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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE * SEMSEC

CNPJ: t2'455'597 / ooot- 48

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. o Termo de Referência tem por objeto a AQUIS DEG NEROS

ALIME
oresente
irrictos PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Para atender as

necessidades do HosPita I MuniciPal, Atenção Primária e Conselho MuniciPal de

Saude, de acordo com as especificaçÕes contidas neste Termo de Refe rência.

vem trabalh ando Para melhorar a q
úde: Sabe-se

ualidade dos servtços
que o municíPio de Eldorad

de saude
o do Carajás
oferecidos àSecretaria MuniciPal de Sa

população, P rocurando atender com qualidade a PoPulação eldoradense e atender à

demanda crescente Por estes serviços, aprimo rando cada vez mais o sistema

oferecido à PoPulação. Neste aspecto , é de funda mental imPo rtância a aquisição de

gêneros alimentí cios Para aten der as necessidad es dos Pacientes, acomPanhantes

e funcionários que estejam em serviço o hosPital fornece 05 refeiçÕes diárias,

garantindo uma alimentação balanceada, saldável, Preservando qualidade nas

refe içÕes oferecid a, que auxilia na recuperação dos et

tendimentos itinerantes
nfermos além de fornecer

alimentação Para equipes de a nas unldades básicas de

saúde, seja zona urbana ou rura l. Essa aquisição se faz necessá ria, inadiável e de

fornecimento conti nuo durante todo o ano, de acordo com a demanda, haja vista sua

importância e utilid ade Para o interesse publico.

3.1. A contrata ção, objeto deste Termo de Referência, tem amParo legal,

integ ralmente, nas Leis Federais no 10.52012002 e no 8.6ô6/1993, Lei ComPlementar

3/2006 e demais legislaçÕes aPlicáveis a este evento e nas condiçÕes e

exigências descritas no Edita I e nas dema is prescrições legais aplicáveis aono 12

assunto

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serv iços estão descritos

abaixo:

|!iji1.::,.ai 2t: '!r,t.t.lri lirlO' "':tt-ii'] ':
i;( tjr1(:lt)r 1' '.r;r'lir r,(:r l-ii l\rl 

i''il l' r 'l'l'

UNIDADEQUANT
orscntÇÃo

ITEM

pacote700
ogêneo;

ó finom 50co gramas
em pacotebalagemnÃo iv resAÇAF borU SA prios,ático proromaerrochcom asPectoomh embalécie agemespsuaOSS estranhmateriade sujidades atoxico.etransParentesacoas,ram plásticode 50 spacote

unidade2000

AÇUCAR: cristal branco pacote de 2!9 e 1a-qualidade' sacarose

da cana de açúcar' trvre de impurezas' parasitas e de detritos

animais e vegetais "'"0'ág";l 
pacote 9"-,? 

kn saco plástico

transparente, rto'i"o,""in*Jo"rái à resistente' hermeticamente

[lr,:J"j, il)o Jã ràrioui"-itinltn' de 12 meses a partir da data

de entrega,

2
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1 500

ARROZ: subgrupo polido pacote de 5kg lasse longo fino'..tipo 1'

beneficiado, "o, "rnpãão[amento 
sem Çontato manual' livre de

irpriãiã., staot int"ltãi, ãpresentaçao e sabor caracterÍstico do

ôãJrto ",íb"l"g"r'. 
pà"dt" oe s. rg' plástico transparente'

atoxico, incolor " t"t'.i",,tã, hermeticarirente. fechado' prazo de

;;lüãà ,nini*, de 06 meses a partir da data de entrega'

pacote
3

pacote3000

ARROZ: INTEGRAL de 1kg lasse longo fino' tipo 1' beneficiado'

"áà 
urpu"otamento sem contato manual' livre de impurezas'

grãos inteiros, apresentação e sabor característico do produto'

Érnoárug"*, pacote oe i [g, plástico transparente' atoxico' incolor'

n"ir"iiãr."nte vedado e iesistente, prazo de validade minima de

06 meses a partir da data de entrega'

