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Ofício N2  049/2022 - SEMSA/PMB 

Bujaru/PA, 31 de maio de 2022 

Ilustríssima Senhora 

MÁRCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 

Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA. 

Assunto: Solicitação de procedimento licitatório para aquisição de gêneros 

alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente solicitar a Vossa 

Senhoria, que viabilize procedimento administrativo licitatório, objetivando aquisição 

de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde - SEMSA. 

Tal solicitação, 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 da SEMSA, bem como das 

unidades de saúde vinculadas. 

Deve-se ressaltar que os materiais são extremamente necessários para 

o bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e das unidades, ações e 

programações da Secretaria de Saúde. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total 

consideração e respeito. 

Atenciosamente, 
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Oficio n° 075/2022/GP/PMB 
Bujaru/PA, 31 de maio de 2022 

Ilustríssima Senhora 
MÁRCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 
Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA. 

Assunto: Solicitação de procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bujaru e Secretarias 
correlatas. 

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente solicitar a Vossa 

Senhoria, que viabilize procedimento administrativo licitatório, objetivando aquisição de 

gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Bujaru e Secretarias correlatas (SEFÍN, SECULT, INFRAESTRUTURA, 

AGRICULTURA e SEMMA). 

Tal solicitação, 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 da Sede da Prefeitura e 

Secretarias associadas. 

Deve-se ressaltar que os materiais são extremamente necessários para 

o bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e manutenção das 

atividades-fim desta municipalidade. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total 

consideração e respeito. 
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Ofício n° 122/2022-SEMED/PMB 
Bujaru, 01 de junho de 2022. 

À Senhora 
MÁRCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 
Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA. 

Assunto: Solicitação de procedimento licitatório para aquisição de gêneros 
alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Bujaru/PA. 

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente solicitar a Vossa 
Senhoria, que viabilize procedimento administrativo licitatório, objetivando aquisição de 
gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades desta Secretaria Municipal de 
Educação de Bujaru/PA. 

Tal solicitação, justifica-se pelo contexto do município de Bujaru por meio da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, desenvolver 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. 

Nesse sentido, as atividades requer dos técnicos desta Secretaria 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. 

Deve-se ressaltar que os materiais são extremamente necessários para o 
bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e manutenção das atividades-fim 
desta municipalidade. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total 
consideração e respeito. 

Atenciosamente, 

MILA CEÇ)LIA DA SILVA COSTA 
Secretário Municipal de Educação de Bujaru/PA 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

OFICIO N° 072/2022- SEMAS- PMB 

Bujaru/PA, 01 de junho de 2022. 

A Sua Senhoria a Senhora 
MÁRCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 
Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA 
Bujaru - Pará 

Assunto: Solicitação de procedimento licitatório para aquisição de qêneros 
alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente solicitar a Vossa 

Senhoria, que viabilize procedimento administrativo licitatôrio, objetivando aquisição 

de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades desta Secretaria 

Municipal de Trabalho e Promoção Social de Bujaru. 

Tal solicitação, justifica-se pelo 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. 

Deve-se ressaltar que os materiais são extremamente necessários para o 

bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e manutenção das atividades-

fim desta municipalidade. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total 

consideração e respeito. 

Atenciosamente, 

HAROLDO 'JOSÉ BITENCOURT DA SILVA 

Secretário Municipal de Assistência Social 

RUA D. PEDRO II, N9  38 "A", CENTRO - CEP: 68.670-000/ BUJARU - PA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
Vinculadas e das Secretarias Municipais de Trabalho e Promoção Social, 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 
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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: 

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 

1 
	

sãs. Isento de lesões de origem física, 	Kg 
	

200 
	

550 
	

400 
	

360 
	

300 
	

1.810 
mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.  
ABOBORA, Fresca e de boa 
qualidade, acondicionadas em 
basquetas de até 30kg.  
ACHOCOLATADO EM Pó, 4009,com 
identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

4 

Açucar triturado isendo de mofo, 
fermentação, odores estranhos e 
substância nocivas. Embalagem 
primária: pacote de 1kg, vai. mínima 
12 meses a contar a partir da data de 
entrega. 
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, A 
BASE DE ESTEVIA OU 
SACARINA, Embalagem: Frasco com 
até 1 00m - Caixacom 12Unid, com 
prazodevalidade nãoinferior al80dias. 

