
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

BUJARU (PA), 4 de Maio de 2021. 

Ofício n° 01612021 

Para: Gabinete do Prefeito 

Att. Miguel Bernardo da Costa Júnior 

Prezado Senhor: 

Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo e, solicitar a V. sa  o Procedimento 
Administrativo para Aquisição eventual de gêneros alimentícios em geral, para 
atender a Secretaria Municipal de Administração. 

A aquisição de Gêneros Alimentícios destina-se a suprir o Almoxarifado e 
dessa forma atender as demandas dos setores dessa Secretaria, assegurando o 
contínuo fornecimento desses materiais para utilização nas atividades 
administrativas. 

Certos de contarmos com a vossa atenção e providência, votos de estima 
consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

si 
Márcia Valéria o 	de Souza Trindade 

Secretária uni.- Administração 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru.pa.gov.br  
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Rujam-PA, 12 de Mato de 2021, 

Ofício 0 4/2021, 

Ao Excelentissimo Sr, 
Miguel Bernardo da Costa Júnior 
Prefeito Municipal de Bujssru 

Excelentíssimo Senhor. 

Solicito que seja providenciado o processo licltatório, visando A Aqulsiço de 

Géneros Alimenticlos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Bujaru. 

O objeto ora solicitado se fu, necessário para o bom funcionamento da co1nha, 

que tem como prioridade o preparo de café, chAs, lanches entre outros, para atender as 

necessidades diárias da Secretario de Saúde e das Unidades de Saúde, bem como suprir 

eventuais reuniões com SecretAries Conselhos, Coordenadores Audléncias Públicas, etc 

Como tamb6m servir o café aos usuários do sistema de saúde de nosso município, 

tendo em vista que alguns pacientes saem de casa bem cedo e sequer tomam o seu café 

matinal, podendo ocasionar ou agravar e estado de saúde em que o mesmo se encontra, 

além de humanlar o utciúiirnontu aos que ali procuram 

Digitalizada com CamScanner 



PREFEITURA O E 

BUJARU 
Governo do Progresso 

SEMTEPS 
Secretaria de Trabalho e Promoção Social 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

Bujaru/PA, 14 de Maio de 2021. 

OFICIO N° 073/2021- SEMTEPS- PMB 

DA: SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

ATT. MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência que seja providenciado o 

devido processo administrativo, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, com a 

finalidade de atender as demandas da Secretaria de Trabalho e Promoção Social. 

A aquisição de gêneros alimentícios se faz necessária para a produção de lanches 
e refeições, os quais são oferecidos às crianças, adolescentes e idosos, dando 
continuidade, portanto, às atividades desenvolvidas junto aos projetos sociais, 
coordenados pela Secretaria de Trabalho e Promoção Social. 

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 
esclarecimento. 

Atenciosamente, 

HARO 10 JOSE BITENCOURT DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

RUA D. PEDRO II, N2  38 "A", CENTRO - CEP: 68.670-000 / BUJARU - PA 
TELEFONE: (91) 3746-1277 E-MAIL: SEMTEPSBUJ@HOTMAIL.COM  
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Bujaru (PA), 10 de Maio de 2021 

Oficio 0  126/2021 

DE: MILA CECILIA DA SILVA COSTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PARA: MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

ASSUNTO: 

A Secretaria Municipal de Educação solicita a abertura de procedimento 

licitatório para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender a 

Secretaria Municipal de Educação. 

A aquisição dos gêneros alimentícios faz-se necessário uma vez que atende às 

necessidades nutricionais dos funcionários que compõem essa Secretaria. 

Os gêneros alimentícios são imprescindíveis para o bom desempenho dos 

funcionários durante o período das atividades administrativas já que uma boa 

alimentação é um dos grandes requisitos para -9  melhoramento do intelecto e 

desenvolvimento das capacidades cognitivas. 

Dessa forma, solicitamos a aquisição com a maior PRIORIDADE a fim de que 
não haja prejuízos ou 

inicialmente. 

Atenciosamente, 

retardamento no desenvolvimento das atividades citadas 

MILA CECILIA DA Assinadodeforma 
SILVA 	 digital por MILA 
COSTA:7401 8442 CECIUA DA SILVA 

220 	 COSTA:7401 8442220 

Mila Cecilia da Silva Costa 

Secretaria Municipal de Educação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o AQUISIÇAO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e das 
Secretarias Municipais de Trabalho e Promoção Social, Secretaria Municipal de 
Administração, Saúde e Educação, de acordo com as especificações contidas neste 
Termo de Referência. 

