem a data de validade e
fabricação do produto

EMB i00 't3u

0 150

FARINHA DE TRIGO: especiai
com fermento; contendo farinha de
trigo especial, brancos, corn
glúten, sem conservantes ou
aditivos (pct de 1 kg).

EiÚIE

1.000 390052

FE|JÃO CARIOCA: tipo 1,

selecionados e inteiros, sem
perfuração, com coloraçâo, odor e
sabor característicos, Iivre de
impurezas, carunchos, sujidades,
larvas e parasitas, corn
empacotamento sem contato
manual. embalagem: pacote de
1kg, saco plástico transparente,
atóxico, incolor, hermeticamente
vedado e resistente, praza de
validade mínima de 0ô (seis)
meses a partir da data cie entrega

EfuIB 1.300 1.50C 1C0

{

RUA DA RODOViARIA, NO 30 _ CENTRO- ELDORADO DO CARAJAS _ PARA
CEP: ô8.850-C00 - CNPJ: 84.139.633/0C01-75
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FRANGO: inteiro classificação
características gerais não deve
conter pé cabeça congelado com
no máximo 0,5% de água com
miúdos 04% de gordura
apresentado cor amarelo rosado
sem escurecimentos ou manchas
esverdeadas acondicionamento
em embalagem plástica registro no
ministério da agricuitura - sif
informaçôes do fabricante
especificaçâo do produto de data
de vencimento estampada na
embala

KG 1.800 3.000 15 2.000 681 5

{

U 0 560

FEIJÃO PRETO: pacote de 01 kg,
novo, tipo 01, constituído de grãos
da mesma coloraçáo, inteiros,
aspecto brilhoso, liso. admitindo-se
no máximo 5% de mistura de
outras classes, isento de materia
terrosa, parasitas, pedaços de
gráos ardidos, brotados, chocos,
imaturos ou mofados. deve constar
na embalagem a data de vaiidade
e fabricaÇáo do produto.

Ul.lD 60 50054

UND 374 2.000 t0 1.C00 337055

LEITE EtVl PC, integral, obtido poi
desidratação do ieite de vaca
integral, sem adição de soro de
leite, mediante processos
tecnologicos adequados, devendo
ter boa solubilidade, sem umldade,
sem Íermentaçáo, sem ranço e
sem grumos, com po de aspecto
branco amarelado, sem giúten,
com especificaçoes de acordo com
a portaria 369i97 do ministério de
agricultura. embalagem: pacote de
1kg, saco laminado, atcxicc.
hermeticamente vedado e
resistente, prazo de validade
mínima de 06 meses a partii- da
data de entrega.

âÃn 100 0 65C56

LIMÃO: de primeira e prinreira
qualidade, in natura, tipo thaiti,
apresentando grau de maturação
que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condiçÕes
adequadas para o consumo corn
ausência de sujidades, parasitos e
larvas.

KG

50 5057

LINGUiÇA TOSCANA: carne
suína, não contém glúten.
embalagem: pacote com
identificaçáo do produto e prazo ie
validade, quilo.

KG 0 0 C

RUA DA RODO\IIA.RIA, NO 30 _ CENTRO- ELDORADC DO
CEP: 68.850-000 - CNPJ: 84.139.633/0001-75
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LINGUIÇA DEFUIVIADA. tipo
calabresa, preparada com carne
não mista, toucinho e
condimentos, com aspecto normal,
firme, sem umidade, náo pegajosa,
isenta de sujidades, parasitas e
larvas, mantida em temperatura e
refrigeraçáo adequada,
acondicionada em saco de
polietileno.

i .Lr 0 400 00 400

50 Ãn 50 0 150
^o

LOURO: em folhas secas
embalagem: pacote contendc no
mínimo 049, com identificação do
produto e prazo de validade.

UND

UI\D 300 800

(

0 800 1 90060

LEITE CONDENSADO: longa vicia
de 3959 ingredientes: leite integral,
açúcar e lactose, não contém
glúten. embalagem tetra pak de
3959r deve constar na embaiagem
a data de validade e fabricaçâo do
produto.

600 4000KG 300 3.000 100

LARANJA: de primeira e primeira,
in natura, tipo pêra, apresentando
grau de maturação que permita
suportar a manipulaçáo o
transporte e a conservação em
condiçÕes adequadas para o
consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

450UND Ã11 U 200ol

LEITE DE COCO: 200 ml - leite de
coco, natural, integral,
concentrado, isento de sujidades,
parasitas, iarvas, com aspecto,
cor, cheiro e sabor proorios.
acondicionados em vidros
apropriados com 2A0 ml deve
constar na embalagem a data de
validade e fabricação do produto.

