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ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CN PJ: 84.L39.633/ oool-75

oFf c to No 62I2022/PMEC/SEMAD

Eldorado do Garajás, 5 de sêtembro de 2022

lara Braga Miranda
Gabinete

Assunto: Solicitação de empresa para aquisição copa e cozinha
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DESCR!çÃO DO MATERTAL UNID QUANT
Bacia plástica '13,50L resistente, 40 cm de diâmetro; cores diversas UNID 15

2 Bacia, 80 cm de diâmetro, material plástico rígido, tamanho grande UNI D 20

3
Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm,
capacidade 35 I

UNID 15

Balde em plástico resistente com alça capacidade para 101 cores
diversas

UN ID 20

5
Balde em plástico resistente com alça, capacidade para20l cores
diversas.

UNID 20

6
Bandeja retangular de aço inox, espessura 0,8mm dimensão 48cm x
32cm

UN ID 30

Bandeja retangular de aço inox, dimensão 40X28 CM uNrp 30

Caixa termica 34L material
Polipropileno Dimensão interna da caixa térmica. 39,5 cm x 27 ,5 cm x 34
cm Capacidade da caixa: Latinha: 50 unidades de 350 ml Garrafa pel:7
unidades de 2 l- deitadas ou em pé

UNI D 30

I
Caneca - Caneca plástica para merenda escolar. Formato redonda e
lisa. Cores variadas. Capacidade 300 ml. Dimensões aproximadas 09 x
07 x 09 cm.

UNID 300

Coador para café, material flanelado, tamanho 17 x22 cm, capacidade
de 3l

UNID 40

11 Colher de arroz de inox 35 50

12
Colher de mesa em aço inox, com acabamento em brilho e design
moderno. Caixa contendo 1 dúzia.

200

13 Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50 cm UN ID 50

7

r
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UN ID 50
14 Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprime nto 60 cm

UNID 50
15

Colher, material corpo aço inoxidável, materia
tamanho grande, tiPo arroz

lcabo aço inoxidável,

300UNI D
16

Copo, material vidro, tipo uso líquidos, ca

reutilizável, características adicionais liso
pacidade 300 ml, utilização

, incolor, transparente e
cilíndrico ti lo drink altura 12 cm diâmetro boca 7 cm

UNID 20Cuscuzeira de alumínio grande 3,5117
UNI 15

18 Escorredor de alumínio macarrão 20x1Ocm

15
19 Escorredor de louça, material plástico resistente, tamanho 60cm x 80 cm

30
20

Faca, material lâmina aço inoxidável, m

fio liso, espessura lâmina 5 mm, comprimento lâmina 160 mm,

comprimento cabo 110 mm, material bainha exterior couro, peso 330 g,

comprimento total 285 mm

aterial cabo madeira, tiPo lâmina

200UN ID
21

Faca, tipo de mesa, material lâmina aço i

inoxidável, comprimento lâmina 13,5 cm,
noxidável, material cabo aço
comprimento cabo 8,5 cm,

largura lâmina 2 cm

10
22

Facão de aço inoxidável com bainha com 48cm de comprimento; 3cm de

altura e 5cm de largura

30Formas de alumínio para bolo quadrada grande 20x7cm
23

30
24

Frigideira, material
teflon, material cab
interno e externo

mentorevestind afutietroiâm I2 cmd po
ntomerevestietacomcormto liteue antité mpabaq

30

interno e externo

ntomerevestindafuti04 cmiâmd etrou m ron poidei ria amateF fa,rig
ntomerevestiemtacomliteue parialmate bca o baq25

200UNI DGarfos, tipo de mesa, material corpo aço inoxidável, material cabo aço

inoxidável liso e polido, 1,50 mm de espessura26

40UNID
27

altura 277 mm

rsaIcidade corsticoá ca amtca ateriatérm pcafé plGarrafa para
1 7ura 11 m50 mcom mento argeverd inzacendood azuser pri)(p

30Garrafa térmica, material plástico
formato cilíndrico, com torneira

fibra, capacidade 101,revestido com
28

15UNIDlsqueiro de gás de 8cm descartável29

20
30

Jarra em vidro para suco ou água com tampa na cores diversas, com

capacidade para 021

U NID

UN ID

UN ID

UNID

alumínio,
UNID

teflon, antitérmico, UNID

t,

mm,

UNID

UN+D
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20

31

Jarra material acrílico, capacidad e 2,5 litros; modelo com alça e tampa;
cor incolor; aplicação água/suco; dimensÕes aproximadas de
20,9cmx14cmx27,5cm

UNID 20

32

Jogo de mantimentos com 04 peças: primeiro pote para alimentos,
material plástico, formato retangular com tampa, altura 25 cm, largura 23
cm, capacidade I l; segundo pote para alimentos, material plástico,
formato retangular com tampa, altura 21 cm,largura 20 cm, capacidade 5

l; terceiro pote para alimentos, material plástico, formato retangular com
tampa, altura 17 cm,largura 14 cm, e quarto pote para alimentos,
material plástico, formato retangular com tampa, altura 13 cm, largura 10

cm

33 Leiteira de 1,51 antiaderente cabo baquelite. UNID I

34

35

Leiteira de ferro 12cm ferro cabo braquelite e antitérmico UNID 8

Organizador de pia com duas divisÕes para detergente e esponja; em
material plástico; cor branco; dimensÕes 16 (a) x 8(l) x 5(c) cm.

