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oFrcto No 0339/2 0221 PMEC/SEMAS

Eldorado do Caraiás, í8 de agosto dç 2022-

Ao Senhor
Fabio Leal dos Santos
Secretário de Adm inistração

Assunto: solicitação de fornecimento de gênero alimentício

Senhor Secretário (a),

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

aquisição de gênero alimentício para atender o Fundo Municipal do ldoso, co4for,me

especificaçÕes e quantidades estabelecidas a seguir:

100

)n

lscrías 4t.2o.'Paro que todosveianl, e saibam. ' a noo do ,56:1_r;, .r;l r,.. :;1,
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QUANT
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apresentando grau de maturação que permita

transporte e a conservação em condiçÔes adeq

ausência de sujidades, parasitos e larvas
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uadas para o conSU mo com

KG
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AÇAF ro sem

gramas ó fino e homogêneo; com aspecto cheiro aromático e sabor próp rios
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e mbalagem 50 g ramas saco p ástico

UND 20

1.

Ne

e
o

de

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor o5 - km roo - Fone /fax (9433t5-tt7t

E-mail.: ..rnupr"iou'.rúiJirr,oo.à' ut- ôrp' oasz+-ooo - Etdorado do carajás/PA 
i

i



ü SEMAS
PreÍeitura de Eldorado do Carajás

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

Seqretaria Municipat de
Asdstência Socialdo

6.

10.

PCT 504

ACHOCOLATADO EM PÓ: pacote com 4009 apresentação pó, sabor
tradicional, prazo validade mÍnimo 18 meses, caracterÍstica adicional açÚcar,
cacau em pó, sal, vitaminas (a,d3, b1,b2, b3, b5, b6, b7, b9, b12), minerais
(ferro e zinco), emulsificante lecitina de soja e aromatizante. alérgicos: contém
derivado de soja. pode conter derivado de leite. náo contém glúten. pacote com
4009

100

ll

KG5. cristalizado, na cor branca, cristal pacote de 2kg e'1" qualidade,

sacarose da cana, açúcar livre de impurezas, pacote açúcar, em polietileno,

prazo de validade mínima de 12 (doze) meses a contar com a data de

fabricação. a partir da data de entrega. deverá apresentar validade. similar:

sonora, açúcar. embalagem plástica de 2kg (dois quilos).

30UNDADOÇANTE: dietético 100% natural, embalagem de 100m1, com identificação

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade

UND 607 ALFACE: americana pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho,

aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

50KGI ALHO lN NATURA, de primeira, em réstia, sem casca, bu

qualidade, firme e intacto, sem lesÔes, perfuraçÕes e cortes, tamanho e

coloração uniformes, sem sujidades, parasitos e larvas, com identiflcação do

produto.

lbo inteiriço, de boa

UNID 80I ARROZ: integral: de 1kg lasse longo fino, tipo

empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros,

apresentação e sabor característico do produto. embalagem: pacote de 1 kg,

plástico transparente, atÓxico, incolor, hermeticamente vedado e resistente,

prazo de validade mÍnima de 06 meses a partir da data de entrega.

1, beneficiado, com

EMBARROZ: subgrupo polido pacote de Skg lasse longo

com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros,

apresentaçâo e sabor caracterÍstico do produto. embalagem: pacote de 5 kg,

plástico transparente, atÓxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado,

prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega

fino, tipo 1, beneficiado,

EMB 80AVEIA: em flocos ou farelos finos, produto resultante

aveia após limpeza e classificaçâo. composiçáo centesimal: 129 de proteínas,

8g de lipÍdio e 639 de carboidrato. embalagem: pacote de 5009, hermeticamente

vedado e resistente, ptazo de validade mÍnima de 12 meses a partir da data de

entrega.

da moagem de gráos de11

20UND12

vidro, contendo no mÍnimo 500 ml, com identiflcação do produto

hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a

partir da data de entrega.

virgem, sem colesterol. embalagem. emÊZEITE DE OL lA: 500 ml puro, extra

100KG'13

suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma

variedade e uniformidade no tamanho e na cor.

BANANA PRATA: tamanho méd
e sabor típicos da

io, produtos sãos, limPos, sem

lsaias 41.eo: 'Paro que todos veiam, e saibam. a ntao do SENHO( ,fe;' rskr
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20

100

60KGBATATA DOCE - Roxa de 1a qualidade, sem rama, tamanho e coloração
uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem

desenvolvidas, sem lesÕes de origem, rachaduras e cortes, sem danos fÍsicos

e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de

5Kg ou 3Kg

14

KG 10015. BATATA INGLESA: DE 1a qualidade inteira acondicionada em rede plástica

com identificaçáo de peso validade de 15 dias a contar da data de entrega sem

broto em grau de amadurecimento médio

, 100KG16

100PCT

fabricada a partir de matérias primas sã e limpa, isenta de material terroso,

parasitos e em perfeito estado de conservação, íntegros e crocantes, náo

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.

o, integral amanteigado, integral,B OITO CREAM CRACK: amanteigad

i

UND'18 BISCOITO DOCE: tipo maisena, leite, maria, rosquin

a processos de amassamento e cocção, Íermentada ou não, fabricada a partir

de matérias primas sã e limpa, isenta de material terroso, parasitos e em perfeito

estado de conservaçáo, Íntegros e crocantes, náo quebradiços, com cocção

adequada para o consumo. embalagem: pacote com 4009 (caixa com 20

unidades) hermeticamente vedado e resistente, primária de polietileno, prazo

de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

ha ou similar, submetidos

PCT 60BISCOITO tipo rosquinha:, sabor coco, leite e chocolate, pct 4009 deve constar

na embalagem a data de validade e fabricação do produto.
19

30KGS De 1" qualidade, compacta e firme, sem lesÓes de origem

mecânica, perfuraçÕes e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de

sujidades, parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos de SKg ou 3Kg

física ouBR

EMB 20021 lado a vácuo, pacote com 5009 apresentaçáo

torrado e moído sem misturas embalagem selo adicionais 1a qualidade com

características aspecto cor odor e sabor prÓprios. deve constar na embalagem

a data de validade e fabricação do produto.

CAF EM TORRADO, emba

UND 200torrado e moído 2509 embalagem: à vácuo, pacote

primeira qualidade, hermeticamente vedado, com selo de pureza da associaçáo

brasileira da indústria do café.

de 250 gramas, deCAF22

25UND23

CANELA EM PÓ; pó fino (pct 40 g)

100UND24 CANJICA DE MILHO: amarela 5009 - canjica

subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 1, rsento de insetos, impurezas,

matérias e odores estranhos, admitindo umidade máxima de 13% por peso,

de milho, grupo misturada,

tsaios 4t.ao: 'Poro que todosveiom, e saibam... o ntõto do

Rua Duque de Caxias s/n - Setor 05 - km 1oo - Fone /fax @à33t5-tt7t
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BETERRABA: de primeira qualidade, nâo perfuradas, sem parasitas aderidos.

bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos, firmes, sem corpos

estranhos ou terra aderido à superfície
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acondicionado em saco plástico transparente, atóxico. pacote com 5009 deve

constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

KG

amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e

sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. devendo conter

no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter

no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif ou sisp. embalagem:

pacote de 1 kg, transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, data de

fabricação e o prazo de validade.

2" congelada, asPecto PrÓPrio, náoCARNE BOVINA M DA: magra de25

KGprimeira 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.

CEBOLA NACIONAL: de

BO27 CEBOLINHA: maço fresca, de primeira q

uniformes, devendo Ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de

enÍermidades, sujidades, parasitos e larvas

ualidade, tamanho e coloração

KG 100lidade para o consumo, sem parasitas

tamanho médio, uniforme, sem ferimento, tenra, sem corpos estranhos aderidos

à superfÍcie

aderidos. raÍzes deCENOURA de 1o qua28

EMB 60
29 embalagem: caixa com 15 gramas,

individual, com identificação do produto e ptazo de validade. Caixa com ate 12

saches

M SACH sabores variados.

60UND
30.

uniformes, devendo ser bem desenvolvtda, firme e intacta, isenta de

enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.

qualidade, tamanho e coloraçãoCHEIRO VERDE: fresco, de P rimeira

60KG
31

cacau, lactose, gordura vegetal, emulsiflcantes lectina de soja e ricinoleato de

glicerina e aromatizante. contém glÚten.

leite em pó, manteiga deCHOCOLATE EM BARRA branco de 1kg, açúcar,

60UNDCHOCOLATE: em barra de 1kg, meio amargo

cacau, gordura vegetal, leite em po, manteiga de cacau, emulsificantes lecittna

de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. deve constar na

embalagem a data de validade e fabricação do produto'

tes. açúcar, massa deingredien32

e9KGCHUCHU: de 1a qualidade inteira acon

identificaçâo de peso validade de 15 dias a contar da data de entrega sem broto

em grau de amadurecimento médio

rede plástica comdicionada em33.