1.C00 '1C0

{

800 260063

MACARRÃO: trpo espaguete. em
ovos e/ou integral. à base de
sêmola de trigo, enriquecida com
ferro e ácido folico, corante natural
de urucum e cúrcuma, com glúten,
sem colesterol, com aspecto, odor
e sabor característicos do prociuto,
sem a presenÇa de sujidades ou
outro material ou reaçáo que
possa alterar a qualidade do
mesmo. embalagem: pacote de
500g, plástica transparente,
hermeticamente vedado e
resistente, pazo de vaiiCade
mínima de 06 meses a oanir cia

data de entrega.

UND

RÚA ÓÀ RODOVIARIA, NO 30 - CENTRO_ ELDORADO DO CARAJAS _ PARA
CEP: 68.850-000 - CNPJ: 84.139.633i0041-75
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fuRcRnRÂo: tipo paraÍuso e/ou
argolinha em ovos. embalagem:
pacote de 5009, plástica
transparente, hermeticamente
vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 06 meses a

r da data de e

q

64 EIV|B qn Ãní1 240 750

65 380 80c CU

(

40c 1630

MARGARINA: 500 g margarina
vegetal sem sal, embalagem de
500 gramas- cremosa. produto que
se apresenta sob forma Ce

emulsão plástica ou fluída
contendo obrigatoriamente os
ingredientes: leite seus
constituintes sem gordura trans,
óleos e/ou gorduras comestíveis,
sal e água, deverá conter no
mínimo 60% de iipídios. produzida
a partir da interesterificação dos
ácidos graxos, recebendo assirn,
comercialmente, a designação
"livre de gordura trans". pode
conter vitaminas e outras
substâncias permitidas, desde que
estejam no rotulo. marga;'ina
fabricada a partir de matértas
primas selecionadas, livre de
matéria terrosa, parasitas, larvas e
detritos animais e vegetais

UNID

Â^ 254 0 300 6C0bb

lvllLHO DE PIPOCA: emb. de 5009
de primeira qualidade, beneficiado,
polido, limpo, isento de sujidades,
parasitas e larvas, admitindo
umidade máxima de 14% por
peso. data de validade impressa e
com no mínimo 06 meses a partir
da data da entrega

Eh4B

ot

MELANCIA: apresentando grau de
maturidade tal que permita supcrta
manipulação transporte ê
conservação em conciiçÕes
adequadas para o consumo

IJND 50 2.000 50 2.000 41 00

U 60068

MANDIOCA (AlPlM). e primeira, in
natura, descascada, apresentando
grau de maturação, tal que ine
permita suportar a manipulaçâo, o
transporte e a conservação em
condiçÕes adequadas para o
consumo, com ausôncia de
sujidades, parasitos e larvas

KG 3UL,

{

I 00

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 _ CEI{TRO_ ELDORADO DO CARAJAS - PARA
CEP: 68.850-000 - CNPJ: 84 í 39.ô33i0001-75
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tvtRwtÂO: de primeira, in natura,
tipo formosa, apresentando grau
de maturaçáo, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo, com ausência de

rasitos e larvas.

KL 50 JUU 0 30 380

{t

70

urlÃo AMARELo: de primeira
qualidade, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulaçáo, o
transporte e a conservação em
condiçôes adequadas para o
consumo, com ausência de
sujidades e parasitos.

KG tr^ 200 0 30 280

14tt

IVIANGA ROSA: de primeira, in
natura, tipo tommy, apresentando
grau de maturação, tal que lhe
permita suportar a manipulaçáo, o
transporte e a conservação em
condiçôes adequadas para o
consumo, com ausência de
suiidades, parasitos e larvas.

KG 0 '180 0 30 210

72

MILHO VERDE: em conserva
drenado, conservado em água,
açúcar e sal, com apresentação,
cheiro, sabor e cor peculiar, os
mesmos e deveráo estar isentos
de ranço e de outras
características indesejáveis.
embalagem: peso liquido 2009
tetrapak, ou sachê,
hermeticamente vedado e
resistente, náo podem apresentar-
se amassadas, prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

UND 0 3C0

(

50 0 350

-71

IVIINGAU MULTICEREAIS;
extraído das partes aéreas
comestÍveis dos vegetais
(sementes e etc), tipo NESTON ou
similar, enriquecido com vitaminas
e sais minerais. embalagem: latas
ou pacotes de 4009, propria,
obedecendo à legislação sanitária
vigente, hermeticamente vedado e
resistente, não podem apresentar-
se amassadas, prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entreqa.