UN ID 5

36

Panela de pressão de alumínio 20 lt tampa com fechamento interno
desenvolvida para atender normas de segurança, qualidade e praticidade
cabo e asas anatômicos, feitos com material resistente ao calor e válvula
de segurança de silicone.

10

37

Panela de pressão de aluminio 4.5 lt com tampa com fechamento interno
foi desenvolvida para atender normas de segurança, qualidade e
praticidade. Possue cabo e asas anatÔmicos, feitos com material
resistente ao calor e válvula de segurança de silicone

UN ID 10

Panela de pressão de alumínio 7.5 lt com tampa, fechamento interno
desenvolvida para atender normas de segurança, qualidade e praticidade

cabo e asas anatômicos, feitos com material resistente ao calor e válvula
de segurança de silicone

UN ID

Panela, material alumínio fundido, capacidade 11 l, material cabo
baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça

10

40
Panela, material alumínio fundido, capacidade 15 l, material cabo
baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça

UNID 10

41
Panela, material alumínio fundido, capacidade 5 l, materia I cabo
baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça

UMD 10

Porta sabonete líquido em material plástico incolor; com válvula
dosadora; capacidade para 500m1

UNID 8

43 Prato fundo em vidro temperado incolor tam. Aprox. 19,6 x 3,7 cm UNID 50

2C0
44

Pratos fundos em plástico resistente aplicação refeição, caracte rísticas
adicionais fundo cores variadas diâmetro 21cm

UNID

45
Tábua para cortar carne, material plástico resistente tamanho 40 cm x
cm

50 UN ID 20

10
38
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ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CNPJ: 1+*g,6ZZ/ oool-75

FABIO DOS LEAL
Secretária Municipal de Administração

Portaria 55712021
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i
I

I
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uNtDi i ,o
46. Travessa de vidro com tampa tam. 44 x28 a 30 cm

uNrD | 200
Xícara para chá 240 ml com pires. Material vidro temperado transparente47.
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CNPJ: 84.139.633 / ooo!-75

JUSTIFICATIVA

.l

Considerando que há a necessidade permanente do referido material solicitado due
visa atender as necessidades de reposição ou aquisiçÕes de novos utensílios e
demandas dos serviços de copa e cozinha das secretarias. Alguns utensílios náo
estão em bom estado de conservaçáo devido ao desgaste natural pelo uso
intensivo e necessitam ser substituídos e outros utensílios inexistem precisando ser
adquiridos para o bom funcionamento de boas práticas nas cozinhas sendo
materiais indispensáveis ao desempenho das atividades desenvolvidas, a qual
garantirá melhores condiçÕes de trabalho aos servidores, visando ainda,
proporcionar maior eficácia no desempenho das atividades.

Fabio dos ntos Leal
Secretária Municipal de Administraçáo

Portaria 55712021
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EsrADo oo penÁ
SEcRETARTA MUNtctpAL DE ADMtNtSTRAÇÃo _ sevno

CNPJ: 84.139.633 / ooot-75

oornçôes oRçAMENTAR|AS

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretária Municipal de AdministraÇão

Porlatia 55712021

coDtGo ESPECIFICA o
04 122 0020 2.005 Funcionamento da Secretaria de Administração

20 608 0002 2.028 Funcionamento da secretaria Municipal de Agricultura
15 452 0013 2.014 Ge tao d ret M i I de ob § Ço U rbS a c a I a nu cl a ras na OS

27 81200092.026



HtdoÍiiiilo
do Carajás
,,,,vtt l.rtrüu co,n você

ê\.

2

3

ESTADO DO PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CN PJ : 29.940.948/0001-09

OFICIO NO 701 /2OaaIPMECISEM ED

Eldorado do Caraiás, 05 de setembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração

Assunto: Solicitcção de fornecimento de utensílios de cozinha/copa

Senhor Secretário(a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S." a viabilização de

Aquisição de utensílios de cozinha/copa para atender os programas da

Secretaria t\íunicipal de Educação e seus departamentos, conforme

especificaçÕes e quantidades estabelecidas a seguir:

café, material flanelado, tamanho 17 x22 cm,

4

6.

I

ITEM DO MATERIAL UNID QUANT.