PCT
34

cor: branco. aroma: caracterÍstico de coco, livre de ranço. sabor: característico

de coco, livre de ranço.

o, granulado soltospecto: desidratadCOCO RALADO: embalagem de 1009r a

lsaiqs 41.20; 'Parc que todosveiant' e saibom a n1ão do sEwNôdie,;'lr:

Rua Duque de caxias s,/n - setor 05 - km roo - Fone /fax. (9433t5-tt7t
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35 pacote de 2509 base de urucum, com cor e odor prÓprios,

sem presença de umidade e material estranho à sua composição que

comprometam a qualidade do produto. embalagem: pacote de 2509, atÓxico,

incolor hermeticamente vedado e resistente , ptazo de validade mínima de 06

meses a partir da data de entrega. pacote com 2509 em pÓ de primeira:

caracterÍsticas: obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e

moÍdo, de primeira, constituÍdo de matéria prima de boa qualidade e apresentar

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto, acondicionados em saco

plástico transparente, resistente, hermeticamente vedado; contendo 2509

COLOR ICO:em pó

UNDCOUVE FRESCA: firme, com coloraçáo e tamanho un

variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência

e qualidade, livres de resÍduos de fertilizantes, de colheita recente, maço com

2009

iformes e típicos da

50KGCOUVE-FLOR De 1" qualidade, compacta e

ou mecânica, perfuraçÕes e cortes, tamanho e coloração, isento de sujidades,

parasitas e larvas.

firme, sem lesÕes de origem física

80UNDCREME DE LEITE: de 2009r o Produto
qualidade, contendo um Ótimo sabor, consistência e cremosidade. pode ser

combinado com muitos ingredientes diferentes, sendo utilizado em receitas

doces ou salgadas. pode ser combinado com muitos ingredientes diferentes,

sendo utilizado em receitas doces ou salgadas.

e obtido do desnate de leite de alta38

100EMB39 tipo 1 branca ou amarela. embalagem

pacote de 1 kg em saco plástico transparente e atoxico, hermeticamente vedado

e resistente , ptazo de validade mÍnima de 6 meses a partir da data de entrega'

FARINHA DE MANDIOCA: flna, seca

EMB 2040.
limpas, obtidas dos grâos de milho, sem fermentaçâo e sabores rançosos. (pct

de 1 kg)

fabricada com matérias primas sâs eFARINHA DE MILH amarela, de mesa,

EMB
FARINHA DE TRIGO: especial com fermento; contendo farinha de trigo

especial, brancos, com glúten, sem conservantes ou aditivos (pct de 1 kg).
41

20

ácido fólico, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação'

nâo pode estar úmida, fermentada nem rançosa. embalagem em sacos

plásticos de polietileno, transparentes/atÓxico, limpos, não violados, resistentes,

que garantam a integridade do produto até o momento do consumo,

acondicionados em fardos lacrados. deve constar na embalagem a data de

validade e fabricação do Produto.

fermento, enriquecido com ferro eFARINHA DE TRIGO: Pacote com 1 kg, sem42

PCT43.
sujidades, branco, acondicionado em embalagem plástica (polietileno) de 1kg'

com registro no ministério da agricultura validade mÍnima de 06 meses de

entrega. deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do

produto.

isento de parasitas eFECULA DE MANDIOCA: de rivado de mandioca,

tsaias 41.?o. 'Poro que todos vejom' e saibam... a nõo do

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor 05 - km 1oo - Fone /fax' (g43Zt5-tt7t

E-mail.: semapsetdoradoíâyahoo.com.br- CEP: 6852a-OoO - Etdorado do Carajás'zPA

60UND

100

20

EMB



§-4.
Y/

SEMAS
Secretaia Municrpal de
Asslstência SociaI

ê
PNEF E IÍU RA

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

cNPJ 14238555/0001 -80

46.

49.

44 FEIJÃO CARIOCA: tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuraçao, com
coloraçâo, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos,
sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual.
embalagem: pacote de '1k9, saco plástico transparente, atóxico, incolor,
hermeticamente vedado e resistente, ptazo de validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega.

EMB 60

KG I

I

I

6045 FEIJÃO PRETO: pacote de 01 kg, novo, tipo 01, constituÍdo de grãos da mesma
coloraçâo, inteiros, aspecto brilhoso, liso. admitindo-se no máximo 5% de
mistura de outras classes, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de

grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos ou mofados. deve constar na

embalagem a data de validade e fabricaçáo do produto.

10FERMENTO BIOLÓGICO: 500 gramas características técnicas: fermento
biológico, seco, instantâneo, para pão. isento de mofo e substâncias nocivas.

embalagem: hermeticamente fechada (vácuo), contendo 5009 em envelopes
aluminizados. prazo de validade mÍnimo 10 meses a contara partirda data de

entrega

EMB 15047 FLOCÃO DE ARROZ: farinha de arroz flocada, com coloração, odor e sabor
proprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que

comprometem a qualidade do produto. embalagem: pacote de 5009, embalado
em saco plástico transparente, atóxico, e hermeticamente vedado e resistente.

o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de

entrega.

UND '15048 ffip/õuscuz,nacoramarelo,comaspecto,cor,cheiroe
sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de

sujidades, parasitas e larvas. peso líquido de 5009, Fardo 10 unidades, Farinha

de milho 06 meses a partir da data de entrega. deve constar na embalagem a

data de validade e fabricação

KG 150FRANGO: inteiro classificação características gerais não deve conter pé cabeça

congelado com no máximo 0,5% de água com miúdos 04% de gordura

apresentado cor amarelo rosado sem escurecimentos ou manchas

esverdeadas acondicionamento em embalagem plástica registro no ministério

da agricultura - sif informaçôes do fabricante especificação do produto de data

de vencimento estampada na embalagem

KG 20050 LARANJA: de primeira e primeira, in natura, tipo pêra, apresentando grau

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

de

UND

I

I

8051 LEITE CONDENSADO: longa vida de 3959 ingredientes: leite integral, açúcar e

lactose, nâo contém glúten. embalagem tetra pak de 3959r deve constar na

embalagem a data de validade e fabricaçâo do produto.

UND 6052

LEITE DE COCO: 200 ml - leite de coco, natural, integral, concentrado, isento

, larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios.de sujidades, parasitas

lsuias 47.2o.'Pora que toclosvejam. e saibon... a nno do SENÍtÜfl itt; rÍr.t

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor o5 - km roo - Fone /f ax'. (9433t5-tt7t. 
r

E-maiL: semaosetdorado(ayahoo,com.br- CEP: 68524-ooo - El.dorado do Carajás,zPA 
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acondicionados em vidros apropriados com 200 ml deve constar na embalagem
a data de validade e fabricação do produto.

KG 200

I

, integral, obtido por desidratação do leite de vaca

adição de soro de leite, mediante processos tecnolÓgicos adequados, devendo

ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos,

com pó de aspecto branco amarelado, sem glÚten, com especificaçÕes de

acordo com a portaria 369/97 do ministério de agricultura. embalagem: pacote

de 1kg, saco laminado, atóxico, hermeticamente vedado e resistente, prazo de

validade mÍnima de 06 meses a partir da data de entrega.

ral, semLEITE53.

Í 1ooKGprimeira qualidade, in natura, tipo thaiti, aprese

maturaçáo que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação

em condiçóes adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas.

ntando grau deL54

20KG55. LINGUIÇA DEFUMADA: tiPo calabresa,

toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não

pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e

refrigeraçáo adequada, acondicionada em saco de polietileno.

ão mista,preparada com carne n

KG 20LINGUIÇA TOSCANA: carne suína,
com identificaÇão do produto e prazo

nâo contém glúten. embalagem. pacote
de validade, quilo.

56

20UND57 LOURO: em folhas secas embalagem: pacote contendo no mÍnimo 049, com

identificação do produto e prazo de validade.

100KG58 NACIONAL: cor vermelh a rajada. com um aroma, totalmente agradável

arredondada fruta in naturalisa e co ti a
200UND

enriquecida com ferro e ácido follco, corante natural de urucum e cúrcuma, com

glúten, sem colesterol, com aspecto, odor e sabor característicos do produto,

Sem a presença de sujidades ou outro material ou reaçâo que possa alterar a

qualidade do mesmo. embalagem: pacote de 5009, plástica transparente,

hermeticamente vedado e resistente, Wazo de validade mínima de 06 meses a

partir da data de entrega.

tipo espaguete. em ovos e/ou integral, à base de sêmola de trigo,59

200EMBtipo paraÍuso e/ou argolinha em ovos.

5009, plástica transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

embalagem: pacote de60

150KG61 de primeira, in natura, tipo formosa, aprese

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.

ntando grau de maturação,

50KGMANDIOCA (AlPlM). e primeira, in natura, descascada, ap

maturaçâo, 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

resentando grau de62

tsoías 41.20.'Pota que todosvejont' e saibam. a nwo da SENHol,:f:/.t:'t::--
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63. MANGA ROSA: de primeira e primeira, in natura, tipo tommy, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulaçâo, o transporte e

a conservação em condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.

KG '100

64 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.