4

unidade200
AZEITE DE OLIVIA: 500m1 puro, extra virgem' sem colesterol'

"Ão"rrg"* ", 
vidro, coátendo no 

. 
minimo 500 ml' com

ii;;ii;ã;á; do produto hermeticamente vedado e resistente'

pr*ã iã'rãrioãà" ,ini*, de 06 meses a partir da data de entrega'
5

unidade1 000

COLORAU: em pÓ pacote de 2509 base de.urucum' com cor e

odor próprios, ,", pr"tãÀça oe umioaoe e material estranho à sua

composição que compiometam a qualidade do produto'

;;;ü;il, pacote oe zsog, sacos. plásticos transparentes'

atóxico, incolor nermetLamànie vedado'e resistente' prazo de

;;l,dãü riniru de 06 meses a partir da data de entrega'

6

unidade3000

EXTRAToDEToMATE:frascodevidrolg0gconcentrado,àbase
de tomate, com cor e odor próprios, isento de fermentações e sem

ã- pi"."nç" de material' estranho à sua composição que

ãon{pior"iã, a quatloáâã oo produto embalagem: frasco de.vidro

190g, hermeticamente vãOaOb e resistente' prazo de validade

mini-áa de 12 meses a partir da data de entrega

unidade2500

FARINHA DE AVEIA em ílocos ou farelos Íinos' produto resultante

Ou' ,org", de grãos de aveia após limpeza e classiÍicação'

;;ffi;ã; 
"ãnteiimat, 

iág d" protejnas' 8s de lipídio e 63s de

carboidrato. embalagem: f"'tot" de 5009' heimeticamente vedado

;;;;;i;i", prazo ãe 
"iiãáoé 

minimide 't2 meses a partir da

data de entrega.

8

pacote1 500
FARINHADEMANDIoCA:fina,secatipol,brancaouamarela'
Li"oãràô"*-pácote de 1 kg em saco.plástico transparente e

;i;;ü:h"t,";ticamente ,"0ãoo e resistente' prazo de validade

minima de 6 meses a parlir da data de entrega'
I

lata2000

FARINHA LACTEA: sabor natural sabor natural' preparo

instantâneo, composto de cereais' açucares e vitaminas'

embalagem:pacoteoUlatade4009,propria,.aloxica,
;;;*"il;;"nte vedadoã resistente' prazo de validade mínima de

6 meses a Partir da data de entrega

10

!..atia.i,) 1.; t:,i,.: !1!:,i:,:it.t, it'i!t'., ):.'jl.'t):t '!: "1-l)l i)' rl r:':1,;...,t\':ttl :a' .
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f f t..tÃO CARIOC,A: tipo 1, selecionados. e.inteiros' sem perfuração'

to* 
"óloruçao, 

odor e sabcr çaracteristicos' livre de inrpurezas'

;il#;t:;rjioro"", larvas e parasitas' com e.mpacotamento se!'n

contato manual. "*oãüêri 
pscote de. 1kg, saco gtistigg

;;;;;;r.;i;, 
"to*i"o, 

in"orái, hermeticamente vedado e resistente'

;ãffi; ãioãà" ,ini*ã ãà oo (seis) meses a partir da data de

3500
11

pacote

pacote

Unidade

Unidade

entrega

15

'lo

LEITE DESNATADO em po oi; parcialmente, desnatado e apto

;;r- 
-; 

alimentação humana' mediante processos

tecnologicamente aoequados' Com especificação de acordo com a

ilil;ã:-;;iããiiu" n;-53, ãe l'd" oli'll1de 2018-0 l"::3:-
;;tdü;;iú proteÍnas poder ajustar-se unicamente para cumprrr

os requisitos oe cornpcsição esiipulados 11-leeao 
4 do píesente

RTM, mediante adiçao 
"lã'-e*ttuçao 

dos c-onstituitrtes do ieite' de

maneira que não t" *-óãiriquá a proporçáo."itji: proteina do

roiô 
" 

u caseina do ieite utilizada como matêrla prlma'