1
Bacia plástica 13,50L resistente,40 cm de di

diversas.
âmetro; cores

UNID 35

Bacia, 80 cm de diâmetro, material plástico rígido, tamanho
grande

UNID 50

Bacia, material nlástico rígido, tamanho grande, diâmetro
52 cm, capacidade 35 I

UN ID 45

Balde em plástico resistente com alça capacidade para 101

cores diversas
UNID 65

Balde em plástico resistente com alça, capacidade para 201

cores diversas.
UN ID 65

Bandeja retangular de aço inox, espessura 0,8mm

dimensão 48cm x 32cm
UNID 80

7 Bandeja retangular de aço inox, dimensão 40X28 CM UN ID 95

8

Caixa térmica 34L material
Polipropileno Dimensão interna da caixa térmica: 39,5 cm x
27,5 cm x 34 cm Capacidade da caixa. Latinha: 50
unidades de 350 ml Garrafa pet. 7 unidades de 2 I -
deitadas uu em 2é

UNID 40

Caneca - Caneca plástica para merenda escolar. Formato
redonda e lisa. Cores variadas. Capacidade 300 ml.

Dimensões aproximadas 09 x 07 x 09 cm.

UN ID 500

UNID 15010 Coador para

j:-..1iÍ.s rjt ?J 'ric/i-; q.j{f Íoiits utllctn rl scti:gnl .. o rrldl; cb -§Êlr'}íO§ iez isio.

PA 275 S/no - Centro - km oz, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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16

21

capacidade de 3l

11
Colher de arroz de inox 35cm; lisa; grande para servir
arroz

UN ID 120

12
Colher de mesa em aço inox, com acabamento em brilho e
design moderno. Caixa contendo 1 dÚzia.

Colher de pau, material madeira, tamanho médio,
comprimento 50 cm

CX 400

13 UNID 100

14
Colher de pau, material madeira, tamanho médio,
comprimento 60 cm

UN ID 150

15
Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço
inoxidável, tamanho grande, tipo arroz

UN ID 25

Copo, material vidro, tipo uso líquidos, capacidade 300 ml,

utilização reutilizável, características adicionais liso,

incolor, transparente e cilíndrico, tipo long drink, altura 10

cm, diâmetro boca 7 cm

UN ID 10.000

17 Cuscuzeira em inox com alça e tampa; capacidade de 5L

Escorredor de alumínio macarrão; capacidade 501;

diâmetro 60cm

UN ID 60

18 UN ID 60

19
Escorredor de louça, material plástico resistente, tamanho

60cm x 80 cm.
UNID 80

Faca - Material Lâmina: Aço lnoxidável, Material Cabo
IVIadeira, Comprimento Lâmina'. 22 Cm, Comprimento
Cabo: 15 Cm, Largura Lâmina: 4 Cm

UN ID 10

Faca, tipo de mesa, material lâmina aço inoxidável,
material cabo aço inoxidável, comprimento lâmina 13,5 cm,

comprimento cabo 8,5 cm, largura lâmina 2 cm

UNID 230

22
Facão - Facão.Fsporte Fabricado Em lnox, Com Bainha,
Medidas Aproximadas: 495Mm De Comprimento, 70Mm
De Largura E 32 Mm De Altura.

UN ID 50

23 Formas de alumínio para bolo quadrada grande 20x7cm UNID 80

Frigideira, material alumínio, diâmetro 28 cm, tipo funda,
revestimento teflon, material cabo baquelite antitérmico,
com tampa e revestimento interno e externo

Frigideira, material alumínio, diâmetro 40 cm, tipo funda,
revestimento teflon, material cabo baquelite antitérmico,

UN ID

25 UNID 60

lssíos 4t aa.'Êorr-; grie todüs veiúin, e -sorircnt... o firio do S5NHCR fez,slo...-

PA 275 S/no - Centro - km oz, CEP: 68524-ooo - Eldorado do CarajáslPA
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30

com tampa e revestimento interno e externo

26.
Garfos, tipo de mesa, material corpo aço inoxidável,
material cabo aço inoxidável liso e polido, 1,50 mm de
espessura

UN ID 200

27
Garrafa para café térmica, material plástico, capacidade 1

l, cor lisa (podendo ser azul, verde, cinza), comprimento
150 mm, largura 117 mm, altura 277 mm

UN ID 50

28
Garrafa térmica, material plástico revestido com fibra,
capacidade 10'1, formato cilíndrico, com torneira.

UN ID 65

29 lsqueiro de gás de 8cm descartável UNID 60

Jarra em vidro para suco ou água com tampa na cores
diversas, com capacidade para O2l.

UN ID 30

Jarra material acrílico, capacidade 2,5 litros; modelo com
alça e tampa; cor incolor; aplicação água/suco; dimensões
aproximadas de 20, 9cmx1 4cmx27,Scm

UNID 50

32
Jogo de mantimentos com 04 peças. corn capacidade de
2kg

Leiteira de 1,51 antiaderente cabo baquelite

JOGO 30

33 UN ID 30

34
Leiteira, Material: Alumínio, Capacidade'. 2 L,

Características Hdicionais: Com Tampa, Material Cabo:
Madeira

UN ID 45

35
Porta sabão, detergente e esponja para pia; em material
plástico; cor branco; UNID 30

36

Panela de pressão de alumínio 20 lt tampa com
fechamento interno desenvolvida para atender normas de
segurança, qualidade e praticidade cabo e asas
anatômicos, feitos com material resistente ao calor e
válvula de segurança de silicone.