Unid 1.500 3.800 4.000 2.000 4.000 15.300 

5 Unid 400 1.000 800 800 850 3.850 

        

6 
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 
201-, com prazo de validade não 
inferior ai 80dias(recarga).  

Unid 750 2.000 1.800 1.200 1.400 7.150 

ALFACE,Fresca e de boa qualidade. 
7 
	

Embalagem maço de atélkg 
	

Mç 
	

200 
	

550 
	

600 
	

400 
	

300 
	

2.050 
acondicionada sem  basquetas de  

2 

3 

Kg 
	

250 
	

750 
	

400 
	

500 
	

550 
	

2.450 

Pct 800 2.100 1.200 1.400 1.400 6.900 

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

www. bujaru. pa.gov. br 



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

até lükg. 

8 
Alho branco ou roxo, embalagem com 
até 10 kg, com boa qualidade, 
validade mínimo de 6 meses 

caixa 50 150 100 100 100 500 

9 

AMIDO DE MILHO embalagem em 
200 gramas, contendo a identificação 
do produto, marcado fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Unid 350 1.000 600 300 440 2.690 

10 

ARROZ LONGO FINO-TIPO 
1,embalagem plástica delkg, 

acondicionado em fardosplásticos 
transparentes deaté30kg,com prazo 
de validade não inferior a 180dias. 

Kg 1.500 3.800 4.000 2.000 3.500 14.800 

11 

ARROZ LONGO FINO-TIPO 
"2,embalagem plástica delkg, 
acondicionado em fardosplásticos 
transparentes deaté30kg,com prazo 
de validade não inferior a 180dias. 

Kg 1.500 3.800 4.000 2.000 3.500 14.800 

12 

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

Kg 2.000 5.200 2.000 1.000 1.200 11.400 

13 

AZEITE DE OLIVA, contendo no 
mínimo 250 ml, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
datadefabricaçãoeprazodeval idade 
nãoinferior a180dias. 

Unid 180 300 200 300 150 1.130 

14 

AZEITONA 
VERDE, emconserva,embalagemcont 
endo 150g.emvidro,com 
identificaçãodo 
produto, marcadofabricante, 
datadefabricaçãoeprazodevalidade 
nãoinferior al80dias 

Unid 400 1.000 500 500 800 3.200 

15 

BANANA PRATA, Fresca e de boa 
qualidade 	Embalagem tipo rede de 
ate 51kg, acondicionada sem 
basqietas de até 10kg. 

Kg 250 750 600 500 400 2.500 

16 

Batata in-natura, comum, lavada, com 
diâmetro equatorial entre 25 e 41 mm, 
pequena e uniforme, não apresentar 
os defeitos aparentes como 
esverdeameito, arroxeamento, 
broteamento, rachadura, podridao, e 
os defeitos internos, como coração 
oco, negro e mancha de chocolate, 
deve estar isenta de excesso de 

Kg 1.000 2.800 2.000 1.500 2.500 9.800 

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

www.bujaru.pa.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

substancias terrosas, sujidades, 
corpos estranhos aderidos a 
superficie externa 

17 

BATATA PALHA,contendo no mínimo 
75 gramas com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180dias. 

Pct 1.000 360 200 200 100 1.860 

18 
BETERRABA,deP qualidade-
Frescoedeboaquadade,isentodefung 
oesujidade 

Kg 250 650 500 800 800 3.000 

19 

Biscoito doce, tipo Rosca, massa bem 
assada sem recheio e sem cobertura. 
Embalagem plástica 	internas de 
300g. Validade mínima de 9 meses a 
contar da data de entrega 

Pct 1.000 2.800 3.500 1.900 2.600 11.800 

20 

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 2.000 5.500 3.500 2.500 3.300 16.800 