2500

Embalagem com 10009

pacote1 000
12

FEIJÃO PRETO: tipo 1, ovo, constituÍdo,de grãos inteiros' com

i;";'à; irlouã" ,a*in''' de 15%'' isento de material terroso'

;rj',d"d"t; ;istura oe outias variedades e espécies' embalagem:

acondicionado ", ,r"à-plastico, pacote contendo 0'1 kg' com

ú"ntiti""çuo do produto e p{azo de validade'

13

14

FLOCÃO DE ARROZ: Farinha de arroz flocada' para o preparo de

cuscuz, com coloração ãJ"t à saoor prÓprios' isento de umidade e

ãã- maieriar estran-ho à sua composição' que comprometem a

qu"iiáãã" do produto embalagem: pacote de-5009' embaiado em

saco plástico trun.p",unt*, uiO*ito' e hermeticamente vedado e

resistente. o produto iu'"tã 
'pt"tentar 

valicjade minima de 06
I

meses a Partir da data de entrega'

,nnn

2000

2500

pacote

FLOCÃO Of Urr-HO: Farinha de milho flocada para o preparo, de

cuscuz, com coloração' ãJot e sabor proprios' isento de umidade e

i" ããturirr estran-ho à sua composição qu_e comprometam a

ãrriiiãJá ã" produto. .*but'g"* 
'pacote 

de,500g' embalado em

saco plástico transpareniu, ãtc*ità' hermeticamente vedado e

resistente. o produto Oãueia 
-ápresentar 

validade mínima de 06

meses a Partir da data oe entrega'

LE|TE EM PÓ, INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de

iãóà-inGôtul, sem adição de soro de leite' mediante processos

g;r-"rãôiJó. 
'aoàqu*otis, cevendo ter boa solubiiidade' sem

umidade,semfermentação,sernranÇoeserngrumos,.compóde
dspecto branco u*rr*iíàã, sem glúten, corn especificaçôes de

acordo com a ponrtiá áoglgz 
-do 

ministerio de agricultura'

embalagem: pacote cie 4Ü0g'' saco laminado' atoxico'

;;*;iü;"ntà vedado eiesistenie' prazo de validacie minima de

06 meses a partir da data de entrega' í

I
I
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17

LE|TEDESNATADoUHTdeotimaqualidade,homogeneizado,
oue tenha recebido tratamento termico especial UHT (Ultra High

+;à;;;ü*), aquecioo até 142 a 145"C por 2 a 4 segundos e

i"irrãJo toáploamente. Deve apresentar.em 200 ml do produto

iãã, J" óotàura total de 0%, 95 a 145 mg de SÓdio ' 210 a 260 mg

àãCãr"á. Composto de teiie desnatado, estabilizantes citratos de

iOOio elou trifosfato de sodio, monofosfato de sodio' difosfato de

róãiã Ér"o"lagem multilaminada cartonada de 'l .l.itro' 
ass!n-tl!]

lmpermeavet aó ar, luz e germes, que^possua perfeita conservaÇao

àó'saoo, e das qualidadeã nutritivas Com tampa de rosca Selo do

SIF.

2000 Litros

Unidade300LOURO: em folhas secas embalagem: pacote contendo no mÍnimo

õOS, 
"orn 

identiÍicação do produto e prazo de validade'18

Unidade4000
19

MACARRÃO: TIPO ESPAGUETE em ovos e/ou integral' a base

de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido folico' corante

natural de urucum e cúrcuma' com glúten, sem colesterol' com

asfecto, odor e sabor característicos do produto' sem a presença

àá' sulidades ou outro material ou reação que possa alterar a

quatiOâOe do mesmo. embalagem: pacote de 5009' plástica

üãn.pãi"nt", hermeticamente iedado e resistente' prazo de

vatiOàOe minima de 06 meses a partir da data de entrega'