UNID 30

Panela de pressão de alumínio 4.5 lt com tampa com
fechamento interno foi desenvolvida para atender normas
de segurança, qualidade e praticidade. possui cabo e asas
anatômicos, feitos com material resistente ao calor e
válvula de segurança de silicone

Pane la de pressão de alumínlo 7 lt com tampa,
fechamento interno desenvolvida para atender normas de
segurança, qualidade e praticidade cabo e asas

UN ID 45

UN ID 50

issiüs 4t ea 'Parr; cl'"t* Íodb-c yqiarx r: -scmcrnr. . o nldc Co .§Fsr:ü,e fez rsÍo

PA 275 S/no - Centro - km oz, CEp: 58524-ooo - Eldorado do Carajás/pA
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ESTADO DO PARA

sEcRETARTA MUNtcIPAL DE roucaçÃo
C N PJ : 29.940.948/000L-09

Severiano ampaio Nascimento Macedo
de Educação

Portaria ns 03312O22

anatômicos, fe[tos com material resistente ao

válvula de segurança de silicone
calor e

39
Panela, material alumínio fundido, capacidade 11 l,

material cabo baquelite, revestimento antiaderente, com

tampa de alumínio com alça
UNID 30

40.
Panela, material alumínio fundido, capacidade 15 l,

material cabo baquelite, revestimento antiaderente, com

tampa de alumínio com alça
UNID 65

41

Panela, material alumínio fundido, capacidade 5 l, material

cabo baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de

alumÍnio com alça

UNID 45

Porta sabonete.líquido em material plástico incolor; com

válvula dosadora; capacidade para 500m1
UNID 50

43
Prato fundo em vidro temperado incolor tam. Aprox. 19,6 x

3,7 cm
UNID 9.000

44

Prato Plástico - De Polipropileno Natural, Espessura
(2,SMm), Diâmetro 197Mm, Altura 31Mm, Com 600M1, Tipo

Fundo, Na CorAzul
UN ID 6.000

Tábua para cortar carne, material plástico resistente

tamanho 50 cm x 30 cm
UNID 150

46 Travessa de vidro com tampa tamanho: 39,5x25x5,33cm UN ID 40

Xícara com pires 200 ml. Material vidro temperado

transparente
UNID 200

tsaías 41.2o: 'po/'J qrle iodo s vejom, er scrlncnr... a n .:co çla SÊNxOR fez rsto...

PA 275 S/no - Centro - km oz, CEP: 68524-ooo - Eldorado do CarajáslPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

CN PJ : 29.94o.948/0001-09

JUSTIFIACTIVA

Justifica-se a presente aquisição de CopalCozinha objetivando visto que

são de caráter essencial para as tarefas rotineiras das escolas municipais, sendo

eles extremamente necessários para a manutenção e qualidade no atendimento,

destacamos também que a ausência dos mesmos, poderá causar inúmeros

transtornos às mesmas, prejudicando a qualidade do atendimento prestado aos

alunos, sendo este o principal motivador para que se busque proporcionar um

serviço de qualidade e excelência. Assim, considerando todos os aspectos, há a

necessidade da aquisição, sendo os materiais descritos indispensáveis para

organização, aprimoramento das cozinhas e cantinas das escolas do município.

Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos

itens constantes deste termo de referência, visando o pleno integral

funcionamento de todas as escolas municipais.

Severiano Sampaio Nascimento Macedo

Secretário Municipal de Educação

Portaria n" 033/2022
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HSTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CN PJ : 29.940.948/0001-09

DOTAçÕES ORçAMENTÁRrAS

72 121 0008 2081 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

72 36L 0008 2083 MANUTENÇÃO ONS AÇÕES VINCULADSA AO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Severiano Sampaio Nasc imento Macedo

Secretário Municipal de Educação

Portaria n" 03312022
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SECRETARIA MLINICIPAL DE SAUDE
CN PJ : 12.455.597 / OOOI'-48) '\){r ? r)üiidG cÔm voce

OFICIO N" 256/2022lPMEC/SMS

Eldorado do Carajás, 05 de setembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração

Assunto: Solicitação de fornecimento de utensílios de cozinha/copa.

Senhor Secretário(a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S." a viabilização de

Aquisiçáo de utensílios de cozinha/copa para atender os programas da

Secretaria t\íunicrpal de Saúde e seus departamentos, conforme especificações

e quantidades estabelecidas a seguir:

Coador para cafe, material flanelado, tamanho 17 x22 cm,

ITEM

1

2

3

4

EJ

7

i

8

@rERtAL UNID QUANT

Bacia plástica 13,50L resistente, 40 cm de diâmetro; cores
diversas.

UNID 35

Bacia, 80 cm de diâmetro, material plástico rígido,

tamanho rande
UNID 50

Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro
52 cm, idade 35 I

UN ID 45

Balde em plástico resistente com alça capacidade para 101

cores diversas
UNID 65

Balde em plástico resistente com alça, capacidade para
201 cores diversas.