21 
Carne bovina em conserva, enlatada 
em embalagem de 320g. 

Lata 500 1.500 2.500 1.500 2.000 8.000 

22 

Carne bovina com osso, limpa, 
aspecto: oróprio da espécie, não 
amolecida nem pegaose cor: própria 
da especie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas. Odor: 
próprio tipo de corte: característica da 
peça conforme o padrão descrito na 
Portaria n0  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 750 2.250 3.000 2.500 3.500 12.000 

23 

CARNE BOVINA sem osso, com até 
5% de gordura,pesc iíquido 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 600 1.800 2.500 1.800 3.000 9.700 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

24 

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

Kg 500 1.500 1.500 1.200 2.000 6.700 

25 

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

Kg 400 100 1.000 900 1.100 3.500 

26 

Farinha lactea, enriquecida com 
vitaminas, embalagem de até 21 OG. 
Data de fabricação e prazo de 
validadenão inferior a 120 dias. 

Pct 500 1.400 800 1.000 1.200 4.900 

27 

CEREAL DE ARROZ, para preparo 
de mingau instantâneo, enriquecido 
com vitamina A, C, ferro e zinco 
230G. Data de fabricação e prazo de 
validadenão inferior a 120 dias. 

Pct 750 2.100 1.800 2.000 2.200 8.850 

28 

CEREAL DE MULTICEREAIS, para 
preparo de mingau instantâneo, 
enriquecido com vitamina A, C, ferro e 
zinco 230G. Data de fabricação e 
prazo de validade, não inferior a 120 
dias. - 

Pct 750 2.100 1.800 2.000 2.200 8.850 

29 

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

Kg 600 1.700 2.200 1.300 2.100 7.900 

30 

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 400 1.100 600 700 800 3.600 

31 
CHUCHU de  ia  qualidade - Fresco e 
de boa quasidade, isento de fungos e 

Kg 250 720 400 1.000 1.500 3.870 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

sujidade. 

32 
Colorau em pó, pacotes de lOOg, boa 
qualidade, prazo de validade mínima 
de 6 meses 

Pct 500 1.400 800 1.000 1.500 5.200 

33 

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

Mç 300 800 500 600 400 2.600 

34 

CREMEDE LEITE TRADICIONAL, 
contendo até 200 G com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

Unid 400 1.100 500 800 800 3.600 

35 

ERVILHA E MILHO, em conserva, 
embalagem contendo no mínimo 
170G com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validadenão 
inferior a 180 dias. 

Pct 250 700 600 500 400 2.450 

36 

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 500 1.400 800 600 400 3.700 

37 

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

Kg 500 1.400 800 600 400 3.700 

38 

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

Kg 500 1.400 800 600 400 3.700 

39 

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

Kg 500 1.400 1.200 1.000 700 4.800 

40 

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

Kg 100 290 250 300 300 1.240 

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

www.buiaru.oa.gov.br  
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41 

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 1.250 3.500 3.500 1.800 3.500 13.550 

42 

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 1.000 2.900 3.000 1.500 3.000 11.400 

43 

FORMULA 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 n°. 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 100 280 300 400 600 1.680 

« 

Frango, coxa e sobrecoxa, congelada, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, 
não amolecida nem pegajose cor: 
própria da especie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, com 
embalagem de até 20 Kg. 
Odor:proprio 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 1.750 5.000 3.000 3.000 3.500 16.250 

45 

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

Kg 400 1.100 1.500 1.200 1.700 5.900 
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46 

FARINHA DE MILHO FLOCADA, 
embalagem de até 500g com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Pct 500 1.400 1.000 1.000 1.000 4.900 

47 

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

Kg 250 700 500 600 400 2.450 

48 

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

Unid 750 2.150 1.300 1.400 1.500 7.100 

49 

Leite em pó, tipo integral, na cor 
branca interior e sabor característicos. 
Embalagem de 200g, validade 
mínima de 3 meses 9 contar a partir 
da data de entrega. 

Pct 1.000 3.000 2.200 1.900 2.300 10.400 

50 

LEITE ISENTO DE LACTOSE, cor, 
aroma e odor característico, não 
rançoso. acondicionado em lata, 
contendo 380g, 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 datade 
entrega. 