UND 10

65.
MARGARINA: 500 g margarina vegetal sem sal, embalagem de 500 gramas-

cremosa. produto que Se apresenta sob forma de emulsáo plástica ou fluÍda

contendo obrigatoriamente os ingredientes: leite seus constituintes sem gordura

trans, óleos e/ou gorduras comestÍveis, sal e água, deverá conter no mínimo

60% de lipÍdios. produzida a partir da interesterificação dos ácidos graxos,

recebendo assim, comercialmente, a designação "livre de gordura trans". pode

conter vitaminas e outras substâncias permitidas, desde que estejam no rÓtulo.

margarina fabricada a partir de matérias primas selecionadas, livre de matéria

terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais.

UND 100

66. MOLHO DE TOMATE SACHE DE 35OG C lassificaçáo/Características gerats:

molho de tomate pronto, contendo tomate, açÚcar, sal, amido modificado,

espessante e conservante de acordo com a legislaçáo vigente, embalado em

sachês de 350 gramas aproximadamente. SÓdio máximo de 170m9 na porçâo

de 30g. Prazo mínimo de validade: 12 meses, data de fabricação: até 90 dias.

EMB 200

67 MELANCIA: apresentando grau de maturidade tal que permita suporta

manipulação transporte e conservação em condiçÕes adequadas para o
consumo

KG 100

68. MELAO AMARELO: de 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.

KG 100

69 MILHO DE PIPOCA: emb. de 5009 de primeira qualidade, beneficiado, polido,

limpo, isento de sujidades, parasttas e larvas, admitindo umidade máxima de

14o/o pot peso. data de validade impressa e com no mínimo 06 meses a partir

da data da entrega

UND I

I

60

70 MILHO VERDE: em conserva. drenado, conservado em água, açúcar e sal, com

apresentaçâo, cheiro, Sabor e cor peculiar, oS mesmos e deverão estar isentos

de ranço e de outras características indesejáveis. embalagem: peso liquido

2009 tetrapak, ou sachê, hermeticamente vedado e resistente, não podem

apresentar-se amassadas, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da

data de entrega.

UND 60

71 MINGAU MULTICEREAIS; extraído das partes aéreas comestíveis dos vegetais

(sementes e etc), tipo NESTON ou similar, enriquecido com vitaminas e sais

minerais. embalagem: latas ou pacotes de 4009, prÓpria, obedecendo à

legislação sanitária vigente, hermeticamente vedado e resistente, náo podem

PCT 60

lsaias412c,:'Poraquetodosveiom,esaibam."amct<:tdo5ÉNt-/r')iiil'."1'
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lsoios 4t.ea:'Paro que todosvejam, e saibam o n1õo do ta.fertis

apresentar-se amassadas, prazo de validade mÍnima de 06 meses a partir da

data de entrega

refinado, com antioxidantes, tipo '1, transparente, rico em

vitamina e, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo,

isentos de ranço livre de impurezas. embalagem: pet de 900 ml, em pet

transparente, hermeticamente vedado e resistente, ptazo de validade mÍnima

de 12 meses a partir da data de entrega

DE72.

UND 1073 ORÉGANO: embalagem: pacote contendo no mínimo 409, com identificação do

produto e prazo de validade
CARTEL

A
4574. OVOS: de galinha casca lisa, embalagem com

papelâo, com registro no ministério da agricultura,
30 unidades, em caixa de
sif, cispoa. os ovos deverão

estar lim e não trincados
KG 2075 TO DE FRANGO: inteiro resfriado, embalagem

validade e número do lote do produto, não apresentar superfície úmida,

pegajosa ou inconsistência anormal. constando a comprovaçâo de inspeção.

intacta, constando data deP

maturaçáo que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação

em condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas.

e, in natura, apresentando grau deP RA: de primeira e primeira qualidad76

'10UND

inosinato dissódico, aromatizantes e corante caramelo lll que náo contenha

glúten.

de sabor glutamato monossÓdico ePIMENTA-DO:REINO - 11 0 g Realçadores77

KG 20
78

maturaçâo que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação

em condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,

parasitos e larva

e, in natura, aPresentando grau deVERDE: de primeira qualidadPIME

3079. POLPA DE ACEROLA: e Primeira qualid ade, embalagem individual, com 1 kg,

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, com

especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade

KG

plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, com especificação dos

ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

e primeira qualidade. embalagem individual, com 1 kg, sacoPOLPA DE80

KG
81 embalagem: individual, com 1 kg, saco

plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, com especificação dos

ingredientes, data de fabricaçáo e o prazo de validade

POLPA DE CAJ e primeira qualidade

KG 30

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, com

especificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade'

embalagem: individual, com 1 kg,POLPA DE CUPUAÇU: e Primeira qualidade82

30

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico,

especificaçáo dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade
com

embalagem: individual, com 1POLPA DE GOIABA: e Primeira qua lidadeB3

EMB 150

I

I

100

kg,

RLra Duque de caxias s/n - setor 05 - km 1oo - Fone /f ax' @433t5-tt71 i
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KG84 POLPA DE GRAVIOLA: e primeira qualidade. embalagem: individual, com

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com

especificaçâo dos ingredientes, data de fabricaçâo e o prazo de validade.

1 kg,

KG85 POLPA DE MANGA: e primeira qualidade. embalagem:

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, com

especifrcaçâo dos ingredientes, data de fabricaçâo e o prazo de validade

individual, com 1 kg,

KG86. 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.

POLPA DE MARAC e

KG 30a qualidade, apresentando tamanho, cor e

com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos fÍsicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte

QUIABO de tamanho regular de 187

30REPOLHO VERDE: tamanho médio, Primeira qualidade, cabeças fechadas,

sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniÍorme,

livres de material terroso nas folhas externas.

88

UNDSAL: refinado, iodado, para consumo doméstico, em

plástico transparente, hermeticamente vedado e resistente, praza de validade

mÍnima de 12 meses a partir da data de entrega.

balagem: pacote de 1 kg,89

5090 SALSICHA: congelada tipo hot dog, composta

mecanicamente separada de aves, carne/ gordura suína, água, proteína de

soja, sal, condimentos naturais e outros ingredientes permitidos na legislação

vigente que náo descaracterizem o produto. sem pimenta e sem glÚten.

de ingredientes como: carne

200
§ARDINHA: em conserya, lata, lÍquido de constrtuição (ao prÓprio suco), Óleo

comestível e sal com 125g deve constar na embalagem a data de validade e

odo uto

91

10UND92 diversos tipos de usuários como idosos e

crianças, suplemento oral, hipercalorico, hiper proteico, suplemento de geriatria,

com fibras, sem glutem. produto de referência, nutren senior pÓ, similar ou

SUPLEMENTO: oral pó, destinado a

melhor, embalagem: lata de 4009r
KGTANGERINA TIPO POCAN: de Primeira,

maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservaçâo em condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.

in natura, apresentando grau deo?

60

de sal alho cebola e condimentos sem pimenta validade mínima de 06 meses

com potes de 1kg.

de 1kg contendo uma misturaTEMPERO: completo sem Pimenta, embalagem94.

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

próprio

lsoias 41.20:'Pora que todosvejom, e saibom... a noo do srrvrrdd 1e: lsto
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Francisca da Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021
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F RA 6096. VINAGRE: de maçã: fermentado acético de maçã, água e conservante,
âcidez.4,lo/o náo contém glúten. embalagem: pet de 750 mL, embalagem
secundária em plástico forte, resistente, embalagem intacta. validade mÍnima
de '12 meses. demais condiçôes de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes (anvisa, siÍ e outras).
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JUSTIFICATIVA

i;
Justificamos a necessidadê de gêneros alimentícios de acordo com as observaçõeSi abaixo,
para a manutenção do Fundo Municipal do ldoso, em observância as atividades

desempenhadas com os idosos que acontecem dentro do CRAS, onde oferece aos
participântes reÍeições/ lanches diários, como também oferece atendimento especifico ao

idoso e sua famÍlia, nas áreas de asststência social, psicológica, física e sócio comunitário;
promovendo sua autonomia, integraçáo, independência física e psíquica e participação na

sociedade.

Francisca o a dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

lsaíos 41.20:'Poío que todosvejohl, e saibafi. ottlaadaSÉl': l?lt
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ooreçÂo oRçAMENTARIA

Francisca Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port, no 37312021

Seqretaria Municipat
Asslstêrtcia Sociat

de

lsoios 4t"zo: 'Para que todos vejam' e saibam" a ntoo do SENnOd ie" 'çr''
l

Rua Duque de caxias s,/n - Setor o5 - km roo - Fone /fax'. @4)33t5-tt7t. i
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Açôes de Assistência ao idoso08 241 0004 2.061
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Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

cNPJ 28578.1ôOlOOO1-31

orÍcto. No 1 o2t 20221 PMEC/SEMMA
Eldorado do Carajás, 17 de agosto de 2022.