UNID 65

Bandeja retangrrlar de aço inox, espessura 0,Bmm
dimensão 48cm x 32cm

UNID 40

Bandeja retangular de aço inox, dimensão 40X28 CM UN ID 40

Caixa térmica 34L material
Polipropileno Dimensão interna da caixa térmica: 39,5 cm
x 27 ,5 cm x 34 cm Capacidade da caixa: Latinha: 50
unidades de 350 ml Garrafa pet: 7 unidades de 2 I -
deitadas ou em pé

UN ID 40

I
Caneca - Caneca plástica para merenda escolar. Formato
redonda e lisa. Cores variadas. Capacidade 300 ml.

Dimensões aproximadas 09 x 07 x O9 cm.
UNID 500

UN ID 4010

is,dos 4i 2a. 'Pare qiiJ it>tios 
"'eiont. 
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19

21

23

EST,{DO n() PrLR,i
SECRETARIA MI.INICIPAL DE SAUDE

CN PJ : 12.4ss.597 I OOOL-49

22

24

capacidade de 3l

11
Colher de arroz de inox 35cm; Iisa; grande para servir

alloz
UN ID 50

12
Colher de mesa em aÇo inox, com acabamento em brilho e
design moderno. Caixa contendo 1 duzia.

CX 400

Colher de pau, material madeira, tarnanho médio,
com imento 50 cm

UNID 400

Colher de pau, material madeira, tamanho médio,
comprimento 60 cm

UNID 200

Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço
inoxidável, tamanho grande, tipo arroz

UNID 50

Copo, material vidro, tipo uso líquidos, capacidade 300 ml,

utilização reutilizável, características adicionais liso,

incolor, transparente e cilíndrico, tipo long drink, altura 10

cm, diâmetro boca 7 cm

UNID 800

17 Cuscuzeira em inox com alça e tampa; capacidade de 5L UNID 50

Escorredor de alumínio macarrão; capacidade 501;

diâmetro 60cm
UN ID 50

Escorredor de louça, material plástico resistente, tamanho

60cm x 80 cm.
UN ID 50

Faca - t\Iaterial Lâmina: Aço lnoxidável, Material Cabo
Madeira, Comprimento Lâmina. 22 Cm, Comprimento
Cabo: 15 Cm, Largura Lâmina: 4 Cm

UN ID 60

Faca, tipo de mesa, material lâmina aço inoxidável,
material cabo aço inoxidável, comprimento lâmina 13,5
cm, comprimento cabo 8,5 cm, largura lâmina 2 cm

UNID 400

Facão - Facão Esporte Fabricado Em lnox, Com Bainha,
[\íedidas Aproximadas: 495Mm De Comprimento, 70Mm
De Largura E 32 Mm De Altura.

Formas de alumínio para bolo quadrada grande 20x7cm

UN ID 50

UN ID 50

Frigideira, material alumínio, diâmetro 28 cm, tipo funda,
revestimento teflon, material cabo baquelite antitérmico,
com tampa e revestimento interno e externo

UN ID 50

Frigideira, material alumínio, diâmetro 40 cm, tipo funda,
revestimento teflon, material cabo baquelite antitérmico,

UNID 5025

j-!d;ris ii 2Çt "Pcr'; .lri. Íríic !,€icnr. ú scibcrli .. cr ;nf;c dc .:tfNiiOP fÉ,: i$io. '

F'A ?75 ii/n" - Cenlro - krn 02. Clil'j: ti852.1-000 - Iil<loraclo do Car4ás/PA

20l

I

I

I

i



ffitdoÍáüo
do Carajás

1,,#

26

óo

37

ESTÂDO DO P;\RÁ
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30

27

3'1

32

35

I

I

I

I

l

I

t

com tampa e rerrestimento interno e externo

Garfos. tipo de mesa, material corpo aço inoxidável,
material cabo aço inoxidável liso e polido, 1,50 mm de

espessura

UN ID 400

Garrafa para café térmica, material plástico, capacidade 1

l, cor lisa (podendo ser azul, verde, cinza), comprimento
'150 mm, largura 117 mm, altura 277 mm

UNID 50

29

28
Garrafa térmica, material plástico revestido com fibra,
capacidade 101, formato cilÍndrico, com torneira.

UN ID 60

lsqueiro de gás de 8cm descartável UN ID 40

Jarra em vidro para suco ou água com tampa na cores
diversas, com câpacidade para O2l.

UN ID 50

Jarra material acrílico, capacidade 2,5litros; modelo com

alça e tampa; cor incolor; aplicação água/suco; dimensões
aproximadas de 20, 9cmx1 4cmx27,Scm

UN ID 50

2kg
Jogo de mantimentos com 04 peças: com capacidade de

Leiteira de 1,51 antiaderente cabo baquelite

JOGO 60

33 UNID 50

34
Leiteira, Material: Alumínio, Capacidade'. 2 L,

Características Adicionais: Com Tampa, Material Cabo
[Vladeira

UN ID 50

Porta sabão, detergente e esponja para pia; em material
plástico; cor branco;

Panela de pressão de alumínio 20 lt tampa com
fechamento interno desenvolvida para atender normas de
segurança, qualidade e praticidade cabo e asas
anatômicos, feitos com material resistente ao calor e

válvula de segurança de silicone.