2.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Justifica-se a necessidade de 
aquisição de gêneros alimentícios em razão de suprir a ausência destes materiais, a fim 
de promover a recomposição no almoxarifado e atender as necessidades desta 
Secretária. Deve-se ressaltar que os materiais são extremamente necessários para o 
bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e manutenção das atividades-fim 
desta municipalidade. 

2.2. SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL: Justifica-
se o fornecimento dos gêneros para um bom emprego da alimentação saudável e 
adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a 
cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo assim para o 
crescimento e o desenvolvimento dos beneficiados pelos programas assistenciais. 

2.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Justifica-se a necessidade do fornecimento 
de gêneros alimentícios para elaboração de almoço e pequenos (desjejum, lanche e 
ceia) refeições para os usuários e funcionários, de acordo com escala de serviço, e 
pacientes em tratamento que se encontram nas unidades de Saúde. Deste modo, faz-se 
necessária a aquisição, destinada a pacientes, acompanhantes, funcionários é 
necessária a fim de que não ocorra a descontinuidade no fornecimento adequado e 
balanceado de refeições, evitando assim que ocorram prejuízos à saúde dos pacientes, 
bem como dos funcionários que cumprem suas rotinas de trabalho. 

2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Neste contexto o município de 
Bujaru por meio da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, desenvolve formações 
pedagógicas, com a presença de técnicos desta secretaria em áreas de complexidade 
geográfica, por um número elevado de escolas no espaço rural, dificultando o acesso ás 
escolas e residências dos alunos, requer dos técnicos desta secretaria uma grande 
logística para uma educação de qualidade, voltada para educação infantil, ensino 
fundamental e a modalidade de jovens adultos , educação especial, educação do campo 
ribeirinhos e a educação quilombolas. 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru.-pa.gov.br  



1 

ABACATE, comum extra in natura, polpa firme ao 
toque, casca lisa e brilhante, com grau de maturação 
adequado para o consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

9 
ALFACE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem 
maço de atélkg acondicionada sem basquetas de 
atélokg. 

Kg 100 100 240 170 140 750 

5 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, À BASE DE 
AS PARTAM E, Embalagem: Frascocom 1 OOml - Caixa 
com 12Unid, com prazo de validade não inferior 
al80dias. 

6 
ÁGUA MINERAL 1,5L- Pacote com 6Unid, com prazo 
de validade não inferior a180dias. 

7 ÁGUA MINERAL 300ML- Pacote com 30Unid,com 
prazo de validade não inferior ai 80dias. 

8 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 201-, com prazo de 
validade não inferior a180dias(recarga).  

Mç 150 150 600 200 150 1.250 

Unid 60 60 200 120 80 520 

Kg 60 60 240 150 120 630 

Pct 120 120 200 200 150 790 

ABOBORA, Fresca e de boa qualidade, 
acondicionadas em basquetas de até 30kg.  
ACHOCOLATADO EM PÓ, 400g,com identificação do 
produto, marca do fabricante e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 
Açúcar triturado isendo de mofo, fermentação, odores 
estranhos e substância nocivas. Embalagem primária: 
pacote de 11kg, vai, mínima 12 meses a contar a partir 
da data de entrega.  

Alho branco ou roxo, embalagem de lOOg, com boa 
qualidade, validade mínimo de 6 meses 
AMIDO DE MILHO embalagem em 500 gramas. 
contendo a identificação do produto, marcado 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

11 

10 

4 

300 Unid 300 600 300 220 1.720 

Pct 200 600 220 200 300 1.520 

800 Unid 600 600 2,000 500 4.500 

150 Unid 300 300 400 200 1.350 

150 Unid 200 200 800 200 1.550 

700 Unid 700 2.000 800 1.200 5.400 

2 

3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 
nas Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006 e 
demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no 
Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo: 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-COO - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www. bujaru.pa.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001.10 

12 

ARROZ LONGO FI NO-Ti PO"2",embalagem plástica 
delkg, 	acondicionado 	em 	fardos 	plásticos 
transparentes deate30kg,com prazo de validade não 
inferior a 180dias. 