PCT 0 0 0 3C 30

74

MAÇÃ NACIONAL: cor verrneiha
rajada. com um aroma, totalmente
agradável lisa e copa
arredondada fruta in natura, tipo a

r\L-- 210 CUU

(
0 90 800

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 - CENTRO_ ELDORADO DO CARAJAS - PARA
CEF: 68.850-000 - CNPJ: 84.139.63310001-75
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OVOS: de galinha casca lisa,
embalagem com 30 unidades, em
caixa de papelâo, com registro no
ministério da agricultura, sif,
cispoa. os ovos deverão estar
limpos e náo trincados

IJND 7C0 600 50 1.240 2550

0 50UND 0 Â^JU C7A

ORÉGANO: embalagem: pâcote
contendo no mínimo 409, com
identificaçáo do produto e prazo de
validade.

8.000 r otroÃEMB 4.544 7.00CI EE

{

77

OLEO DE SOJA; refinado, com
antioxidantes, tipo puro,
transparente, rico em vitamina e,

com apresentação, cheiro, sabor e
cor caracterÍstico ao mesmo,
isentos de ranÇo livre de
impurezas. embalagem: pet de
900 ml, em pet transparente,
hermeticamente vedado e
resistente, pêzo de validade
mínirna de 12 meses a partir da
data de entrega

1.000 2100PCT 300 80c a,78

FECULA DE MANDIOCA: goma
ou amido de mandioca, extraido de
tubercuios como mandioca, livre
de sujidades com embalagem de
lks

^tr'l 500 C

{

100 125079

PEITO DE FRANGO: inteiro
resfriado, embalagem intacta,
constando data de validacie e
número do lote do produto não
apresentar superfície úmida,
pegajosa ou inconsistência
anormal. constando â

comprovação de inspeção.

KG

144 400 2A 56080

POLPA DE CAJU: de primeira
qualidade. embalagem: inciividual,
com 1 kg, saco plástico
transparente, hermeticamente
vedado e atóxico, ccm
especificação dos ingredientes,
data de fabricação e o prazo de
validade

KG

ZU 6200KG 204 40081

POLPA DE GOIABA: e primeira
qualidade. embalagem: indivtcjual.
com 1 kg, saco plástico
transparente, hermeticamente
vedado e atoxico, cont
especificação dos ingredientes,
data de fabricaçâo e o prazo de
validade

RUA DA RODOVIARIA. i"IO 30 _ CENTRO- ELDORADO DO CARAJAS..PARA
CEP: ô8.850-000 - CNPJ: 84.139.633/0001{i5
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84

POLPA DE CUPUAÇU: dC
primeira qualidade. embalagem:
individual, com I kg, saco plásticc
transparente, hermeticarnente
vedado e atóxico, cor:'i
especificação dos ingredientes,
data de fabricação e o prazo de
validade.

KG 200 1,00 2o 6240

7A 4CI0 0 470B3

POLPA DE GRAVIOLA: de
primeira qualidade. embaiagem:
individual, com 1 kg, saco plásticc
transparente, hermeticamente
vedado e atóxico, com
especificação dos ingredientes.
data de fabricaçáo e o prazo de
validade.

KG 220 Ânr,

i
U 724

POLPA DE I\IARACUJA: de
primeira qualidade. embalagem:
individual, com 1 kg, saco plástico
transparente, hermeticamente
vedado e atoxico, corri
especificaçâo dos ingredientes,
data de fabricaçáo e o prazo de
validacie.

120 45ü 2A U 59085

POLPA DÊ ÍVIANGA: de prineira
qualidade. embalagern: indívidual,
com 1 kg, saco plástico
transparente, hermeticamente
vedado e atoxico, cofi1
especificação dos ingredientes,
data de fabricação e o prazo Ce
validade

KG

2A 0 78086

POLPA DE ACEROLA: de primeire
qualidade, embalagem indivicruai
co!"n 1 kg, saco plástico
transparente, herrneticamente
vedado e atoxico, conl
especifícaçáo dos ingreciientes,
data de fabricaçáo e o prazo de
validade.

l.r'\r

87

POLPA DE CAJA: de primeira
quaiidade. embalagem. individual
corn I kg, saco plásticc
transparente, hermeticar"riente
veoado e atoxico, coni
especificação dos ingredientes,
data de fabricação e o pr'azo de
rralidade.

UI\U i90 .f atl1

{

2A 0 710

RUA DA RODCViARTA, i\ic 30 - CENTRC- ãLDORADC DO CARAJAS - PARA
CEP: 68.850-000 - CNPJ: 84.'139.633/0ü01-75
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ptueNrÃo VERDE: de primeira
de primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação
que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservaçáo em condiçôes
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e
larva

(

88 KG 20ô 12.0 50 BC 630

KG í1 200 n 90 290ao

PERA: de primeira qualidade. in
natura, apresentando grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas.