UNID 20

UN ID 20

Panela de pressão de alumínio 4.5 lt com t"ampa com
fechamento interno foi desenvolvida para atender normas
de segurança, qualidade e praticidade. Possui cabo e asas
anatômicos, feitos com material resistente ao calor e
válvula de segurança de silicone

UN ID 20

Panela de pressão de alumínio 7 lt com tampa,
fechamento interno desenvolvida para atender normas de
segurança, qualidade e praticidade cabo e asas

UN ID 2038

I

I

I

I

F
I

I
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39

40

41

42

47

44

45

46

ira Aires
Munici al de Saúde

Portaria no 4'1312 21

r

anatômicos, feitos com material resistente ao calor e
válvula de segurança de silicone

Panela, material alumínio fundido, capacidade 11 I,

material cabo baquelite, revestimento antiaderente, com

tampa de alumínio com alça
UN ID 50

Panela, material alumínio fundido, capacldade 151,

material cabo baquelite, revestimento antiaderente, com

tampa de alumínio com alça
UN ID 40

Panela, material alumínio fundido, capacidade 5 l, material
cabo baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de

alumínio com alça
UNID 40

Porta sabonete líquido em material plástico incolor; com
válvula dosadora; capacidade para 500m1

UNID 20

43
Prato fundo em vidro temperado incolor tam. Aprox. 19,6 x
3,7 cm.

UN ID 400

Prato Plástico - De Polipropileno Natural, Espessura
(2,SMm), Diâme"ro 197Mm, Altura 31Mm, Com 600M1,

Tipo Fundo, Na Cor Azul

UNID 400

Tábua para cortar carne, material plástico resistente

tamanho 50 cm x 30 cm
UNID 50

Travessa de vidro com tampa tamanho: 39,5x25x5,33cm UN ID 5o

Xícara com pires 200 ml. Material vidro temperado
transparente

UNID 400

isÕlas 4i 2a.'?cr« c;ue Íocos ,",e-tonl. s scii§ç;l.t... cr rnôo t/o SENHCR fez isto..
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Prefeitura de ELdorado do Carajás
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS . DC

DOTAçÃO ORçAMENTARIA
COPA E COZINHA

Atd Perei Aires
úde

Portaria no 41312021

coDtGo ESPECTFTCAÇAO
10122 0017 2.036 Manutencão do Conselho Munic. De Saúde
10 122 0017 2.037 Funcionamento da Sec. De Saúde
10 301 0017 2.042 ManutenÇão da AtenÇão Primária em Saúde
10 302 0017 2.052 Funcionamento do Hospital Municipal

ls<)iüs 41.20 'Pctru qtie toCo.ç';ejln, e s<iibünl... ct rtrúc cJc Sl|'tHÜft {ez istct.

Rua Duque de Caxias s./n - setor 5-km1oo, CEP: 68524-0oo - Etdorado do Carajás/PA
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-fr§ Prefeitura de Eldorado do Carajás
SICRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS§ldôiâüo

do Carajás

JUSTTFTcATTvA coNrnaraÇÃo DE EMpRESA pARA FoRNEcTMENTo
DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Justifica-se a presente aquisição de CopaiCozinha objetivando visto que são de
caráter essencial para as tarefas rotineiras das unidades, sendo eles
extremamente necessários para a manutenção e qualidade no atendimento,
destacamos também que a ausência dos mesmos, poderá causar inúmeros
transtornos às unidades, prejudicando a qualidade do atendimento prestado ao
contribuinte, sendo este o principal motivador para que se busque proporcionar
um serviço de qualidade e excelência. Destaca-se que os Materiais
Copa/Cozinha que estamos solicitando sáo necessários para organizaçáo,
aprimoramento dos setores e ao atendimento aos pacientes nos locais como o
hospital municipal. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da
aquisição, sendo os materiais descritos indispensáveis para organização,
aprimoramento dos setores e ao atendimento aos pacientes das unidades de
saúde do Município. A Secretaria Municipal de Saúde é encarregada de atuar na
prestação de serviços públicos do SUS, trabalhando e cuidando da saúde da
população. Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a

aquisição dos itens constantes deste termo de referência, visando o pleno

integralfuncionamento de todas as Unidades de Saúde.

Alde Aires
I de Saúde

Portaria
n

lsÇi*n il tc '{)ürfi <qtte t*<Íos ve..r<.tr;. € sci}orr.. {r rr)d.J <Jo .'i[Ni/Ô.ti.,?-.r istc.