Kg 500 500 1.200 600 400 3.200 

13 

Arroz parbolizado, tipo 1, isento de alterações, odores 
estranhos 	e 	de 	substâncias 	nocivas. 	Embalagem 
primaria: pacote de 1kg, vai. mínima 12 meses a 
contar a partir da data de entrega 

Kg 500 500 1.000 600 400 3.000 

14 
AZEITE DE DENDE 200ML, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias 

Lata 100 100 140 100 70 510 

15 
AZEITE DE OLIVA, contendo no mínimo 500 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior al80dias. 

Unid 70 70 200 120 90 550 

16 

AZEITONA 	VERDE, 	em 	conserva, 	embalagem 
contendo 300g, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a180dias 

Unid 250 250 200 300 220 1.220 

17 
BANANA 	PRATA, 	Fresca 	e 	de 	boa 	qualidade. 
Embalagem tipo rede de até 5kg, acondicionada sem 
basquetas de até 10kg. 

Kg 300 300 600 500 400 2.100 

18 

Batata 	in-natura, 	comum, 	lavada, 	com 	diâmetro 
equatorial entre 25 e 41 mm, pequena e uniforme, não 
apresentar 	os 	defeitos 	aparentes 	como 
esverdeamento, 	arroxeamento, 	broteamento, 
rachadura, 	podridão, 	e os defeitos internos, 	como 
coração oco, negro e mancha de chocolate, deve 
estar isenta de excesso de substancias terrosas, 
sujidades, 	corpos 	estranhos 	aderidos 	a 	superfície 
externa 

Kg 100 100 300 300 220 1.020 

19 

BATATA PALHA, contendo no mínimo 500 gramas 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior a 
1 80dias. 

Pct 60 60 160 100 80 460 

20 
BETERRABA,dela 	qualidade- 	Fresco 	e 	de 	boa 
qualidade, isento de fungos e sujidade. 

Kg 70 70 200 150 110 600 

21 

Biscoito doce, tipo doce, massa bem assada sem 
recheio 	e 	sem 	cobertura. 	Embalagem 	plásticas 
internas de 400g. Validade mínima de 9 meses a 
contar da data de entrega 

Pct 1.300 1.300 3.400 2.500 1.200 9.700 

22 

Biscoito salgado, 	tipo cream cracker, 	massa bem 
assada, sem recheio e sem cobertura. Embalagem 
plásticas internas de 400g. Validade mínima: 9 meses 
a contar da data de entrega 

Pct 1.300 1.300 3.400 2.500 1.200 9.700 

23 
CANELA 	EM 	Pó, 	contendo 	25 	gramas, 	com 
identificação do produto, Marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

Pct 50 50 80 100 80 360 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru.pa.qov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

24 

Carne bovina com osso, tipo pá ou agulha, congelada, 
limpa, aspecto: 	próprio da espécie, 	não amolecida 
nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio tipo de 
corte: 	característica 	da 	peça 	conforme 	o 	padrão 
descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicação no 
DOU de 	18/11/88 seção 1, embalagem em saco 
plástico, 	transparente e atóxico, 	limpo não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo 

Kg 200 200 600 700 400 2.100 

25 

CARNE BOVINA moída, com até 5% de gordura, peso 
líquido de 1 	ou 2 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo 	de 	validade, 	carimbos 	oficiais 	e 	selo 	de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Vai. 	mínima de 06 meses, a contar da data de 
entrega. 	Transportado 	sob 	temperatura 	de 
refrigeração. 

Kg 300 300 800 900 700 3.000 

26 

Cebola in-natura, boa qualidade, tamanhos uniformes, 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal, 	livres de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 200 200 400 400 200 1.400 

27 

Cenoura in-natura, comum lavada, 	boa qualidade, 
tamanhos 	uniformes, 	não 	apresentar 	os 	defeitos 
aparentes 	como 	esverdeamento, 	arroxeamento, 
broteamento, 	rachadura, 	podridão, 	e 	os 	defeitos 
interno, 	como coração oco, 	negro e 	mancha 	de 
chocolate, 	deve 	estar 	isenta 	de 	excesso 	de 
substâncias terrosas, sujidas, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e 
cortes 

Kg 100 100 200 200 150 750 

28 

CEREAL 	DE ARROZ, 	para 	preparo de 	mingau 
instantâneo, enriquecido com vitamina A, C, ferro e 
zinco 2300. Data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 120 dias. 

Pct 120 120 200 300 200 940 

29 

CEREAL 	DE 	MULTICEREAIS, 	para 	preparo 	de 
mingau instantâneo, enriquecido com vitamina A, C, 
ferro e zinco 2300. Data de fabricação e prazo de 
validade, não inferior a 120 dias. 