L 400 1.100 400 800 800 3.500 

51 

LEITE LIQUIDO INTEGRAL, 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 datade 
entrega. PiracanLuba 

L 400 1.100 900 700 800 3.900 

52 
LIMÃO TAHITI, de 11  qualidade - 
peso médio 60 g, Fresco e de boa 
qualidade casca lisa livre de fungos. 

Kg 200 600 400 400 300 1.900 
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53 

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 c 	'.asca. 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 300 880 400 400 800 2.780 

54 

Macarrão c/ sêmola, tipo espaguete, 
isento de mofo (marchas 
esverdeadas com poios 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 1.500 4.300 3.000 2.900 3.000 14.700 

55 

MACARRÃO INSTANTAN EO, 
contendo até 85 gramas com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade não inferior a 180 dias. 

Pct 500 1.400 600 600 1.000 4.100 

56 

MAISENA CAIXA COM 200g com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo 
de validadenão inferior a 180 dias. 

Pct 300 880 800 800 500 3.280 

57 

MAMÃO PAPAVA, in natura extra, 
apresentandomaturação média (de 
vez), polpa firme ao toque, 
semapresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e sã, 
fresca, sem apresentar avarias de 
casca.lsento 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 200 580 400 600 400 2.180 

58 
Manteiga com sal, apresentação em 
lata de ate 1 0k1,conservação O a 5c 

Lata 5 14 18 12 16 65 

59 
MARAC1JJA,de ja  qualidade - Fresco 
e de boa qua!idade, isento de fungos 
e sujidade 

Kg 600 1.700 1.200 1.000 1.200 5.700 

60 

MARGARINA COM SAL, embalagem 
plástica em potes de até 250g, 
acondicionado em fardos de papelão 
de até 10 kg, com prazo de validade 
não inferior a 180 dias. 

Pote 1.500 4.300 3.000 3.000 3.000 14.800 
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61 

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

Pct 650 1.900 800 1.000 1.500 5.850 

62 
MELANCIA, Fresca e de boa 
qualidade, acondicionadas em 
basuetas de até 30 kg 

Kg 200 380 500 500 400 1.980 

63 

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 biológicamatéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, 	e arvas. _parasitas 

Kg 200 380 400 450 400 1.830 

64 

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 200 380 400 370 370 1.720 

65 
MISTURA  PIO  PREPARO DE BOLO, 
PCTde45Og, c/prazdevalidade 
não inferior a 180 dias. 

Pct 400 1.100 1.000 600 700 3.800 

66 

Mistura para preparo de mingau a 
base de amido de milho. 
Acondicionado em embalagens de 
1809. prazo mínimo de validade de 6 
meses a contar a partir da data de 
ertreg. 

Pct 400 1.100 1.000 600 700 3.800 

67 

Mistura p1 o preparo de mingau de 
aveia. Acondicionado em embalagens 
ae 165g, prazo mínimo de validade de 
6 meses a contar a partir da data de 
retre 

Pct 650 1.900 1.200 1.350 1.400 6.500 

68 

MOLHO DE TOMATE 
TRADICIONAL, contendo até 
340gramas, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não 
irferior a 180 dias. 

Pote 300 880 400 400 400 2.380 
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69 

MORTADELA, cozida MISTA, peça 
inteira, contendo ate 3,5 Kg, resfriado 
entre O e 40c, embalado em peças 
individualmente, reembalado em 
caixa de papelão cintada, com 
validade mínima de 60 dias. 

Kg 200 600 1.000 500 800 3.100 

70 

Óleo refinado, tipo soja, 
acondicionado em embalagem pet de 
900rn1, distribuidos em caixa de 
papelao contendo 20 unidades, prazo 
mínimo de validade de 12 meses a 
contar a partir da data de entrega 

Cx 62 185 250 150 200 847 

71 

OVOS especial, classe A, branco, 
embalagem com 30 unidades, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
médio de 50 g. Apresentar 
S!F/DIPOA. 