Unidade3000
MACARRÃO: TIPO PARAFUSO e/ou argolinha em ovos'

emnat"g"m, pacote de 500g, plástica transparente'

hãrrnátiãrrn"nte vedado e resistente, prazo de validade mínima de

06 meses a partir da data de entrega'

20

Unidade1 000

MILHO VERDE: em conserva' drenado, conservado em água'

áçUcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar' os

Àãt*o. e deverão estar isentos de ranço e de o!I?s
caiáitãristicas indesejáveis. embalagem: peso liquido 2009

úãÉã*, àu sacnc, hermeticamente vedado e resistente' não

poOem apresentar-se amassadas, prazo de validade minima de 06

meses a Partir da data de entrega'

21

Unidade850
22

PRODUTO A BASE DE FARINHA DE ARROZ TIPO MUCILON ou

simitur, Oiuersos sabores, pré-cozida, açÚcar' amido' sais minerais'

,itrrinu e aromatizante.'embalagem: lata ou pacote de 4009'

Ààimeticamente vedado e resistente, não podem apresentar-se

urà.trOut, prazo de validade minima de 06 meses a partir da

data de entrega.

Unidade1 500

PRODUTO AMILACEO extraído das partes aéreas comestÍveis

dos vegetais(sementes e etc),tipo NESTON ou similar' enriquecido

ãã* ,liurinàs e sais minerâis. embalagem: latas ou pacotes de

+óóg pràptia, obedecendo à legislação sanitária vigente'

nãrÃLtiór,i"nte vedado e resistente, não podem apresentar-se

ãrrttá0r., prazo de validade minima de 06 meses a partir da

data de entrega.

23
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CN PJ: 12.455.597 / ooot- 48

ÓLEO DE SOJA; REFINADO, com antioxidantes', tipo 1'

íu-nõ"t"nt", iiõo ", 
vitamina e, com apresentação' cheiro' sabor

e cor caracteristico ão mesmo, isentos de ranço livre de

irú"rrr. embalagem: pet de 900 ml' em pet transparente'

nãlÃ"t,"r*"nte vedãdo e'resistente, prazo de validade minima de

12 meses a Partir da data de entrega

1 800 Unidade
24

Unidade400commlo imonn 4ogndoconteo pacoteoREGAN embalagem:
validadedeeutodo ptazoprod25

Unidade1 500
26

SAL: REFINADO, iodado, Para consum

oacote de 1 kg, plástico transparente,

iesistente, prazo de validade minima de

ro doméstico, embalagem:
hermeticamente vedado e

12 meses a Partir da data

de entrega

Unidade500

VINAGRE: DE MAÇÃ fermentado acético de maçã' água e

"onr"r"nt", 
ácidez. ,O% não contém glúten' embalagem: pet de

750 ml, embalagem secundária em plástlco forte' resistente'

embalagem intaõta. uátioao" mÍnima de 12 meses demais

ãôroiçáãi de acordo com as normas de saÚde/sanitárias vigentes

(ANVISA, SIF e outras).

27

Quilo1 400

CARNE BOVINA (MOIDA) de 1a resfriada, aspecto próprio' não

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas

ãsràrOeaoas, cheiro " 
ta6oi próprio' com ausência de sujidades'

Áárasitos e iarras. devendo conter no máximo 10% de gordura

ffi;;;; i;";l;;; 
"àttilrg"n. 

e de ossos e conter no máximo de

3o/o de aponevroses, coni registro no SlF. ou SlSP embalagem:

oacote de 1 kq, embalagens tiansparente, hermeticamente vedado

ã ,torl.o, oatã oe fabricâção e o prazo de validade'

28

Quilo1 000

CARNE BOVINA 1MOÍOA;:magra de 2a resfriada'aspecto próprio'

não amolecida e nem 
'pegãjosa' cor propria sem manchas

áiveroeaoas, cheiro e sauor-pioprio, com ausência de sujidades'