Rua Rio Vermelho s/n - centro - kmloo CEP: 685z+-ooo - Etdorado do Carajás/PA

{



=p §EMAS€\.
Etdõtâtto

do Carajás
Prefeitura de Êldorado do Carajás

Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS
cNPJ 14238555/0001-80

Secretariâ lüunicipat dê
Âssisté'ncia social

oFtcto No 0335/2022lPMEC/SEMAS

Eldorado do Carajás, 06 de setembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal

Secretária de Administração
Secretaria de Assistência Social - SEMAS

Rua Duque de Caxias s/no setor 05, km100
Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Solicitação de fornecimento de utensílios de copa/cozinha

Senhor Secretário (a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
Aquisição de utensÍlios de cozinha/copa para atender os programas da Secretaria
Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme especificações e
quantidades estabelecidas a seguir:

2

J

I

ITEM DESCRTçÃO DO MATERIAL UNID QUANT
Bacia plástica 13,50L resistente,40 cm de diâmetro; cores diversas 35

Bacia, 80 cm de diâmetro, material plástico rígido, tamanho grande UNID

Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm,
capacidade 35 I

UNID 45

4
Balde em plástico resistente com alça capacidade para 101 cores
diversas

UNID 65

5
Balde em plástico resistente com alça, capacidade para 201 cores
diversas.

UNID 65

b
Bandeja retangular de aço inox, espessura 0,8mm dimensão 48cm
x 32cm

UNID 80

Bandeja retangular de aço inox, dimensão 40X28 CM UNID 95

Caixa térmica 34L material
Polipropileno Dimensáo interna da caixa térmica: 39,5 cm x27,5 cm
x 34 cm Capacidade da caixa: Latinha: 50 unidades de 350 ml
Garrafa pet: 7 unidades de 2 l- deitadas ou em pé

UNID 40

i::ct.it 4i i:C. PCr"a, artr: lca/a,5 tlrrdr)] ;: jâil)or i r cr|.'rcõbSe^!iicÍ1le:sÍa.'

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor 05 - km 1oo - Fone ,/fax (94)3315-1171.
E-maiL SemApseL_dor_«lô-iiUyahgA-CAm b[- CEP: 68524-ooo - Etdorado do Carê.]áslPA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555/0001-80

Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 60

Secretaria Municipal de
Assistência Social

14 CM

20

23

I
Caneca - Caneca plástica para merenda escolar. Formato redonda
e lisa. Cores variadas. Capacidade 300 ml. Dimensões aproximadas
09x07x09cm.

UNID 500

10 UNID 150

11 Colher de arroz de inox 35 UNID 120

12
Colher de mesa em aço inox, com acabamento em brilho e design
moderno. Caixa contendo 1 dúzia.

CX 400

13
Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50
cm

UNID 100

UNID 150

t3
Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável,
tamanho grande, tipo arroz

UNID

16.
Copo, materialvidro, tipo uso líquidos, capacidade 300 ml, utilização
reutílizável, características adicionais liso, incolor, transparente e
cilíndrico, tipo long drink, altura 12 cm, diâmetro boca 7 cm

UNID 10.000

17 Cuscuzeira de alumínio grande 3,51 UNID 60

18 Escorredor de alumínio macarrão 20x1Ocm UNID 60

19
Escorredor de louça, material plástico resistente, tamanho 60cm x
80 cm.

UNID 80

Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, tipo
lâmina fio liso, espessura lâmina 5 mm, comprimento lâmina 160
mm, comprimento cabo 110 mm, material bainha exterior couro,
peso 330 g, comprimento total 285 mm

UN ID 10

Faca, tipo de mesa, material lâmina aço inoxidável, material cabo
aço inoxidável, comprimento lâmina 13,5 cm, comprimento cabo 8,5
cm, largura lâmina 2 cm

UNID 230

Facão de aço inoxidável com bainha com 48cm de comprimento;
3cm de altura e 5cm de largura

UNID 50

Formas de alumínio para bolo quadrada grande 20x7cm UNID 80

24.

Frigideira, material alumínio, diâmetro 28 cffi, tipo funda,
revestimento teflon, material cabo baquelite antitérmico, com tampa
e revestimento interno e externo

UNID 45

25

Frigideira, material alumínio, diâmetro 40 cm, tipo funda,
revestimento teflon, material cabo baquelite antitérmico, com tampa
e revestimento interno e externo

UNID 60

lsil!{ís .l} ?t; 'Pcrct c!i}ç: radcls rejsn.,i scrr.iri;. a rtiro da S[l\li..ii)i? íe : i-\!a

Rua Duque de Caxias s/n - Setor oS - km roo - Fone /fax. @433t5-tt7t.
E-mait:Semê.âSeld_Oad-Ss:yahop_qem.bL CEP: 68524-0oo - Etdorado do Carajás,/PA
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Coador para café, material flanelado, tamanho 17 x 22 cffi,
capacidade de 3l

25

21.
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555/0001-80

Panela de pressão de alumínio 7.5 lt com tampa, fechamento
interno desenvolvida para atender normas de seguranÇa, qualidade
i.; p',r'aticidade cabo e asas anatômicos, feitos com material resistente
ao calor e válvula de segurança de silicone

35

26
Garfos, tipo de mesa, material corpo aço inoxidável, material cabo
aço inoxidável liso e polido, 1,50 mm de espessura

UNID 200

27

28

Garrafa para café térmica, material plástico, capacidade 1 l, cor lisa
(podendo ser azul, verde, cinza), comprimento 150 mm, largura 117
mm, altura 277 mm

UNI D 50

Garrafa térmica, material plástico revestido com fibra, capacidade
10 l, formato cilíndrico, com torneira.