DZ 300 900 1.500 900 1.200 4.800 

72 

PÃO, tipo especial, peso de até 450g, 
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 mal 
cozido, com odor e sabor 
desagradável, presença de fungos e 
não será permitida a adição de farelos 
e de corantes de qualquer natureza 
em sua confecção. 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 líquidc. Validade mínima de 05 
(cinco) dias a contar no ato da 
entrega. 

Kg 500 1.500 1.500 800 1.500 5.800 

73 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, 
limpo, magro. não temperado, 
congelado, proveniente de aves 
sadias. abatidas sob inspeção 
veterinária, apresentando cor e 

tg°Je característicos. Isento de:  ves
descongelamento, cor esverdeada, 
odor forte e desagradável, parasitas, 
sujidades, larvas e qualquer 
substância contarnínante. 
Acoridicionaoo em embalagem de 

Kg 1.000 3.000 2.200 1.500 2.500 10.200 
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polietileno atóxica, resistente, peso 
líquido  de até 20 kg, contendo na 
embalagem a identificação do 
produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção doio 
competente e data de 
embalagem.Val idade mínima de 06 
(seis) meses, a contar da data de 
entrega. Transportado sob 
temperatura  de  refrigeração. 

74 

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 200 580 400 400 300 1.880 

75 

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 100 280 300 210 250 1.140 

76 

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

Kg 250 700 500 550 350 2.350 

77 
PIMENTINHA DE CHEIRO, Fresca e 
dsboaqualidade, isento de fungos e 
s.!4dade 

Kg 150 430 300 340 200 1.420 

78 

Linguiça tipo calabresa, cozida e 
defumada, em embalagem plástica 
com ate 2,5 Kg, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Kg 200 580 600 350 450 2.180 

79 
fl'

- 	
F 	1 LEITE, 

 integral pasteurizado ntegral e/ou leite em pó 
reconstituido embalagem com até 

Kg 250 700 450 500 500 2.400 

/ 
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400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

80 

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 2509 

Pct 1.250 3.750 3.000 2.000 2.200 12.200 

81 

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

Pct 150 420 200 200 300 1.270 

82 

QUEIJO TIPO MUSSARELA, fresco, 
refrigerado, cortado em fatias finas 
em torno de 20g cada, embaladas em 
porta frios ou tipo cartela, resistente 
atóxico e transparente. Isento de 
estufamento, rachadura e mofos. 
Contendo 150 a200 gramasna 
embalagem e a identificação do 
produto, validade, data de 
embalagem, peso líquido, marca do 
fabricante. O produto deverá ter selo 
de inspeção do órgc competente. 
Validade mínima de 30 (trinta) dias a 
contar no ato da entrega. 

Kg 250 700 400 250 400 2.000 

83 

REFRIGENRANTE DE SABORES 
VARIADOS 
(guaraná/colallaranjE'/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 com a Lei Federal 
N° 8.918/94, pacote com 6 unidades. 

Unid 400 1.100 1.200 600 900 4.200 

84 
REPOLHO BRANCO,de  ia  qualidade 
-  Fresco e de boa aualidade, isento 
de fungos e syjjdade. 

Kg 150 430 400 400 300 1.680 

85 

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

Kg 500 1.500 1.000 1.000 1.000 5.000 

86 

SALSICHAS RESFRIADAS, tipo hot 
dog, em embalagem plástica, com até 
2,5 Kg. com Prazo de validade não 
inferior a 180 dias. 

Kg 400 1.100 1.100 600 800 4.000 

/ 
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87 
Sardinha em conserva, tipo óleo 
comestível. Acondicionadas em latas 
de 125g, 

Unid 700 2.000 1.300 1.400 1.300 6.700 

88 

Soja tipo proteína texturizada. 
Embalagem de 400g, prazo mínimo 
de validade de 9 meE'; a contar a 
partir da data de entre 

Pct 400 1.100 1.000 800 1.000 4.300 

89 

SUCO INDUSTRIALIZADO DE UVA 
CONCENTRADO. embalagem em 
garrafas d 	00m, acondicionado em 
caixas de papelão de ate 12 unidades 
ou fardo plastico, com prazo de 
validada não infehc'r a 180 dias. 