õ;;;tit;; " 
larvas. devendo conter no máximo 10% de gordura

ã"r" ,"r. isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de

3% de aponevroses, conr- registro no SIF ou SlSP embalagem:

pacote Oà t fg, transparentel hermeticamente vedado e atóxico'

data de fabricação e o prazo de validade'

29

Quilo800
30

CARNE BOVINA (CONTRA FILÉ) congelad,a,aspecto proprio, não

amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas

ásràroeuous, cheiro " saõoi proprio, com ausência de sujidades'

oarasitos e larvas. devendo conter no máximo 10% de gordura

[;;;;; it"nt, áá 
"àrtil"g"n. 

e de ossos e conter no máximo de

3% de aponevroses, com' registro no SIF ou S|SP embalagem:

pacote de 1 kg, transparente] hermeticamente vedado e atÓxico'

data de fabrlcação e o prazo de validade'

Quilo850
31

CARNE BOVINA (COXÃO MOLE) e primeira qualidade' sem

osio, timpa, cortada em bifes ou pedaçoipeça'.com registro no SIF

á, Sf Sp' embalagem: transparente ou saco plástico transparente'

ÁãrÃ"1i"rr"nte riedado e aioxico, data de fabricação e o prazo de

validade

Rua da Rodoviária no 30 - Centro - km 02, CEP: 6852+-ooo - Etdorado do Carajás/PA
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Prefeitura de Etdorado 9o Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSEC

CN PJ: L2.455.597 / ooot- 48

CARNE BOVINA (LAGARTO) peça inteira, limpa' de primeira

õràriJro" com registro no SIF ou SlsP embalagem: transpa.rente

o, .r"o plástico tiansparente, hermeticamente vedado e atoxico'

data de fabricação e o prazo de validade'

750 Quilo

Quilo900
CARNE
com reg
plástico

BOVINA (MUSCULO) e primeira qualidade, em pedaço'

istro no Sif ou SISP. embalagem: transparente ou saco

üÁriárente, com identificação do produto e prazo de

validade

33

Quilo850
34

CARNE SUINA (BISTECA) e Primeira
registro no SIF ou SISP. embalagem
plãstico transparente, com identificação

qualidade, fatiada, com
r transparente ou saco
do produto e Prazo de

validade

Quilo400FRANGO (FlLÉ) e primeira qualidade, congelado, com registro no

SlÊ ou SiSp. emàalagem: bandeja, contendo identificação do

produto e PÍazo de validade, quilo.
35

Quilo700
dade congeladoraNGOFRA qualeDAHA DE primeiASAOX N

docomemba identificaçãoF SIou SPS agem:nocom registro
validadede quiloe prazoproduto

36

Quilo800
37

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, apresentado em corte à

õÃ"arinno resfriado, com aspecto, cor, cheiro' e sabor

caracteristicos, sem manchas e parasitas, acondicionados em

saco plástico transparente, atoxico, selado'

Quilo2400FRANGO (INTEIRO) e primeira qualidade, congelado' com registro

noSlFouSlsP.embalagem:plástica,atoxico,comidentificação
do produto e prazo de validade, quilo.

38

Quilo550
39

PEIXE (FlLÉ): Carne branca de textura firme, congelado' lão
possuir espinhas e nem odor desagradável, com registro no SIF ou
'Slttlt. 

embatagem: transparente óu saco plástico transparente'

átoxico, com iáentificação do produto e pÍazo de validade'

Quilo500

FiGADo-bovino, apresentado em peças inteiras, congelado' com

"rp""1o 
o" , ,tp"àto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro

caiacterísticos, isento de manchas esverdeadas, sem manchas

ãruãiJ""Oor ou amarelados, acondicionado em saco de polietileno

transparente.

40

Quilo300
ALHO lN NATURA, de primeira, em réstia, sem casca' bulbo

inteiriço, de boa qualidade, firme e intacto' sem lesÕes'

ôãrfuàçoes e cortes, tamanho e coloração uniformes' sem

ãriiO"Oà" parasitos e Iarvas, com identificação do produto'
41

Unidade800
oé. apresentando grau de evolução completo

e coi própria, com ausência de sujidades,
ALFACE CRESPA:
do tamanho, aroma
parasitos e larvas.