Pct 120 120 200 300 200 940 

30 

CHÁ AROMATICO, SABORES: CAMOMILA, ERVA 
CIDREIRA E ERVA DOCE. Embalagem: caixa com 10 
saches, 	contendo data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 120 dias. 

Cx 70 70 200 200 150 690 

31 

Charque bovino, tipo PA, embalagem a vácuo, isento 
de alterações em suas características corno cheiro e 
cor. Pacotes de 01 a 05 kg, validade minima de 6 
meses, a contar a partir da data de entrega. 

Kg 300 300 800 700 500 2.600 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru.pa.gov.br  
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32 

CHEIRO VERDE, Produto com folhas lisas, firmes, 
viçosas, 	de cor verde 	brilhante 	com coloração e 
tamanho uniformes, e sem sujidades e defeitos que 
possam alterar a aparência, qualidade e sabor, e de 
colheita recente. 

Mç 300 300 600 300 200 1.700 

33 

CHOCOLATE GRANULADO, contendo 	no mínimo 
500 gramas com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
não inferior a 120 dias. 

Pct 200 200 600 350 220 1.570 

34 
CHUCHU, 	de 	ia 	qualidade 	- 	Fresco 	e 	de 	boa 
qualidade, isento de fungos e sujidade. 

Kg 100 100 200 200 150 750 

35 

COCO RALADO 	E 	DESIDRATADO, 	embalagem 
plástica 	de 	50g,acondicionado 	em 	fardos plásticos 
transparentes de ate 05 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pct 80 80 200 130 100 590 

36 
Colorau em pó, 	pacotes de iOOg, boa qualidade, 
prazo de validade mínima de 6 meses 

Pct 100 100 160 120 80 560 

37 
COUVE, Fresca e de boa qualidade. Embalagem 
maço de até 1kg, acondicionadas em basquetas de 
até 10 kg. 

Mç 300 300 400 300 200 1.500 

38 

CREMEDE 	LEITE TRADICIONAL, 	contendo 	no 
mínimo 	, 200 G 	com identificação 	do 	produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 150 150 400 300 200 1.200 

39 

ERVILHA REIDRATADA, em conserva, embalagem 
contendo no mínimo 	200G com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 170 170 400 300 200 1.240 

40 

EXTRATODE 	TOMATE 	TRADICIONAL, contendo 
até 320 	gramas, 	com 	identificação 	do 	produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pote 170 170 300 300 200 1.140 

41 

FARINHA DE MILHO (TIPO MILHARINA), embalado 
em pacote contendo 500 g. acondicionado em fardo 
de papelão, com prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

Pct 150 150 200 300 200 1.000 

42 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, embalagem 
plástica de 1 kg, acondicionado em fardos plásticos 
transparentes de ate 30 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

KI 200 200 300 400 250 1.350 

43 
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, embalagem 
com identificação do produto de 1 	Kg, marca do 
fabricante, prazo de validade não inferior a 180 dias 

Kg 200 200 300 400 250 1.350 

44 

FARINHA TIPO DE ROSCA, contendo 500g gramas, 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior a 
180 dias 

Pct 100 100 200 200 150 750 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru.pa.gov.br  
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45 

FARINHADE 	MANDIOCA 	BRANCA 	TIPO 	"1', 
Tipo 	dagua, 	embalagem 	plástica 	de 
1 KG, acondicionado em fardos plásticos transparentes 
de até 30 kg, com prazo de validade mínima de 05 
meses. 

Kg 500 500 1.200 1.000 700 3.900 

46 

FARINHADE DE TAPIOCA, embalagem plástica de 
1 	kg, 	acondicionado 	em 	fardos 	plásticos 
transparentes de ate 30 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Kg 400 400 1.000 900 600 3.300 

47 

Feijão carioquinha, 	tipo 1, 	isento de alterações, 	de 
odores 	estranhos 	e 	de 	substâncias 	nocivas. 
Embalagem primaria: 1kg, validade mínima: 12 meses 
a contar a partir da data de entrega 

Kg 500 500 1.400 1.000 700 4.100 

48 

FEIJÃO RAJADO TIPO '1", embalagem plástica de 1 
kg, acondicionado em fardos plásticos transparentes 
de até 30 kg, com prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

Kg 400 400 1.000 800 550 3.150 

49 

FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES, até o sexto 
mês de vida, em pó para diluição, à base de leite de 
vaca, utilizado para lactentes sadios, conforme RDC 
no. 43, de 19/09/2011 - ANVISA, acondicionado em 
embalagem de lata aluminizada ou embalagem de 
polietileno atóxico, contendo 400g, com identificação 
na 	embalagem 	(rótulo) 	dos 	ingredientes, 	valor 
nutricional, 	peso, fornecedor, 	data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 	12 (doze) meses a 
contar da data de entrega. 