UND lcu 100 50 0 300on

PINIEI{TA-DO-REINO 110 g
Realçadores de sabor glutamato
monossódico e inosinato
dissodico, aromatizantes e corante
caramelo lll que não contenha
glúten.

KG aâ^LOU 3C0 '100

i

ô00 123091

REPOLHO VERDE: tamanho
médio, primeira qualidade,
cabeças fechadas, sem ferimentos
ou defeitos, tenros, sem manchas
e com coloração uniforme, livres
de material terroso nas folhas
externas.

92

SAL: refinado, iodado, para
consumo doméstico, embalagem.
pacote de I kg, plástico
transparente, hermeticamente
vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 12 meses a
partir da data de entreqa.

UND 380 4C0 Ân 500 1 330

SAL: reíinado em sachê de 1ç
refinado, iodado, para consumo
doméstico, embalagem: sachê de
19, porção indivicual
hermeticamente vedado e
resistente, caixa com 2000 sachê,
prazo de validade mÍnima de 12
meses a partir da data de entrega.

UND 0 400 50 0 450

n

{

50 4 204 4.50094

SARDINHA: em consenr'a, lata
com 1259 tempero completo sem
pimenta de 1kg contendo urna
mistura de sal alho ceboia e
condimentos sem pimenta
validade mínima de 06 meses corn
potes de 1kg. deve constar na
embalagem a data de validade e
fabricaçâo do produto.

LA.TA 254

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 - CENTRO_ ELDORADO DO CARAJAS _ PARA
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SALSICHA: congelada tipo hot
dog, composta de ingredientes
como: carne mecanicamente
separada de aves, carne/ gordura
suÍna, água, proteína de soja, sat,
condimentos naturais e outros
ingredientes permitidos na
legislação vigente que não
descaracterizem o produto. sem
pimenta e sem glúten.

VINAGRE: de álcool, garrafa de
500 ml líquido límpido, cor, cheiro
e sabor proprio.

KG 400 500

FRASCO 60 600

{

50 1 000

200

1.950

8600

(

0 50 50

SUPLEIVIENTO: oral po, destinado
a diversos tipos de usuários como
idosos e crianças, suplemento
oral, hipercalórico, hiperproteico,
supiemento de geriatria, com
fibras, sem glutem. produto oe
referência, nutren senior po
similar ou melhor, embalagem: lata
de 4009r

UND 096

50 50UND 0 097

SUPLEMENTO: oral po infantil de
01 a 10 anos, sabores de baunilha,
nutrição completa, rico em fibras,
sem glutem. produto de referência,
nutren junior, similar ou melhor,
embalagem: lata de 4009r

CU

(

1.500 2670UND 620 5009B

TEÍI/PERO: completo serÍt
pimenta, embalagem de 1kg
contendo uma mistura de sal alho
cebola e condimentos sem
pimenta validade mínima de 06
meses com potes de 1kg.

5520970 2.500 50 2.000KG99

TOMATE: tipo extra características
adicionais produto proprio Para
consumo humano e em
conformidade com a legislação em
vigor.

50c 0 500KG 0'100

TANGERINA TIPO POCAN: dE
primeira, in natura, apresentando
grau de maturação, tal que lhe
permita suportar a manipulaçáo. o
transporte e a conservação em
condiçÕes adequadas para o
consumo, com ausência de
sujidades, parasrtos e larvas.

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 - CENTRO_ ELDORADO DO CARAJAS - PARA
CEP: 68.850-000 - CNPi: 84.139.633/0C01-75
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VINAGRE: de maçã: fermentado
acético de maçã, água e
conservante, ácidez.A,0o/o não
contém glúten. embalagem: pet de
750 mL, embalagem secundária
em plástico forte, resistente,
embalagem intacta. validade
mínima de 12 meses. demais
condições de acordo com as
normas de saúdeisanitárias
vigentes (anvisa, sif e outras).

FRASCO 160 500 15 '160 o2Ã

Especificações dos produtos: (
> O fornecimento será através de solicitação, discriminando o quantitativo da
necessidade do orgão solicitante.

mínimas constantes deste Termo de Referência e à proposta da licitante
'i O produto deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de produção

atual do fabricante, e em perfeitas condições de uso.

) Os pedidos serão parcelados, podendo chegar até os quantitativos descritos.