42

Quilo2000
BANANA PRATA: in natura, unidade media de '1009' apresentando

grau Oe maturação que permita suportar a manipulação' o

tiansporte e a conservação em condiçÕes adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas'
43
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1 50044

BATATA INGLESA: e primeira qualidade, in natura, compacta e

firme, 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.

Quilo

800 Quilo45

BERINJELA: e 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.

1200 Quilo46

BETERRABA: de primeira e primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservaçáo em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas.

1 100 Quilo47
BROCOLIS: de primeira qualidade presentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

Unidade1 30048

COUVE MANTEIGA: de primeira e primeira qualidade, in natura,
molho, verde, apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

1 500 Unidade49

ABACAXI PÉROLA; de primeira e 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, parasitas

e larvas.

Unidade65050
ALFACE ROXA; m pé, apresentando grau de evolução completo
do tamanho, aroma e cor proprios, com ausência de sujidades'
parasitos e larvas.

Unidade85051

CHEIRO VERDE: olho, fresco, de primeira qualidade, tamanho e

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e

intacta, isentam de enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.

Quilo750

COUVE-FLOR e primeira, 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.

Quilo1250

IvIANDIOCA (AlPlM). e primeira, in natura, descascada,
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condiçÕes

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas

53

Quilo'1000

MELÃO AMARELO: de primeira e primeira qualidade,

apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades e

parasitos.

54

Quilo95055

QUIABO: de primeira e primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condiçÕes

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas.
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56

ABOBORA: ltália ou japonesa ou moranga e 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.

850 Quilo

Unidade70057
ACELGA: de primeira in natura, maço, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma e cor proprias' com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

850 Unidade
ALFACE AMERICANA: m pé, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor prÓprias, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.
58

1400 Quilo59

CEBOLA NACIONAL: de primeira e primeira qualidade, in natura,
casca protetora, apresentando grau de maturação, tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.

750 Unidade60
CEBOLINHA: maço fresca, de primeira qualidade, tamanho e

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e

intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.

1250 Quilo61

CENOURA: de primeira e 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.

550 Quilo

CHUCHU: de primeira e 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.

62

400 Quilo63

JILO: de primeira e primeira qualidade, in natura, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transpo(e e a conservação em condiçÕes adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas

Quilo1 80064

LARANJA: de primeira e primeira, in natura, tipo Pêra,

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.

400 Quilo65

LINIÃO: de primeira e primeira qualidade, in natura, tipo THAlTl,
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.

Quilo1 70066

MAÇÃ: de primeira e primeira qualidade, tipo FUJI, vermelha, in

natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.
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450

ptUf rutÃO: de primeira de primeira qualidade, in natura,

apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condiçÕes

adequadás para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas.

Quilo
67

Quilo85068

REPOLHO: BRANCO OU ROXO e primeira qualidade, in natura,

apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadás para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas.

Quilo95069

MAMÃO: de primeira de primeira, in natura, tipo formosa'

apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a

manipulação, ã transporte e a conservação em condições

adequadás para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas.

2000 Quilo
MELANCIA: 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.

70

Quilo500
71

MANGA: de primeira e primelra' in natura, tipo tommy'

apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportaÍ a

manipulação, 
-o 

transporte e a conservação em condições

adequadás para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas.

Quilo300
PEPINO: de primeira de primeira, in natura, apresentando grau de

maturação, tal que lhe permita supoíar a manipulação, o

transporte e a conservação em condiçÕes adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas'

Quilo800
TOMATE: de primeira e primeira, in natura, apresentando grau de

maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condiçÕes adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas'
73

Unidade55074
OVOS: classe a branco. embalagem: cartela contendo 12

unidades, com identiÍicação do produto e pazo de validade

Unidade1 000
75

POLPA DE ACEROLA: e primeira qualldade, embalagem

individual, com 'l kg, saco plástico transparente, hermeticamente

vedado e atoxico, com especificação dos ingredientes, data de

fabricação e o Prazo de validade.