Lt 70 70 200 160 120 620 

50 

Frango Inteiro, tipo cocha e sobrecoxa, congelada, 
limpa, aspecto: 	próprio da espécie, 	não amolecida 
nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio tipo de 
corte, embalagem em saco plástico, transparente e 
atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo 

Kg 400 400 1.200 1.300 800 4.100 

51 
FUBÁ DE MILHO, embalagem de até 1 kg com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 70 70 200 200 120 660 

52 
LARANJA COM CASCA REGIONAL, de ia  qualidade 
- Fresco e de boa qualidade, 	isento de fungos e 
sujidade 

Kg 300 300 500 600 400 2.100 

53 

LEITE 	CONDENSADO, 	tradicional 	contento 	no 
mínimo 395g, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Unid 160 160 240 300 200 1.060 

54 
LEITE DE COCO, contendo no mínimo 200 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Unid 120 120 240 200 150 830 

55 
Leite em pó, tipo integral, 	na cor branca interior e 
sabor característicos. Embalagem de 200g, validade 
mínima de 3 meses a contar a partir da data de 

Pct 300 300 1.400 2.000 1.200 5.200 
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entrega. 

56 

LEITE ISENTO DE LACTOSE, cor, aroma e odor 
característico, 	não 	rançoso, 	acondicionado 	em 
embalagem de papelão tipo longo vida, contendo 1 1, 
com 	identificação 	na 	embalagem 	(rótulo) 	dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. O produto deverá possuir 
selo de 	inspeção do órgão competente. 	Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 

L 100 100 140 300 200 840 

57 

LEITE LIQUIDO DESNATADO, cor, aroma e odor 
característico, 	não 	rançoso, 	acondicionado 	em 
embalagem de papelão tipo longo vida, contendo 1 1, 
com 	identificação 	na 	embalagem 	(rótulo) 	dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. O produto deverá possuir 
selo de 	inspeção do órgão competente. 	Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. Piracanjuba 

L 150 150 300 400 250 1.250 

58 
LIMÃO TAHITI, de P qualidade - peso médio 60 g, 
Fresco e de boa qualidade casca lisa livre de fungos. 

Kg 150 150 200 200 150 850 

MAÇÃ, 	nacional 	in 	natura 	extra, 	sem 	apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, com grau de maturação adequado para o 
consumo, sem apresentar avarias de casca. Isento de

59 lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície 	externa, 	livre 	de 	enfermidades, 	insetos, 
parasitas e larvas. 

 Kg 70 70 200 200 150 690 

60 

Macarrão c/ sêmola, tipo espaguete, isento de mofo 
(manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), 
de 	odores 	estranhos 	e 	de 	substâncias 	nocivas. 
Embalagens de 500g, prazo máximo de validade de 
12 meses a contar a partir da entrega 

Pct 250 250 600 540 350 1.990 

61 

MACARRÃO PARA LASANHA, contendo no mínimo 
500 gramas com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Pct 70 70 140 150 110 540 

62 
MAISENA CAIXA COM 500g com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 120 120 400 400 250 1.290 

63 

MAMÃO 	PAPAVA, 	in 	natura extra, 	apresentando 
maturação média (de vez), polpa firme ao toque, sem 
apresentar avarias de casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de 
casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica 	matéria 	terrosa, 	sujidades 	ou 	corpos 

Kg 100 100 200 300 200 900 
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estranhos 	aderidos 	à 	superfície 	externa, 	livre 	de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

64 Manteiga, com sal, apresentação em pote plástico de 
no mínimo 500g, conservação O a 5c 

Pote 150 150 400 400 220 1.320 

65 
MARACUJÁ, de ia qualidade - Fresco e de boa 
qualidade, isento de fungos e sujidade Kg 100 100 300 250 170 920 

66 

MARGARINA COM SAL, embalagem plástica em 
potes de até 500g, 	acondicionado em fardos de 
papelão de até 10 kg, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Pote 200 200 300 300 220 1.220 