Ao Senhor

Fabio Leal dos Santos

Secretário de Administração

Assunto: Solicitação de fornecimento de alimentação

Ao cumprimenta-lo (a) com satisfação dirijo-me a vossa senhoria para solicitar o

fornecimento de gênero alimentÍcio. Para atendeÍ as necessidades desta Secretaria

Municipal de Meio Ambiente. 
, i

Segue a lista abaixo;

O DO MATERIALDESCRI
20

que permita suportaÍ a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para

o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas

Àatura, apresenlando grau de maturaçãoABACAXI P ROLA: de primeira e primeira qualidade, in
1

500bÍanca, cristal pacote de 2kg e 1" qualidade, sêcarose da cana,

açúcar livre de impurezas, pacote açúcar, em polietileno, prazo de vâlidade minima de 12 (doze)

meses a contar com a data de íâbricação. a partir da data de entrega' deverá apresentar validade'

similar: sonora, açúcar. embalagem plástica de 2kg (dois quilos)'

AÇ UCAR: cristalizado, na cor2

40ALHO lN NATURA, dê primeira, em réstia, sem casca'

intacto, sem lesÔes, perfuÍações e cortes, tamanho e coloração uniÍormes, sem sujidades' parasitos

e larvas, com identiÍicaÉo do produto

bulbo inteiriço, de boa qualidade, firme e
3

304 ARROZ: subgrupo polido Pacote
sem contato manual, livre de im

tipo 1, beneÍiciado, com empacotamento
apresentaçáo e sabor característico do

produto. embalagem: pacote de 5 kg, plástico transparente, atóxico, incolor ê resistente'

heÍmeticamente fechado, prazo de validade minima de 06 meses a partir da data de entrega'

de skg lasse longo Íino,
purezas, gráos inteiros,

40EÍVBAZEITONA VERDE: com caroço, em conserva, em

rotulada segundo legislaçáo vigente, dêciarando marca, nome e endereço do íabricante, lote, prazo

de validade, conteúdo líquido e registro no ór9áo competente. frasco 5009

transparente e incolor,balagem de vidro,5

60EMB
dietas com restriçâo de açúcar. composiçáo: edulcoÍantes: isomalte e glicosídeos de esteviol,

âcidulante.

balas sabor de frutas ParaBALAS: sabores variados embalagem de 6o0g descriçáo. classiÍlcaçáo:6

607
dêsenvolvidos,comaspecto'aromaesabortipicosdavariedadeeuniÍormidadenotamanhoenã
cor.

aÃrunne pnnfn: tamanho médio, produtos sáos, limpos, sem dêfeitos, suflcientemente

UNID QUANT

lsoios 412o:'Pdro que todos vejdín e saibom. a moado StN!1W? lt t-n)
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Goveiiiando com
::i il

..:.: ., ;

,.,.I BISCOITO CREAM CRACK: amanteigado, integral 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.

PCT 100

I

10

DOCE: tipo maisena, leite, maria, rosq 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 perfeito 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, prazo de validade mÍnima

de 06 meses a partir da data de entrega.

UND 100

BISCOITO tipo rosquinha, sabor coco, leite e chocolate, pct 4009 deve constar na embalagem a

data de validade e fabricação do produto.

PCT ]

11 CAF EMP , embalado a pacote com 5009 apresentação torrado e

sem misturas embalagem selo adicionais 1" qualidade com características aspecto cor odor e sabor

próprios. deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

200'

12
CAFÉ: torrado e moído 2509 embalagem: à vácuo, pacote de 250 gramas, de primeira qualidade,

hermeticamente vedado, com selo de pureza da associação brasileira da indústria do cafe.

UND 20

13. CANJICA DE MILHO: amarela 5009 - canjica de milho, grupo misturada, subgrupo despeliculado,

classe branca, tipo 1, isento de insetos, impurezas, matérias e odores estranhos, admitindo

umidade máxima de 'l 3% por peso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico. pacote

com 5009 deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

UND 50

14 CARNE BOVINA M DA: magra de 2u congelada, aspecto prÓprio, não e nem pegajosa,

cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor prÓprio, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas. devendo conter no máximo't0% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de

ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif ou sisp. embalagem: pacote

de 1 kg, transparente, hermeticamente vedado e atóxico, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 60

15 NA: (ragarto) peça nteira limpa de qualidade, com registro no ou sisp.

embalagem: transparente ou saco plástico tran

de fabricação e o prazo de validade.

sparente hermetica mente vedad o e atoxico data
KLI 20

16 CARN E Bovt NA: (muscu lo) e primeira qual idade em pedaço, com registro no sif ou sisp

em balage m transpare nte ou saco plástico transpa rente, com identificação do p roduto e p(azo d

validade

KL 20

17 cEBOLA toNAL: de primeira e primeira qualidade, protetora apresenta ndo

grau de maturação ta I que he permita SU portar manipulação o transporte e a conservação em

condições adeq uadas para o consumo com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 50

18
CEBOLINHA: maço fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e larvas'

UND 40

19
CENOURA: de 1o qUalidade para o consumo, sem parasitas aderidos' raizes de tamanho médio'

uniforme, sem ferimento, tenra, sem corpos estranhos aderidos à superfície

KG 20

r-';<]ros -lt ?) 'Pqo Que todos vr jctnt. t.: soilsctq t , o ntoo .t1ct

Avenida Ozie[ Carneiro n'28 km 02, CEP: 6B5Zq-OOO - Eldorado do UaraJas
..Ir1,r,,..,,, ...
iPA
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20
CHEIRO VERDE: íresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem

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

UND 20

21
CHUCHU: de 1a qualidade inteira acondicionada em rede plástica com identificação de peso

validade de 15 dias a contar da data de entrega sem broto em grau de amadurecimento médio

KG
I

I

't.

20

22
COCO RALADO: embalagem de 100gr aspecto: desidratado, granulado solto. cor: branco. aroma

característico de cocO, livre de ranço. sabor: caracterÍstico de coco, livre de ranço.

PCT

23. FICO: em po pacote de 2509 base de urucum, com cor e odor próprios, sem presença de

umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto.

embalagem: pacote de 2509, atóxico, incolor hermeticamente vedado e resistente, prazo de

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. pacote com 2509 em pó de primeira:

características: obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moído, de primeira,

constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor

caracterÍstico do produto, acondicionados em saco plástico transparente, resistente,

hermeticamente vedado; contendo 2509

UND 10

24 sem sujidadesFRESCA: firme, com coloração e tamanho un iformes e tÍpicos da vari

ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos de fertilizantes'

de colheita recente, maço com 2009

UND
I

.l
i

20

25 FARINHA DE fina, seca tipo 1, ou embalagem: Pacote lkgem
saco plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

EMB
ii
i

40

26 perfuração, com coloraçáo, odor e saborFEI OCA: tipo 1, selecionados e inteiros, sem

característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento

sem contato manual. embalagem; pacote de 1kg, saco plástico transparente, atoxico, incolor,

hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega

EM B 40

27 FLO DE ARROZ: farinha de arroz , com coloração, odor e sabor P , isento de

umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto.

embalagem: pacote de 5009, embalado em saco plástico transparente, atoxico, e hermeticamente

vedado e resistente. o produto deverá apresentar validade minima de 06 meses a partir da data de

entrega.

EMB 40

28

29

DE MILHO: p/ cuscuz, na cor amarelo, com aspecto' cor, cheiro e sabor ProPrios comF

ausência de umidade, fermentaçâo, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas' peso liquido de

5009, Fardo 10 unidades, Farinha de milho 06 meses a partir da data de entrega. deve constar na

embalagem a data de validade e fabricação

UND 80

GO: inteiro características gerais não deve conter pé cabeça congelado com no

máximo 0,5% de água com miúdos 04o/o de

escurecimentos ou manchas esverdeadas acon

ministério da agricultura - sif informaçóes do

vencimento estampada na embalagem

gordura apresentado cor amarelo rosado sem

dlcionamento em embalagem plástica registro no

fabricante especificação do produto de data de

KG 80

30 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.

tsoios 41.20. 'Paro que todos vejory.' e soibom... o ltoo .do SE-NI íCR
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403'1
leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade,

sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten,

com especificações de acordo com a portaria 369/97 do ministerio de agricultura. embalagem:

pacote de 1kg, saco laminado, atóxico, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade

mÍnima de 06 meses a partir da data de entrega.

integral, sem adição de soro depor desidratação do leite de vacaLEITE EM , integral,

KG 50LINGUIÇA TOSCANA: carne suína, não contém glúten. embalagem: pacote com identiÍicação do

de lo.e
32

100NACIONAL: cor vermelha rajada. com um aroma, totalmente agradável lisa e coPa

aarredondada fruta in natu
33

34
ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cÚrcuma, com glúten, sem colesterol, com aspecto,

odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação

que possa alterar a qualidade do mesmo. embalagem: pacote de 5009, plástica transparente,

hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de

entrega.

tipo espaguete. em ovos e/ou integral, à base de sêmola de trigo, enriquecida comM

40E

transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir

da data de entrega.

pacote de 5009, Plásticatipo parafuso e/ou argolinha em ovos embalagemMACA35

100

suporlar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo'

com ausência de sujidades, parasitos e larvas

de maturação, tal que lhe Permitade primeira, in natura, tipo formosa, apresentando grau36.