Unidade
76

POLPA DE CAJÁ: e primeira qualidade. embalagem: individual'

com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e

atoxico, õom espàcificação dos ingredientes, data de fabricação e

o prazo de validade.

Unidade85077

POLPADECAJU:eprimeiraqualidade.embalagem:individual'
com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e

atoxico, õom especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e

o pÍazo de validade

Rua da Rodoviária no 30 - Centro - km 02, CEP, ô8524-ooo - Etdorado do Carajás/PA
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78

POLPA DE CUPUAÇU: e primeira qualidade. embalagem:
individual, com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente
vedado e atoxico, com especificação dos ingredientes, data de
fabricação e o ptazo de validade.

600 Unidade

79

POLPA DE GOIABA: e primeira qualidade. embalagem: individual,
com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, com especificação dos ingredientes, data de fabricação e
o pÍazo de validade

750 Unidade

80

polpa de graviola: e primeira qualidade. embalagem: individual,
com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, com especificação dos ingredientes, data de fabricação e
o prazo de validade.

400 Unidade

8í

POLPA DE MANGA: e primeira qualidade. embalagem: individual,
com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atoxico, com especificação dos ingredientes, data de fabricação e
o prazo de validade

450 Unidade

82

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

900 Unidade

83

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO contendo os seguintes
ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma
natural de chocolate, sem corantes artificiais, sem glúten.
embalagem: pacote de 400 gramas, em polietileno atoxico,
transparente, leitosa ou aluminada, resistente, prazo de validade
de no minimo 8 meses a partir da data de entrega.

2000 Pacote

84

BISCOITO DOCE: tipo maisena tipo maisena, leite, maria,
rosquinha ou similar, submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentada ou não, fabricada a partir de matérias primas
sã e limpa, isenta de material terroso, parasitos e em perfeíto
estado de conservação, íntegros e crocantes, não quebradiços,
com cocção adequada para o consumo. embalagem: pacote com
4009 (caixa com 20 unidades) hermeticamente vedado e
resistente, primária de polietileno, pÍazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

3000 Pacote

85

BISCOITO CREAM CRACK: amanteigado, lntegral amanteigado,
integral, fabricada a partir de matérias primas sã e limpa, isenta de
material terroso, parasitos e em perfeito estado de conservação,
íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada
para o consumo. embalagem: pacote 4009 (caixa com 20
unidades) hermeticamente vedado e resistente, primária de
polietileno. validade mÍnima de 06 meses a partir da data de
entrega.

3000 PACOTE

86
CAFE TORRADO E MOÍDO 250G embalagem: à vácuo, pacote de
250 gramas, de primeira qualidade, hermeticamente vedado, com
selo de puÍeza da associação brasileira da indústria do café.

2500 Pacote

, ,i.r 'i. .'1 ,:'. :l:- ' :,,. i '.. . , I '
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CnA fu SnCUÊ; sabores variados. ernbalagem: caixa com i5
gramas, individual, com identiÍicação do produto e prazo de
validade.

2500 Caixa

Unidades

88

650 Unlcades89

ERVILHA VERDE - 02 KG Em Conserva - íngredientes: ervilha,
água, e sal, sem conservantes. Embalagem deve estar intacta,
resistente, vedada hermeticarnente, com peso líquido de 2KG.
Prazo de validade mínimo 02 anos a contar a partir da data de
entrega.

90

Unidades91

MILHO VERDE CONSERVA- 02 Kg lngredientes: Milho verde,
água, açúcar e sal. Não contém glúten. Data de validade impressa
ê com no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.
Embalagem de 2 Kg

GELATINA SABORES - Pó para preparo gelatina sabores
variados emb. 359

500

3000

Unidades92
PIMENTA-DO-REINO - 110 g Realçadores de sabor glutamato
monossodico e inosinatodissodico, aromatizantes e corante
caramelo lll que não contenha glúten.