67 

Massa p1 sopa c/ sêmola, tipo concha e/ ou parafuso 
e/ou 	ave 	maria 	e/ou 	pai 	nosso, 	isento de mofo 
(manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), 
de 	odores 	estranhos 	e 	de 	substâncias 	nocivas. 
Embalagens de 500g, prazo máximo de validade de 
12 meses a contar a partir da entrega 

Pct 150 150 400 300 250 1.250 

68 
MELANCIA, 	Fresca 	e 	de 	boa 	qualidade, 
acondicionadas em basquetas de até 30 kg Kg 140 140 400 400 250 1.330 

69 

MELÃO, 	in natura extra, 	apresentando maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície 	externa, 	livre 	de 	enfermidades, 	insetos, 
parasitas e larvas. 

Kg 100 100 200 250 170 820 

70 

MILHO 	BRANCO, 	embalagem 	plástica 	de 
500g, acondicionado em fardos plásticos transparentes 
de até 05 kg, com prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

Pct 120 120 200 170 130 740 

71 

MILHO VERDE EM CONSERVA, embalagem com no 
mínimo 200gramas 	, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Pote 75 75 200 170 130 650 

72 
MISTURA P/ O PREPARO DE BOLO, PCT de 450g, 
c/ prazo de validade não inferior a 180 dias. Pct 100 100 240 150 110 700 

73 

Mistura 	p/ 	o 	preparo 	de 	mingau 	de 	aveia. 
Acondicionado 	em 	embalagens 	de 	165g, 	prazo 
mínimo de validade de 6 meses a contar a partir da 
data de entrega 

Pct 150 150 200 350 220 1.070 

74 

MOLHO 	DE 	TOMATE 	TRADICIONAL, 	contendo 
até340gramas, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pote 100 100 200 200 150 750 

75 

MORTADELA, cozida de CARNE DE FRANGO e/ou 
MISTA e/ou CARNE, peça inteira, resfriado entre O e 
40c, embalado em peças individualmente, reembalado 
em caixa de papelão cintada, 	com validade mínima 
de 60 dias. 

Kg 100 100 240 150 110 700 

Av. Dom Pedro II, 38 Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www. bujaru.pa.ov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001.10 

Óleo 	refinado, 	tipo 	soja, 	acondicionado 	em 
embalagem pet de 900m1, distribuídos em caixa de 

76 papelão contendo 20 unidades, 	prazo mínimo de 
validade de 12 meses a contar a partir da data de 
entrega 

Cx 20 20 30 35 20 125 

ORÉGANO, contendo 250 gramas, com identificação 
77 do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 
Pct 50 50 100 120 80 400 

78 

OVOS 	tipo 	extra/especial, 	classe 	A, 	branco, 
embalagem com 12 unidades, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso médio de 50 g. Apresentar SIF/DIPOA. 

DZ 17 17 80 150 110 374 

PALMITO EM 	CONSERVA, 	embalagem 	contendo 

79 
no 	mínimo 	300g, 	com 	identificação 	do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade não inferior a 
180 dias. 

Pote 100 100 240 120 80 640 

PÃO DE CHÁ, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, 	do 	tipo 	brioche, 	preparado 	a 	partir 	de 
matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de 
matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mau 
cozido, com odor e sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição de farelos e de 

80 corantes de qualquer natureza em sua confecção. Kg 300 300 800 1.000 700 3.100 
Isento 	de 	parasita, 	sujidades, 	larvas 	e 	material 
estranho. 	Acondicionado 	em 	embalagem 	de 
polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a identificação do produto, 
marca 	do fabricante, 	prazo 	de validade, 	data 	de 
embalagem, 	peso líquido. Validade mínima de 05 
(cinco) dias a contar no ato da entrega. 

81 
Pão tipo francês, acondicionado em embalagens de 
até 1kg, c/ unid. de 50g, fabricação diária 

K g 300 300 800 1.000 700 3.100 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, limpo, magro, não 
temperado, congelado, proveniente de aves sadias, 
abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e 
odor 	característicos. 	Isento 	de: 	vestígio 	de 
descongelamento, 	cor 	esverdeada, 	odor 	forte 	e 
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer 
substância 	contaminante. 	Acondicionado 	em 

82 embalagem de polietileno atóxica, 	resistente, 	peso 
líquido 	de 	1 	kg, 	contendo 	na 	embalagem 	a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo 	de 	validade, 	carimbos 	oficiais 	e 	selo 	de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 

Kg 300 300 800 1.000 700 3.100 

Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data 
de 	entrega. 	Transportado 	sob 	temperatura 	de 
refrigeração. 
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83 

PEPINO, 	in natura extra, apresentando maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície 	externa, 	livre 	de 	enfermidades, 	insetos, 
parasitas e larvas. 