100KG
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação

para o consumo, com ausência de sujidades' parasitos e larvas'

detom maturação,resentandonaturain graude e Í4, tipo my apMANGA primeiprimeira
uadasme condiçÕes adeq

37

38.

MARGARINA: 500 g margarina vegetal sem sal, embalagem de 500 gramas- cremosa. produto que

se apresenta sob forma de emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes:

leite seus constituintes sem gordura trans, óleos e/ou gorduras comestíveis, sal e água, deverá

conter no minimo 60% de lipidios. produzida a partir da interesterificação dos ácidos graxos,

recebendo assim, comercialmente, a designação "livre de gordura trans". pode conter vitaminas e

outras substâncias permitidas, desde que estejam no rotulo. margarina fabricada a partir de

matérias primas selecionadas, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e

vegetais
80

pronto, contendo tomate, açúcar, sal, amido modificado, espessante e conservante de acordo com

a legislação vigente, embalado em sachês de 350 gramas aproximadamente. SÓdio máximo de

170mg na porção de 30g. Prazo mínimo de validade: 12 meses, data de fabricação: ate 90 dias

aracterísticas gerais: molho de tomateMAT SACHEE ED 350GDEOLHO T39.

100
MELANCIA: apresentando grau de maturidade tal que permita suporta manipulação transporte e

conservação em condições adequadas para o consumo

40

41
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condiçÕes adequadas para o consumo,

com ausência de sujidades e parasitos.

grau de maturação, tal que lhe permitaLO: de primeira qualidade, apresentandoME AMARE

20UND
sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso. data de validade

impressa e com no mínimo 06 meses a partir da data da entrega

meira qualidade, beneficiado,IVIILHO DE P CA: emb. de 5009 de Pri
limpo, isento de

42

i.
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43 MILHO VERDE: em conserva. drenado, conservado êm água, açúcar e sal, com apresentação,

cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isêntos de ranço e de outras caÍacteristicas
indesejáveis. embalagem: peso liquido 2009 tetrapak, ou sachê, hermeticamente vedado e

resistente, não podem apresentar-se amassadas, prazo de validade minima de 06 meses a partir

da data de entrega.

UND 60

44 LEO DE SOJA; reflnado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina e, com

apresentação, cheiro, sabor e cor caracteristico ao mesmo, isentos de ranÇo livre de impurezas

embalagem: pet de 9Oo ml, em pet transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de

validade mínima de '12 meses a partir da data de entrega

60

45 OVOS: de gali
ministério da a

nha casca lisa, embalagem com 30 unidades, em caixa de papeláo, com registro no

ricultura sif cl os ovos deverão estar lim ê não trincados

CARTE
LA

20

KG 4046 P RA: de primeira e primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que

permita suportar a manipulaçáo, o transporte e a conservação em condições adequadas

para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

47 PII\,ENT VERDE: de pri nreira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservaÉo em condiçóes adequadãs para o consumo,

com ausência de sujidades, parasitos e larva

KG 40

POLPA DE ACERoLA: e primeira qualida de, emba lagem individual, com 1kg, saco plástico

transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com especiflcação dos ingrêdientes, data de

fabricaçâo e o prazo de validade.

KG 40

49 POLPA DE C e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1kg, saco Plástico

transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com especificação dos ingredientes, data de

fabricaçáo e o prazo de validade.

KG

50 POLPA DE CAJ e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1kg, saco plástico

transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, com especiÍicação dos ingredientes, data de

fabricação e o prazo de validade

KG 40

51 POLPA DE CUPUAÇU: e primeira qualida de. embalagem; individual, com 1 kg, saco plástico

transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com especiflcação dos ingredientes, data de

fabricâção e o prazo de vâlidade.

KG

POLPA DE GOIABA: e primeira qualidade. embalagem individual, com 1 kg, saco PIástico

transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com especiÍicação dos ingredientes, data de

fabricação e o prazo de vâlidade

KG 20

5J REFRIGERANTE: em garrafa descartável de 2000 m l. os sabores devem ser variados,

contendo as seguintes composiçÓes: cola - (água gaseificada, extÍato de noz de cola,

cafeína, corante amarelo iv, acidulante ins 338 e aroma natural não contém glÚten, náo

alcoólico); laranja - (água gaseificada, açÚcar, suco natural de laranja, 10%, aroma

artiÍicial, acidulante ins 330, conservador ins 21'1, estabilizantes ins 444 e ins 480, corante

artiÍlcial ins í 10. não contém glúten, não alcoÓlico); uva - (água gaseificada, açúcar, suco

natural de uva 10%, acidulantes ins 330, conservador ins 21 1 , coÍantes artificiais ins 123,

ins 133 e tratarzina, aroma sintético artificial, náo contém glúten, nâo alcoÓlico); guaraná

- (água gaseiflcada, açúcar, semente de guaraná, 0,025%, acidulante ins 330, corante

amarelo iv, aroma sintético idêntico ao natural, conservador ins 21 1, náo contém glÚten,

náo alcoólico) e limáo (água gaseificada, açÚcar, suco natural de limâo 2,5%, aroma

natural, acidulante ins 330, e conservador ins 211 não contém glúten, nâo alcoÓlico)'

UND

4Q

20
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A!ênida oziel carneiro n'28 km 02, c EP 68524-000 - Eldorado do uarajôs/ PA

-r.

40

EMB

I

48

52.
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54.
SARDINHA: em conserva, lata, líquido de constituição (ao próprio suco), óleo comestível
e sal com 125g deve constar na embalagem a data de validade e fabricaçâo do produtg.

LTA 40

55 TANGERINA TIPO POCAN: de primeira, in natura, apresentando grau de maturação, tal

que lhe permita suportar a manipulaçáo, o transporte e a conservação em condiçÔes

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 60

56 TEMPERO: completo sem pimenta, embalagem de 1kg contendo uma mistura de sal alho

cebola e condimentos sem pimenta validade mínima de 06 meses com potes de 1kg.

UND 15

57 TOMATE: tipo extra caracterÍsticas adicionais produto prÓprio para consumo humano e

em conformidade com a legislação em vigor.

KG 20

Atenciosamente,

il.,çr,'11,./ç (

Paulo Franklin Lima 0. das Chagas
Sec. Municipalde Meio Ambiente.

Port. N'003 /2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE _ SEMMA
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com

JUSTIFICATIVA

i

A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades nas ações e eventos da fecretaria
Municipal de Meio Ambiente, proporcionando um melhor atendimento aos munícipes que prqcuram os

serviços desta secretaria SEMA, bem como melhores condições de trabalhos dos nossos servidores da
.

mesma.

i-)
-Âr+\C L{a,^; -\-/ ,

Paulo Franklin Lima O. das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente'

Port. N"003/2021
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rrÊar Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Educação

SEMED

cNPJ 29.940.948/0001 -09

OFíCIO N' 731 12022/PMEC/SEMED

Eldorado do Carajás, í9 de agosto de 2022.
Ao Senhor
Fábio dos Santos Leal
Secretário de Administração

Assunto: Solicitação de fornecimento de gêneros alimentícios

Senhor Secretário (a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V. S.a a viabilização de Aquisição de
gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação, bem como seus respectivos
departamentos, conforme especificações e quantidades estabelecidas a seguir:

1 ABACAXI 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
arrsência de sujidades, parasitas e larvas.

BORA: itália 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

No DESCRTÇAO DO MATERTAL UNIDADE QUANT!DADE

UND 600

KG 500

3. ABÓBRINHA VERDE tradicional frutos grandes de formato alongado e com
pescoço a casca é lisa de cor verde com estrias creme início da colheita
140-160 dias

KG 200

4 AÇAFRÃO: integro sem irregularidades no produto, embalagem pacote com
50 gramas o Íino e homogêneo, com aspecto cheiro aromático e sabor
próprios, livres de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. cheiro e
aroma característico, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. embalagem 50 gramas,
saco plástico transparente e atóxico.

UND 600

'..''.'.i1,.'1r,r),:i,t;i.):,ta)ri.,'::).,.)r'lrll ,.::;,):1.:i:ti: a-iir)a:a,rj,):]:riVil{,)i;:t..rt.,,,
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subgrupo polido pacote de 5kg lasse longo fino, tipo 1, beneficiado,
com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos
inteiros, apresentação e sabor caracterÍstico do produto. embalagem:
i.,:rie de 5 kg, plástico transparente, atóxico, incolor e resistente,
'', ,.',:iicamente fechado, prazo de validade mÍnima de 06 meses a partir da
data de entrega.

Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria M.de Assistência e

Promoção Social-SEMAPS
cNPJ 14238555/0001-80

10

5.

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

PCT 400

6 AÇUCAR: cristalizado, na cor branca, cristal pacote de 2kg e 1" qualidade,
sacarose da cana, açúcar livre de impurezas, pacote açúcar, em polietileno,
prazo de validade mínima de 12 (doze) meses a contar com a data de
fabricação. a partir da data de entrega. deverá apresentar validade. similar:
sonora, açúcar. embalagem plástica de 2kg (dois quilos).