5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade dos órgãos, a partir da
assinatura do instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o

caso, não se admitindo recusa da(s) parte(s) deste(s) em decorrência de sobrecarga na
sua capacidade técnica;
5.2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da prefeitura e
das secretarias municipais.
5.3. Os produtos serão entregues no almoxarifado da prefeitura e das Secretarias
It/unicipais, ocorrerão em horário comercial, de segunda a sexta-feira e,

excepcionalmente, aos sábados e dorninEos e feriados, er,tr virtude da necessidade de
serviço.
5.4. A entrega dos produltos deverá ser autorizada expressamente pela respectiva
Unidade Administrativa, através de ordem de compra, asslnado pelo gestor do orgão.
5.5. A qualidade do produto íornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

Uma vez celebrado, c Praza de i/igência deste objeto será de 12 (DOZE) IVIESES

RUA DA RODOVIARIA, NO 30 - CENTRO- ELDORADC DO CARAJAS _ PARA
CEP: 68.850-C00 - CNPJ: 84.139.633/0001-75
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6.1. Os pagamentos derridos serâo realizados apos â entrega dos produtos;
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos;
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da
contratada, ficando a nlesma ciente de que as ceúidÕes apresentadas no ato da
contratação deverão ser renovadas no ptaza de seus vencimentos.



U.

w%,
ffiffi ffiPitl"f.,ílità $Lffi

ffi&ffiffiffiffiffiffi
e#m ffimrm§c&m

ffirmfe§Éurffi de ffiÊdcrmd* dm ffimnmjás
SH*ffiHT&ffiIA üH A*lk'!§ru!§TffiêqflA$ * SfitMÂffi

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CPL

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de
Referência e Nota de empenho, nâo sendo aceito em nenhuma hipotese, outro diverso
daquele.
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. O contrato poderá sofrer alteraçÕes, obedecidas as disposiçÕes contidas no Art.
65 da Lei 8.666/93, se for o caso.
8.5. A Contratada Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos
trabalhistas, previdenciários, cornerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais,
bem corno pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quanrdo solicitados, todos e quaísquer
comprovantes de pagamento e quitação.
8.6. Responder integralmente pelas obrigaçÕes contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civii, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CO NTRATADA i ntentarem reclarnaçÕes trabral h istas contra a Contrata nte.
8.7. Obrigar-se pela seleção, treinarnento, habilitação, contratação, registro profissional
de pessoal necessário. bern como trelo cumprirnento das qormalidades exiEidas pelas
Leis Trabaihistas, Sociais e Previclenciárias.
8.8. Provldenciar afastanrento imediato, das dependências da sede da
CONTRATANTE, de quaiquer ernpregado cuja permanência seja por ela considerada
inconveniente.
8.9. Responsabilizar-se por quaiquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.10. Í\Ianter, na direçáo dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.'11. Apresentar, no ca.so de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver
fornecirnento de rnão de obra, a quitação para con'r a Seguridade Sccial (CND) e
FGTS.
8.12. Responsabilizar-se pcr todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.13. Não prestar declarações ou informações sem previa autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
8.14. Realizar os serviçcs corn pessoal, seus er"nprregados, devidamente capacitados e
registrados segundo as norrnas da Lei ou terceiros devidamente contratados e
habilitados pela CONTRATADA;
E.'t5" lndenizar quaisquer dancs ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por
ação or,r onrissão no fornecimento do presente Contrato.
8.16. Prestar as inforrraçÕes e esciarecimentos r*nlpr* que solicitados pela
Contratante.
8.17. Apos a emissâo cia Orrlern de Compra, a erÍ'lpresa contratada terá o prazo de até
15 (Quinze) horas para entrega dos produtos.
8.20. O descumprinnento, ínjustificado do prazo fixaclo, no item anterior para entrega
dos produtos acarretará em nrurlta pecuniárla diái'ia, nos terr-nos do Edital, ficando o(s)
Contrataclo(s) sujeito(s) às rrenaliciades previstas na l-ei 8.666/93.

RUA DA RODCVIARIA, I\O 3G - CENTRO- ELDORADO DO CARAJAS _ PARA
CEP: 68.85C-000 - CNPJ: 84.'X39.63310001-75
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9.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivoroontrato se for o caso, com
base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por
esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9.5. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas
pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infrações e sançÕes administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Eldorado do Carajás - PA, 18 de novembro 2021

,t^ tJ."S 1^.1 ;,
LealFabio Santos

SECRETARTA MUNtCt PAL DE ADMt NTSTRAÇÃO

'L'0iJÊ
Dinaqueile Barros da Silva Oliveira

SECRETARIA ÍVIUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Paulo ta
O ão.-r1L \,
rnklin Lima Oliveira das Chagas

SECRETARIA DE MEIO ATVIBIENTE

SECRETARIA IUUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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