Kg 70 70 200 200 150 690 

84 

PERA, 	in 	natura 	extra, 	apresentando 	maturação 
média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície 	externa, 	livre 	de 	enfermidades, 	insetos, 
parasitas e larvas. 

Kg 70 70 200 200 150 690 

85 Pimenta/cominho, pacote com 100 gramas Pct 100 100 200 200 150 750 

86 
PIMENTÃO, de ia  qualidade; - Fresco e de boa 
qualidade, 	livre de fungos sujidade 	; 	tamanho de 
médio a grande. 

Kg 100 100 200 250 170 820 

87 
PIMENTINHA 	DE 	CHEIRO, 	Fresca 	e 	de 	boa 
qualidade, isento de fungos e sujidade 

K g 40 40 100 120 80 380 

88 

Pó de café, tipo 1, tipo torrado e moído, apresentação 
pó homogêneo, 	tipo embalagem 	plástica, 	normas 
técnicas laudo classificação de café feito pela ABIC, 
pacote com no mínimo 250g 

Pct 800 800 2.000 1.500 900 6.000 

89 

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, congelada, 
embalagem plástica de até 1kg, com especificação 
técnica e prazo de validade não inferior a 180 dias, 
acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 200 200 600 700 400 2.100 

90 

POLPA DE 	FRUTA 	SABOR 	CAJU, 	congelada, 
embalagem plástica de até 1kg, com especificação 
técnica e prazo de validade não inferior a 180 dias, 
acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 200 200 600 700 400 2.100 

91 

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, congelada, 
embalagem plástica de até 1kg, com especificação 
técnica e prazo de validade não inferior a 180 dias, 
acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 200 200 600 700 400 2.100 

92 

POLPA DE 	FRUTA 	SABOR 	MARACUJA, 
congelada, 	embalagem 	plástica 	de 	até 	1kg, 	com 
especificação técnica e prazo de validade não inferior 
a 180 dias, acondicionado em cubas refrigeradas. 

Kg 200 200 600 700 400 2.100 

93 

QUEIJO PARMESÃO RALADO, contendo no mínimo 
50 gramas, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 	 - 

Pct 38 38 100 120 80 376 
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94 

QUEIJO 	TIPO 	MUSSARELA, 	fresco, 	refrigerado, 
cortado 	em 	fatias finas 	em 	torno 	de 	20g 	cada, 
embaladas em porta frios ou tipo cadela, resistente 
atóxico 	e 	transparente. 	Isento 	de 	estufamento, 
rachadura e mofos. Contendo 150 a 200 gramas na 
embalagem e a identificação do produto, validade, 
data 	de 	embalagem, 	peso 	líquido, 	marca 	do 
fabricante. O produto deverá ter selo de inspeção do 
órgão competente. Validade mínima de 30 (trinta) dias 
a contar no ato da entrega. 

K g 40 40 100 120 80 380 

95 

REFRIGERANTE 	de 	SABORES 	VARIADOS 
(GUARANÁ! COLA/ 	LARANJA/ 	UVA), 	isento 	de 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	acondicionado 	em 
garrafas "pet" com tampa de rosca, contendo 2 Litros 
cada. Deverá apresentar validade não inferior a 180 
dias a 	partir da data de entrega. 	De acordo 	Lei 
Federal No 8.918/94, Pacote com 6 Unidades. 