KG 5 000

7 ADOÇANTE: dietetico 1O0% natural, embalagem de 100m1, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade.

UND 50

8. ALFACE: americana pé, apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e
larvas.

UND 500

I ALHO lN NATURA, de primeira, em réstia, sem casca, bulbo inteiriço, de
boa qualidade, firme e intacto, sem lesÕes, perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniÍormes, sem sujidades, parasitos e larvas, com identificação
do produto.

KG 300

EIUB 6.000

11 PZEITÉ DE OLIVIA: 500 ml puro, extra virgem, sem colesterol. embalagem:
em vidro, contendo no mínimo 500 ml, com identificação do produto
hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

UND 60

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

EMB 'Í00

13 BALAS; sabores variados embalagem de 6009 descrição
classificação: balas sabor de frutas para dietas com restrição de açúcar
composição: edulcorantes: isomalte e glicosídeos de esteviol, acidulante.

EIVIB 200

14. BANANA PRATA: tamanho medio, produtos sãos, limpos, sem defeitos,
suÍicientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor tipicos da
variedade e uniformidade no tamanho e na cor.

KG 400

,)rrr1:::ji..ll'i'::r;1,:ii(,r(.r.li).>r.!rarilt::':.:;1.-,r'rtrl í,:r)lll()at(riitt,l(.rii_,j.',:
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15 BATATA DOCE - Roxa de 1a qualidade, sem rama, tamanho e

coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo
ser bem desenvolvidas, sem lesÕes de origem, rachaduras e cortes,
sem danos fÍsicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg

KG 250

16 BATATA INGLESA: DE 1a qualidade inteira acondicionada em rede plástica

com identificação de peso validade de 15 dias a contar da data de entrega
sem broto em grau de amadurecimento médio

KG 2.000

17

_v --

18

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

BISCOITO CREAM CRACK: amanteigado, integral 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.

KG 600

PCT 3.000

19. BISCOITO DOCE: tipo maisena, leite, maria, rosquinha ou similar,
submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentada ou nâo,
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
com 4009 (caixa com 20 unidades) hermeticamente vedado e resistente,
primária de polietileno, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

UND 3.000

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

PCT 400

21 CAFE; EM PÓ TORRADO, embalado a vácuo, pácote com 50Og

apresentação torrado e moído sem misturas embalagem selo adicionais 'ta

qualidade com características aspecto cor odor e sabor próprios. deve
constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

EMB 2 000

22 CAFE: torrado e moído 2509 embalagem: à vácuo, paôot,e de 250 gramas,
de primeira qualidade, hermeticamente vedado, com selo de pureza da
associação brasileira da indústria do café.

UND 100

23.

CANELA EM PÓ; pó Íino (pct 40 g)

UND 80

,.,i:,'ill: ..;:.;li i:'1--,.4:,:tr: ii(].^rti: i/(:i;arr,rj (:r.'rraiji.railt) .:i /t:iJi-. alí.r ::l:/y.prí )Ê Í(: ' j..iíil
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CANJICA DE MILHO: amarela 5009 - canjica de milho, grupo misturada,
subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 1, isento de insetos, impurezas,
matérias e odores estranhos, admitindo umidade máxima de 13% por peso,

acondicionado em saco plástico transparente, atoxico. pacote com 5009
deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

UND 2.000

25 CARNE BOVINA MOIDA: magra de 2' congelada, aspecto proprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro
e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. devendo
conter no máximo 10o/o de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos
e conter no máximo de 3o/o de aponevroses, com registro no sif ou sisp.
embalagem: pacote de 'l kg, transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 5 000

26 CARNE BOVINA: (contra file) in natura congelada, aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro
e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. devendo
conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos
e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif ou sisp.
embalagem: pacote de 1 kg, transparente, hermeticamente vedado e

atóxico, data de fabricação e o prazo de validade.

CARNE BOVINA: (coxão mole) primeira qualidade, sem osso, limpa, cortada
em bifes ou pedaço/peça, com registro no sif ou sisp. embalagem:
transparente ou saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 300

KG 300

28 CARNE BOVINA: (lagarto) peça inteira, limpa, de primeira qualidade, com
registro no sif ou sisp. embalagem: transparente ou saco plástico
transparente, hermeticamente vedado e atóxico, data de íabricação e o
prazo de validade.

KL 2 000

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

KL 2.000

30 CARNE SUiNA: de 1o peça/pedaço inteiro resfriada limpa com aspecto cor
cheiro e sabor próprio sem gordura embalado em saco plástico transparente
atoxico com identificação de peso e validade na embalagem

KG 2.000

31 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.

KG 700

32 CEBOLINHA: maço fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.

UND 300
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33 CENOURA: de 1o qualidade para o consumo, sem parasitas aderidos.

raízes de tamanho médio, uniforme, sem ferimento, tenra, sem corpos
estranhos aderidos à superficie

KG 600

34 CHA EM SACHE; sabores variados. embalagem: caixa com 15 gramas,

individual, com identificação do produto e ptazo de validade. Caixa com ate
í2 saches

EIVB 100

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

UND 200

36 CHOCOLATE EM BARRA branco de 1kg, açúcar, leite em pó, manteiga de
cacau, lactose, gordura vegetal, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato
de glicerina e aromatizante. contém glúten.

KG 100

37 CHOCOLATE: em barra de 1kg, meio amargo ingredientes. açúcar, massa
de cacau, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes
lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. deve constar
na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

UND 500

38. CHUCHU: de 1" qualidade inteira acondicionada em rede plástica com
identificação de peso validade de 15 dias a contar da data de entrega sem
broto em grau de amadurecimento médio

KG 500

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

PCT 500

40 COLOR|FICO: em pó pacote de 2509 base de urucum, com cor e odor
próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição
que comprometam a qualidade do produto. embalagem: pacote de 2509,
atóxico, incolor hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. pacote com 2509 em pó

de primeira: características: obtido de frutos maduros de urucum, limpos,
dessecados e moído, de primeira, constituído de matéria prima de boa
qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do
produto, acondicionados em saco plástico transparente, resistente,
hermeticamente vedado; contendo 2509

1

I

I

UND 300

41 COUVE FRESCA: firme, com coloração e tamanho uniformes e tipicos da

variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, de colheita
recente, maço com 2009

UND 200

42 CREME DE LEITE: de 2009r o produto e obtido do desnate de leite de alta
qualidade, contendo um ótimo sabor, consistência e cremosidade. pode
ser combinado com muitos ingredientes diferentes, sendo utilizado em
receitas doces ou salgadas. pode ser combinado com muitos ingredientes
diferentes, sendo utilizado em receitas doces ou salgadas.

UND 50
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43 FARINHA DE MANDIOCA: fina, seca tipo 1, branca ou amarela.
embalagem: pacote de I kg em saco plástico transparente e atóxico,
hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 6 meses
a partir da data de entrega.

EMB 350

44 FARINHA DE MILHO: amarela, de mesa, fabricada com matérias primas
sãs e limpas, obtidas dos grãos de milho, sem fermentação e sabores
rançosos. (pct de 1 kg)

EIVIB 300

45.

Áa-+u

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

FARINHA DE TRIGO: pacote com 'l kg, sem fermento, enriquecido com
ferro e ácido fólico, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. não pode estar úmida, fermentada nem rançosa. embalagem
em sacos plásticos de polietileno, transparentes/atóxico, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionados em fardos lacrados. deve constar na

embalagem a data de validade e fabricação do produto.

EIMB 150

E[/B 150

47 FECULA DE MANDIOCA: derivado de mandioca, isento de parasitas e

sujidades, branco, acondicionado em embalagem plástica (polietileno) de
1kg, com registro no ministério da agricultura validade mínima de 06 meses
de entrega. deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do
produto.

PCT 800

48. FEIJÃO CARIOCA: tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com
coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos,
sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual.
embalagem: pacote de 1kg, saco plástico transparente, atóxico, incolor,
hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega

EMB 1.500

-49 FEIJÃO PRETO: pacote de 01 kg, novo, tipo 01, constituído de grãos da
mesma coloração, inteiros, aspecto brilhoso, liso. admitindo-se no máximo
5o/o de mistura de outras classes, isento de matéria terrosa, parasitas,
pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos ou mofados. deve
constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

KG s00

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

EMB 50

51 FLOCÃO DE ARROZ: farinha de arroz flocada, com coloração, odor e sabor
próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que
comprometem a qualidade do produto. embalagem: pacote de 5009,
embalado em saco plástico transparente, atoxico, e hermeticamente vedado

EIVB 500
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54 LARANJA: de primeira e primeira, in natura, tipo pêra, apresentando grau
de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a
. ,'::,...:rração em condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas

e resistente. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

52. FLOCÁO DE MILHO: p/ cuscuz, na cor amarelo, com aspecto, cor, cheiro
e sabor proprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de
sujidades, parasitas e larvas. peso líquido de 5009, Fardo 10 unidades,
Farinha de milho 06 meses a partlr da data de entrega. deve constar na

embalagem a data de validade e fabricação

UND 100

53. FRANGO: inteiro classificação características gerais não deve conter pé

cabeça congelado com no máximo 0,5% de água com miúdos 04% de
gordura apresentado cor amarelo rosado sem escurecimentos ou manchas
esverdeadas acondicionamento em embalagem plástica registro no
ministério da agricultura - sif informações do fabricante especificação do
produto de data de vencimento estampada na embalagem

KG 3.000

KG 800

55. LEITE CONDENSADO: longa vida de 3959 ingredientes: leite integral,
açúcrr e lactose, não contém glúten. embalagem tetra pak de 3959r deve
constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

UND 800

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

UND 200

57 LEITE EM PO, integral, obtido por desidratação do leite de vaca integrat,
sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados,
devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e
sem grumos, com po de aspecto branco amarelado, sem glúten, com
especificações de acordo com a portaria 369/97 do ministério de agricultura.
embalagem: pacote de 1kg, saco laminado, atóxico, hermeticamente
vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega.