UNID 65

29 lsqueiro de gás de 8cm descartável UN ID 60

30
Jarra em vidro para suco ou água com tampa na cores diversas,
com capacidade para 02|.

UNID 30

Jarra material acrílico, capacidade 2,5 litros; modelo com alça e
tampa; cor incolor; aplicação água/suco; dimensÕes aproximadas
de 20,9cmx14cmx27,Scm

50

32

Jogo de mantimentos com 04 peças: primeiro pote para alimentos,
material plástico, formato retangular com tampa, altura 25 cm,
largura 23 cm, capacidade 8 l; segundo pote para alimentos,
material plástico, formato retangular com tampa, altura 21 cm,
largura 20 cm, capacidade 5 I; terceiro pote para alimentos, material
plástico, formato retangular com tampa, altura 17 cm,largura 14 cm,
e quarto pote para alimentos, material plástico, formato retangular
com tampa, altura '13 cm, largura 10 cm

UN ID 30

33 Leiteira de 1,51 antiaderente cabo baquelite UNID 30

34 Leiteira de ferro 12cm ferro cabo braquelite e antitérmico UNI D 45

Organizador de pia com duas divisÕes para detergente e esponja;
em material plástico; cor branco; dimensÕes 16 (a) x 8(l) x 5(c) cm.

UNID 30

36

Panela de pressão de alumínio 20 lt tampa com fechamento interno
desenvolvida para atender normas de segurança, qualidade e
praticidade cabo e asas anatômicos, feitos com material resistente
ao calor e válvula de segurança de silicone.

UNI D 30

37

Panela de pressão de alumínio 4.5 lt com tampa com fechamento
interno foi desenvolvida para atender normas de segurança,
qualidade e praticidade. Possuem cabo e asas anatômicos, feitos
com material resistente ao calor e válvula de segurança de silicone

UN ID 45

UNID 50

it:ittcis 4.i ;to. 'ficru qtie luiJcis veicrir. É -soii)rii;r. cr tnircr Co.ifNliOR ltri iÍJa
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555/0001 -80

F a Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

§e*etaria Municipat de
Âssistência Social

43

39

Panela, material alumínio fundido, capacidade 11 l, material cabo
baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com
alça

UNID 30

40

Panela, material alumínio fundido, capacidade 15 l, material cabo
baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com
alça

UN ID 65

41.

Panela, material alumínio fundido, capacidade 5 l, material cabo
baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com
alça

UNID 45

Porta sabonete líquido em material plástico incolor; com válvula
dosadora; capacidade para 500m1

UNID 50

UNID 9.000

44
Pratos fundos em plástico resistente aplicação refeição,
características adicionais, fundo, cores variadas diâmetro 21cm

UNID 6.000

45.
Tábua para cortar carne, material plástico resistente tamanho 40 cm
x50cm

UNID 150

46. Travessa de vidro com tampa tam. 44 x 28 a 30 cm UNID 40

47
Xícara para chá 240 ml com pires. ttíaterial vidro temperado
transparente

UNI D 200

i,-;ct{is 4j2C "Pctct tltit: Íi)do:; irii,ior?. t saib*rit . {i trao cie.S[i.ii:'í)*,Íir. ;:.lc
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42.

Prato fundo em vidro temperado incolor tam. Aprox. 19,6 x 3,7 cm.
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555i0001-80

§e*etada Municipat de
Lssistência Social

JUSTIFICATIVA

A aquisição de Copa/Cozinha, se faz necessária devido à sua grande
necessidade, pois entende-se que a aquisição desses itens, torna-se imprescindível
para manutenção das atividades desenvolvidas por esta secretaria municipal. Pontua-
se aqui, a necessidade da referida aquisição para atender justamente os setores desta
secretaria e propiciar uma assistência adequada de atendimento aos usuários,
visando controle de qualidade, pela necessidade de garantir a continuidade e a

finalidade dos serviços oferecidos aos nossos usuários, como, por exemplo, os
usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Centro de
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conselho Tutelar e Centro
de Referência de Assistência Social - CRAS. E também o funcionamento do abrigo
institucional.

Franci a Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021
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.i -:;,4 0004 2.071

08 244 0004 2.077
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

GNPJ 14238555/0001-80

DOTAÇÃO ORÇAMENTARTA

§e*etaria Municipat de
Assistência §ocial,

Francisca a Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

coDlGo ESPECTFTCAÇAO

Funcionamento da Secretaria de Assistência Social-FMA

a8 244 0004 2.070
Manutenção do PAIF-Programa Atenção lntegral à Família
Manutenção do IGD-índice de Gestão Descentralizada

08 244 0004 2.072 Manutenção do IGD-índice de Gestão Descentralizada PBF

08 244 0004.2.073 Manutenção do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
08 244 0004.2.074 Manutenção da Casa de Passagem

o8 244 4004 2.075 ManutenÇão do SCFV
Manutenção dos CREAS

isoiJs 4.1.2c. 'pafi clüe loajís r,€-joi1r. É: scibçr!|.. a tni:c: io SíNiiOP,te: illc
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