Unid 80 80 240 300 200 900 

96 
REPOLHO BRANCO, de ia  qualidade - Fresco e de 
boa qualidade, isento de fungos e sujidade. K g 100 100 200 200 150 750 

97 
Sal iodado, tipo refinado, embalagem de 1kg, prazo 
mínimo de validade de 9 meses a contar a partir da 
data de entrega 

Kg 100 100 240 200 150 790 

98 
SALSICHAS EM CONSERVAS, embalado em latas, 
acondicionado em caixa de papelão, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Kg 50 50 160 250 160 670 

99 
Sardinha 	em 	conserva, 	tipo 	óleo 	comestível. 
Acondicionadas em latas de 125g, 

Unid 100 100 300 400 250 1.150 

100 

SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, embalagem 
contento 	no 	mínimo 	280g, 	com 	identificação 	do 
produto, Marca do fabricante, data de fabricação de 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

Pote 100 100 200 200 150 750 

101 
Soja tipo proteína texturizada. Embalagem de 400g, 
prazo mínimo de validade de 9 meses a contar a partir 
da data de entrega 

Pct 80 80 200 300 200 860 

102 

SUCO 	INDUSTRIALIZADO 	DE 	ACEROLA 
CONCENTRADO, embalagem em garrafas de SOOml, 
acondicionado em caixas de papelão de até 	12 
unidades ou fardo plástico, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Unid 100 100 220 200 150 770 

103 

SUCO 	INDUSTRIALIZADO 	DE 	CAJÚ 
CONCENTRADO, embalagem em garrafas de 500m1, 
acondicionado em caixas de 	papelão de 	até 	12 
unidades ou fardo plástico, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Unid 100 100 220 200 150 770 

104 

SUCO 	INDUSTRIALIZADO 	DE 	GOIABA 
CONCENTRADO, embalagem em garrafas de 500m1, 
acondicionado em 	caixas de 	papelão de até 	12 
unidades ou fardo plástico, com prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Unid 100 100 220 200 150 770 
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105 

SUPLEMENTO ALIMENTAR, em pó para nutrição oral 
ou enteral, com ACT-3, cálcio, proteína e vitamina D, 
hiperproteica 36g (100 gramas do produto) e sem 
sabor, adicionado de fibras (4 gramas). Apresentação: 
Lata de 370g. Produto com validade mínima de 8 
meses a contar da data de recebimento. 

LT 30 30 80 120 80 340 

106 

TEMPERO COMPLETO, tradicional, sem pimenta, 
embalagem contendo atèl kg, com identificação do 
produto, nome do fabricante, peso liquido e prazo de 
validade não inferior a 180 dias 

Kg 100 100 200 130 90 620 

107 

Tomate 	in-natura, 	boa 	qualidade, 	tamanhos 
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e 
umidade 	externa 	anormal, 	livres 	de 	resíduos 	de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes 

Kg 200 200 400 400 300 1.500 

108 
Vinagre de álcool, em embalagem de 500m1, caixa de 
12 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega 

Unid 300 300 400 350 200 1.550 

  

SIEXECUÇÃO í0s PRAZO. FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRO 

 

  

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de 
compra/serviço expedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues 
na sede do município; 
5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 15 dias. 
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de 
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das 
Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, 
mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de 
conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de 
acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 
produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos e/ou serviços com a especificação. 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução 
dos serviços. 
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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 mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

7.1- O Prazo de Viqência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e 
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no 
Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, 
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. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 
requisições e especificações deste TERMO DE REFERENCIA, a partir da solicitação 
através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante. 
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 
pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes 
de pagamento e quitação. 
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional 
de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas 
Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, 
de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo 
que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
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8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e 
registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e 
habilitados pela CONTRATADA; 
8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e 
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços; 
8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por 
ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratante. 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo 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. 
94. 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 considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados 
pela Contratada e aprovados pelo se 0.r responsáv- 1 pelo recebimento. 

10.1. A disciplina das infrações e sançõe - .minis 
licitação e da contratação é aquela previst. 	te 

rativas aplicáveis no curso da 
ermo de Referência. 

Márcia Valéria Souz.J- .ouza Trindade 
Secretária unicipa delá • 'inistração 

HAROLDO JOSE TENCOURT 	
sinado  t.  forma • ital por 

DASILVA3330256 	
HAROLDI 'SE BIT: COIJRT 
DA SILVA: 30256 a53 

Haroldo José Bitencou 'a Silva 
Secretário Municipal de Trabalho e Promoção Social 

MILA CECILIA DA 	Assinado de forma 

SILVA 	 digital por MILA 

CECILIA DA SILVA 
CQJA:74O1 844.222 

a Cecitia 
Secretária Municipal de Educação 

FABRICIO LOBAO 	Assinado de forma digital 

PEREIRA:60692979204 
por FARRICIO LOBAO 
P5 REIR A:606929 792 04 

Fabricio Lobão Pereira 
Secretário Municipal de Saúde 
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