KG 800

58 LIIúÃO: primeira qualidade, in natura, tipo thaiti, apresentandã giau de
:rraturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

KG 350

59. LINGUIÇA TOSCANA: carne suína, não contém glúten embalagem: pacote
com identificação do produto e prazo de validade, quilo. KG 250

60
LOURO: em folhas secas embalagem: pacote contendo no mínimo 04g, com
identificação do produto e prazo de validade.

UND 50

61 MAÇÃ NACIONAL: cor vermelha ralada. corn um aroma, totalmente
agradável lisa e copa arredondada fruta in natura, tipo a KG 500
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62 IVIACARRÃO: tipo espaguete. em ovos e/ou integral, à base de sêmola de
trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e

cúrcuma, com glúten, sem colesterol, com aspecto, odor e sabor
característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material
ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. embalagem: pacote de
5009, plástica transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

UND í.000

63 MACARRÃO: tipo parafuso e/ou argolinha em ovos. embalagem: pacote de
5009, plástica transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

EIUB 300

64. MAtvlAO: de primeira, in natura, tipo formosa, 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.

KG 30

65. MANDIOCA (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

KG 300

66 i IúANGA ROSA: de primeira e primeira, in natura, tipo tommy, apresentando
i -,i..., ric maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

I e a conservação em condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência

I de sujidades, parasitos e larvas.

I

KG 180

67
MARGARINA: 500 g margarina vegetal sem sal, embalagem de 500
gramas- cremosa. produto que se apresenta sob forma de emulsão plástica

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

UND

800

68. MOLHO DE TOIVIATE SACHE DE 350G Classificação/Características
gerais: molho de tomate pronto, contendo tomate, açúcar, sal, amido
modificado, espessante e conservante de acordo com a legislação vigente,
embalado em sachês de 350 gramas aproximadamente. Sódio máximo de
170m9 na porção de 309. Prazo mínimo de validade: 12 meses, data de
fabricação: ate 90 dias.

EIUB 3.500

.^o túELANCIA: apresentando grau de maturidade tal que permita suporta
manipulação transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo

KG 2 000
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70 lrltfúO nnAÁRELO; de 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.

KG 200

ÍMILHO DE PIPOCA: emb. de 5009 de primeira qualidade, beneficiado,
polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade

máxima de 14o/o por peso. data de validade impressa e com no mínimo 06
meses a partir da data da entrega

UND 250

-7 ') IUILHO VERDE: em conserva. drenado, conservado em água, açúcar e sal,

com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar

isentos de ranço e de outras características indesejáveis. embalagem: peso

liquido 2009 tetrapak, ou sachê, hermeticamente vedado e resistente, não

podem apresentar-se amassadas, prazo de validade mínima de 06 meses a

partir da data de entrega.

UND 300

73. ÓLEO DE SOJA; refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em

vitamina e, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo,
isentos de ranço livre de impurezas. embalagem: pet de 900 ml, em pet

transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega

EMB 7.000

74
ORÉGANO: embalagem: pacote contendo no mínimo 40g

identificação do produto e prazo de validade.
com

UND 50

75 OVOS: de galinha casca lisa, embalagem com 30 unidades, em caixa de
papelão, com registro no ministério da agricultura, sif, clspoa. os ovos
deverão estar limpos e não trincados.

CARTELA 600

77

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

KG 200

pÊRn: de primeira e primeira qualidade, in natura, apresentando
grau de maturaçáo que permita suportar a manipulaçáo, o transporte

e a conservaçáo em condiçÕes adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 100

78. PIMENTA-DO-REINO - 1 10 g Realçadores de sabor glutamato

monossódico e inosinato dissódico, aromatizantes e corante caramelo lll
que não contenha glúten.

UND 100

79 PIMENTÃO VERDE: 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 larva

KG 120

80 POLPA DE ACEROLA: 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.

KG 500
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84 POLPA DE GOIABA: e primeira qualidade. embalagem: i ndividual, com 1

':- :rro plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com

.:s1--::ificação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade
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81 PO{-PA DE CAú: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1 kg,

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico, com

especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 500

82. POLPA DE CAJÚre pnmerr" quatrOãOe. embalagem: individual, com 1 kg,

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com

especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade

KG 400

83. POLPA DE CUPUAÇU: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1

kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atÓxico' com

especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 400

KG 400

POLPA DE GRAVIOLA: e primeira qualidade. embalagem: individual, com

1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com

especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e o pazo de validade.

KG 400

86. POLPA DE MANGA: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1 kg,

saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atoxico, com

especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade

KG 450

87 pOlpn Oe UtnRACUJA: e primeira qualidade. embalagem: individual, com

I kg, saco plástim transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com

especiÍicação dos ingredientes, data de fabricaçáo e o prazo de validade.

KG 500

88. REFRIGERANTE: em garrufa descartável de 2000 ml. os sabores

devem ser variados, contendo as seguintes composições: cola -

(água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante amarelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural. não contém glÚten, não

alcoolico); laranja - (água gaseificada, açúcar, suco natural de

laranja, 1Oo/o, ilofiâ artificial, acidulante ins 330, conservador ins

211, estabilizantes ins 444 e ins 480, corante artificial ins 110. náo

cc:iém glúten, não alcoólico); uva - (água gaseificada, açÚcar, suco

liratural de uva 10%, acidulantes ins 330, conservador ins 211,

.crantes artificiais ins 123, ins í33 e tratarzina, aroma sintético

artificial, não contém glúten, não alcoolico); guaraná - (água

gaseificada, açúcar, semente de guaraná, 0,0250/,, acidulante ins

330, corante amarelo iv, aroma sintético idêntico ao natural,

conservador ins 211, não contém glÚten, não alcoolico) e limão

(água gaseificada, açúcar, suco natural de limão 2,5oÀ, aroma

natural, acidulante ins 330, e conservador ins 211. náo contém

glúten, náo alcoolico).

UND 500

89. REPOLHO VERDE: tamanho medio, primeira qualidade, cabeças

fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com

coloração uniforme, livres de material terroso nas folhas externas.

KG 300
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on SAL: refinado, iodado, para consumo domestico, embalagem:
pacote de 1 kg, plástico transparente, hermeticamente vedado e

resistente, prazo de validade mÍnima de 12 meses a partir da data

de entrega.

1
I UND 400

91 SALSICHA: congelada tipo hot dog, composta de ingredientes como:

carne mecanicamente separada de aves, carne/ gordura suína,

água, proteína de soja, sal, condimentos naturais e outros

ingredientes permitidos na legislaçáo vigente que não

descaracterizem o produto. sem pimenta e sem glúten.

KG 500

92.

SARDINHA: em conserva, lata, lÍquido de constituiçáo (ao proprio

suco), óleo comestível e sal com 1259 deve constar na embalagem
a data de validade e fabricação do produto

LTA 1.200

93 TANGERINA TIPO POCAN: de primeira, in natura, apresentando

grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulaçáo, o

tia,,sporte e a conservação em condiçÕes adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 100

94 TEMPERO: completo sem pimenta, embalagem de 1kg contendo

uma mistura de sal alho cebola e condimentos sem pimenta validade

mínima de 06 meses com potes de 1kg.

UND 500

95

TOMATE: tipo extra caracterÍsticas adicionais produto proprio para

consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.

KG 2.500

96 VINAGRE: de álcool, garrafa de 500 ml líquido límpido, cor, cheiro e

sabor próprio.

FRA 100

97 VINAGRE: de maçã: fermentado acético de maçã, água e
conservante, ácidez.A,Oo/o nào contém glúten. embalagem: pet de

750 mL, embalagem secundária em plástico forte, resistente,

embalagem intacta. validade mínima de 12 meses. demais

condiçóes de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes

(anvisa, sif e outras).

FRA í00

/--- 

--
/'xt t

SEVER|ANO S4úenrO NASCIMENTO MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Portaria no 03312022

!:;(.!laj§ ..1i.;c 'Pntn Ç,-rn, Íirdí-.s trr',",(.)/?-.. t'.ç*i5rtl? o rtloo do '§rNHOR ítlz ii;ili.