400

Unidades93

MILHO DE CANJICA; tipc 1, contendo 80% de grãos inteiros, I

preparados com matérias pritnas sãs, limpas, isentas de matérias 
I

terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais (Pct de 500 
|s)l

650 Unidades94
MARGARINA LIGHT - pote de 5009 Margarina light, sem sal, livre
de colesterol e gordura vegetal hidrogenada (trans). Pote 500 g.

Datas de fabricação e validade estampadas na embalagem.

Uniciades95

MARGARINA - 5009 Margai"ina vegetal sem sal, embalagem de
500 gramas- Cremosa. Produto que se apnesenta sob forma de
emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os
ingred.ientes: leite seus constituintes sem gordura trans, oleos e/ou
gor(uras comestíveis, sal e água, deverá conter no mínimo 60%
de .lipÍdios Produzida a paftir da interesterificação dos ácidos
graxgg, recebendo assim, comerciaimente, a designação "livre de
gordura trans". Pode conter vitaminas e outras substâncias
permitidas, desde que estejam no rotulo. lVlargarina fabricada a
pa(ir de matérias prinras selecionadas, livre de matéria terrosa,
parasitas, larvas e detritos ânimais e vegetais

20c

f

200 UnidadesCANELA EM PÓ; po fino (Pct 2C g)96

200 UnidadesCANELA Etu CAVACO (Pct 20 g )97

Pacotes200098

FUBA MIiVIOSO - 50CI g Produto feito com a farinha de milho
moída e enriquecida com ferro e ácido fólico. A embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rotulo da embalagem

200 Unidades

ADOÇANTE, a base de STEVIA ou edulcorante líquido, natural a
base de stevia ou edulcorante artificiai a base de sucralose.
Embalagem: Írasco de '1 00 rnl, isento de glúten, sern sacarina, sem
ciclamato, contém fenilalanina, sem glúten.

99

,': l-l ,'-r. 'i 
., 1.,,: : '- !.: ' 1"'

RL;a clà Rcdoviária no 30 -- Centrc - l(nt 02, CIP ô8524-OOO - EtCoraqo do Carai.]s/PA

INHAME selecionado, tamanho uniforme, sem pontos de avaria. 
I

500 | Quilo I

3000

t



!'jlr

a.*
Eldõiâàlo

do Carajás
Prefeitura de Etdorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSEC
CN PJ : L2.455.597 / oaat- 48

S.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de

compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou
entregues na sede do municíPio;
S.2. Ã CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 10

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, 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 satisfatorias;
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.
5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
co uente aceita

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados apos a entrega dos
prod utos/execução dos serviços.
G.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e

quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
0.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal

da contratãda, ficando a mesma ciente de que as certidÕes apresentadas no ato da

contratação deverão Ser renovadas no ptazo de seus vencimentos.

7.',| - O Prazo de Vioência será de até '12(doze) meses , a paúir de sua data e

assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços
descrito no Termo de Referência e Nota de

deverá ser rigorosamente àquele
empenho, não 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. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente

às requisiçÕe, d erp"cificaçÕes deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da

solicltação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saude dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem

como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-

bilidade, deveãdo 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

Codigo de Processó Ciril, no caso de, em qualquer hipotese, oS empregados da

CONÍRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro

r::cjtQs ,1'1. r'A -')Qit: Çilt il)iií)', l'c)'(lr)). u çoll;ctl; rt rl)(l() í() liLl!i:[)l] je': rsi'r
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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. ltíanter, 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;
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. lt/anter 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. lndenizar 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.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçÕes
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantldas 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 setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infrações e sançÕes administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

orado do Carajás, 17 de janeiro de 2022

ENI R AIRES
e

Portaria no 41312021
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