Unid 300 880 880 800 600 3.460 

90 

SUCO INDUSTIR1A1IZADO DE CAJÚ 
CONCENRADO, embalagem em 
garrafas de 500rn1, acondicionado em 
caixas de oapelao de ate 12 unidades 
ou fardo o!astico, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias. 

Unid 300 880 880 800 600 3.460 

91 

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

Unid 150 440 420 400 300 1.710 

92 

COMPOSTO LACTEA EM P0. 
Embalagem de até 20C9. Produto 
com validade mínima de 8 meses a 
conter da data de recebimento. 

LT 500 1.400 1.200 1.200 1.000 5.300 

93 

TEMPERO ÇOMPLETO, tradicional, 
sem nirienta embalagem contendo 
até 3009, com identificação do 
produto, nome do fabricante,peso 
liquido e prazo de validade não 
inferior a 180 dias 

Kg 250 700 800 600 700 3.050 

94 

Tomate in..retura, boa qualidade, 
tamanhos uniformes, isenta de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de 
rasiduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem fica ou mec.rica, 
rachaduras 	cortes 

Kg 300 900 800 800 600 3.400 

95 

Mistura para sopa, contendo 
macarrão e vegetais, em embalagem 
pstice 	cm te 280g. e prazo de 
validade não inferior a 180 dias 

Pct 150 440 500 400 400 1.890 
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Vinagre de álcool, em embalagem de 
500m1, caixa de 12 unidades. 
Validade mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega 	 
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5.1. Os produtos/servíçs 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 admtntração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das 
Secreta:'as solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, 
mediante Portaria. Sendc que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de 
conferidas as cspecficaçes e quantidades dos mesmos; 
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de 
acordo com as especficações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 
produto cujas ccdições 'de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 
5.5. O recebimentc se efetivará nos seguintes termos: 
5.5.1.  Provisoiarnente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produto e/ou serviços com a especificação. 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução 
dos serviços. 
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e 
quantidade dlscnniirlada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Fagarnnio sorn€ite será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contrateu 	ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

7.1- O  ' ,azo de Vkência  será de até 12(doze) meses,  a partir de sua data e 
assinatuius proirogávei nos termos da legislação Vigente. 

8.1. A alio 	s 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 .ncluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos 
fiscais, omercais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 
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8.3.  Durante  a Vigência  do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 
requisições  e especificaç  s 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, comercia, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 
pelo seguro para garanti de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
devendo  apresentar, de  imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes 
de pagamento .e quitação. 
8.5. Reponder 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 peia sel.'ção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional 
de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas 
Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciá rias. 
8.7. Provenciar .afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, 
de qualquer empegado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 
8.8.  Responsabi!Lr-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
8.9.  Marte, 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 
fornecirento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 
8.11.  Rcsponsabizar-se por  todos os  encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não  presLar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CoNTRvrANz a íspeio do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e 
registrados seQundo 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 
manuteràao, durante o  prazo  de execução dos serviços; 
8.15.  Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 
8.16. Indenizar quaisquar  danos  ou prejuízos causados à Prefetura ou a terceiros, por 
ação ou  OITHSSãO  no fornecimento do  presente Contrato. 
8.17.  Presta, as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratar,e. 

9.1. Respoisaciizar se paia 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 orçarnentários e financeiros para custear a prestação. 
9.3.  Aconpahar, conrar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por 
esta at.. uição. 
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9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada, bm 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 aprov-:cs pelo setor responsável pelo recebimento. 

PA 1I ;L AS sANçEs;E; IN» 
10.1. A ciisc;iplira das iirações e sanções admin.trativas aplicáveis no curso da 
licitação da contratação é aquela'prevista na ei Federal n° 8.666/93. 

i.:cia 	 zade Souza Trindade 
Socrefa$  .' paI 	Administração 

""'Maróld6t~o?-sé i -e 9  -4"o¥"'rtâd'ú  áSi 1 ~va 
Sece. 	utcpal de Trabalho e Promoçc Social 

. Ju~_ 
Mila Cecilia da Silva Costa 

Secretária Municipal de Educação 

1 
Fabri io 	Pereira 
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