Ilua da Rodoviária nn 30 - km 02

CEP: 68524-000 - Eldotado do Carajás/PA



* :rr
ELdôiüiilo

do Carajás

i.l

ôovgr niirldo cofr voce

ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

CN PJ : 29.940.948/0001-09

oornçÕes oRçAMENTÁRns

t2 121.0008 2081 FUNctoNAMENTo DA SEcRETARIA DE roucaçÃo
L236t 0008 2083 MANUTENçÃo ols nçÕrs vtNcuLADSn ao snúRlo roucRçÃo

Severiano Sampaio Nascimento Macedo

Secretário Municipal de Educação

Portaria n" O33/2O22



Eldorallo
do Carajás

ESTADo oo plnÁ
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JUsrFrcATrvA corurnaraçÃo DE EMeRESA eARA FUNcIoNAMENTo

or e Êrurnos alruerurícros

Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhor a

qua lidade dos serviços da educação, com isso, há a necessidade de aquisição de Gêneros

Alimentícios, justifica-sê, considerando a necessidade de abastecer as unidàdes

administrativas para atendimento das necessidades mínimas dos servidores, quando da

realização de força tarefa de trabalho e reuniôes, de modo a tornar o ambiente

garantido de uma alimentação balanceada, saudável, preservando a qualidade nas

refeições oferecidas. Tal aquisição se faz relevante, inadiável e de fornecimento

contínuo durante todo o ano, de acordo com a demanda, haja vista sua importância e

utilidade para o interesse público.

Severia no Sampaio Nascimento Macedo
Secretário Municipalde Ed ucaçã o

Porta ria n" O33/2O22
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . SMS

orÍcto. No 2s9/20 zzPMEcrcMS/Dc

Eldorado do Carajás, 17 de agosto 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio Vermelho S/N - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de contratação de empresa para fornecimento de gêneros
alimentícios

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios. Os itens de
consumo diário que necessitam ser adquiridos constituem itens de necessidades básicas
para o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde e seus
departamentos, portanto, torna-se imprescindível a compra dos itens relacionados a
seguir:

No oescnrçÃo Do MATERTAL UNID QTD

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

UND 1200

i:;ai.i:; .ii.2a "Pctr:i <iii,: ioalo:i rEetn. e .<;ciibail . a ,:ito 
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ABÔBoRA: itália ou japonesa ou moranga e primeira qualidade, in
natura, ãpresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulaçáo, o transpoÍte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas

KG 850

3
ABÔBRINHA VÉRDE tradicional frutos grandes de formato alongado
e com pescoço a casca é lisa de cor verde com estrias creme início
dâ colheita 140-160 diâs

KG 500

4

AÇAFRÂO: integro sem irregularidades no produto, embalagem
pacote com 50 gramas ó fino e homogêneo; com aspecto cheiro
aromático e sabor próprios, livres de sujidades e materiais estranhos
a sua espécie. cheiro e aromâ caracteristico, contendo identificaçáo
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. embalagem 50 gramas, saco plástico transparente e
atóxico.

UND 700

ACHOCOLATADO EM PÓ: pacote com 4oog apresentação pó,
sabor tradicional, prâzo validade mínimo í8 meses, característica
adicional açúcar, cacau em pó, sal, vitaminas (a,d3, b1, b2, b3, b5,
b6, b7, b9, b12), minerais (ferro e zinco), emulsiÍicante lêcitina de soja
e aromatizante. alérgicosr contém dêrivado de soja. pode conter derivado
de leite. não contém glúten. pacote com 4009

PCT 1000

b

AÇUCAR: cristalizado, na cor brancâ, cristal pacote de 2kg e 1"
qualidade, sacarose da canâ, açúcar livre de impurezas, pacote
açúcar, em polietileno, prazo de validade mínima de '12 (doze) meses
a contar com a data de fabricação. a partir da data de entrega. deverá
apresentar validade. similar: sonora, açúcar. embalagem plástica de
2kg (dois quilos).

KG 5000

7
ADOÇANTE: dietético '100% natural, embalagem de 100m1, com
idêntiÍicaçáo do produto, marca do fabricânte, data de fabricação e
validade.

UND 200



8
ALFACE: americana pé, apresentando grau de evoluÉo completo do
tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasilos
e larvas.

UND 1200

9

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

KG 400

'í0
AM IDO DE NIILHO: fabricado a partir de matéÍias primas sãs e limpas
isenta de matéria terrosa e de pârãsitas, nâo podem estar úmidos,
fermentados ou Íançosos, devem produzir ligeira crepitação quando
comprimido entre os dedos. embalagem resistente, atóxica de 5009

EIVB 1500

11

ARROZ: integral: de lkg lasse longo fino, tipo 1, beneficiado, com
empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos
inteiros, apresentação e sabor caracteristico do produto. embalagem:
pacote de 1 kg, plástico transparente, atóxico, incolor,
hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

UNID 2000

ARROZ; subgrupo polido pacote de 5kg lasse longo fino, tipo 1,
beneÍiciado, com empacotamento sem contato manual, livre de
impurezas, grãos inteiros, apresentaçáo e sabor característico do
produto. embalagem: pacote de 5 kg, plástico transparente, atôxico,
incolor e resistente, hermeticamente fechado, prazo de validade
minima de 06 meses a partir da data de entrega.

EMB 600012

13

AVEIA: em flocos ou farelos Íinos, produto resultante da moagem de
grãos de âvêia após limpeza e classiÍicação. composiÇão centesimal:
129 de proteínâs, 89 de lipidio e 639 de carboidrato. embalagem:
pacote de 5009, hermeticamente vedado e resistente, prazo de
validade minima de I2 meses a partir da data de entrega.

EMB 2000

i
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AZÊ|TE DE OLÍVIA: 500 ml puro, extra virgem, sem colesterol.
embalagem: em vidro, contendo no mínimo 500 ml, com identiÍicâção
do produto hermeticamenle vedado e resislente, prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

UND 100

15

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

ETVIB 100

16
BANANA PRATA: tamanho médio, produtos sãos, Iimpos, sem
defejtos, suÍicientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor
tipicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor.

KG 2000

17

BATATA DOCE - Roxa de 1a qualidade, sem Íama, tamanho
e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme,
devendo ser bem desenvolvidas, sem lesÕes de origem,
rachaduras e coTtes, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg
ou 3Kg

KG 800

18
BATATA INGLESA: DE 1a qualidade inteira acondicionadâ em rede
plástica com identiÍicáÇáo de peso validade de 15 dias a contãr da
data de entregâ sem broto em grau de amadurecimento médio ^b

2000

10
BETERRABA: de primeira qualidade, não peduradas, sem parasitas
aderidos. bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos,
Íirmes, sem corpos estranhos ou tería adeÍido à superficie

KG 1200
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BISCOITO CREAI\il CRACK: amanteigado, integral
amanteigado, integral, fabricada a partir de matérias primas sã
e limpa, isênta dê material terroso, parasitos e em perfeito
estado de conservaÇão, integros e crocantes, não
quebradiços, com cocção adequada para o consumo.
embalagem: pacotê 4009 (caixa com 20 unidades)
hermeticamente vedado e resistente, pfimária de polietileno.
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

PCT 3000

BISCOITO DOCE: tipo maisena, leite, maria, rosquinha ou similar,
submetidos a processos de amassamento e cocçáo, fêrmentadâ ou
não, 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 cocÉo adequada para o
consumo. embalagêm: pacote com 4009 (caixa com 20 unidades)
hermeticamente vedado e resistente, primária de polietileno, prazo de
validade minima de 06 meses a partir da data de entÍega.

300021

BISCOITO tipo rosquinha:, sabor coco, leite e chocolate, pct 4009
deve constar na embalagem â data de validade e fabricação do
Produto.

PCT 500

23

BRÓCOLIS De 1a qualidade, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfuraÇôês e cortes, tamanho e
coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg

KG 1200

24

CAFE: ENI PÔ TORRADO, embalâdo a vácuo, pacotê com 5009
apresentação torrado e moído sem misturâs embalagem selo
adicionais '14 qualidade com caractêrísticas aspecto cor odor e sabor
próprios. deve constar na embalagem a data de validade e fâbricação
do produto.

EIVB 2500

I

UND



25

29

CAFÉ: torrado e moído 25Og embalagem: à vácuo, pacote de 250
gramas, de primeira qualidade, hermeticamente vedado, com selo de
pureza da associação brasileira da indústria do caÍé.

UND 250

26 CANELA EM PÓ; pó Íino (pct 40 g) UND 200

27

CANJICA DE IIILHO: âmarêla 5009 - canjica de milho, grupo
misturada, subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 1, isento de
insetos, impurezas, matêrias e odores estranhos, admitindo umidade
máxima de '13% por peso, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico. pacole com 5009 deve constar na embalagem
a data de validade e fabricação do prôduto.

UND 600

zó

CARNE BOVINA MOiDA: magra de 2a congelada, aspecto próprio,
não amolecida ê nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. devendo conter no máximo 10% de gordura deve
ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de
aponevroses, com registro no siÍ ou sisp. embalagemt pacote de 'l

kg, transparênte, hermeticamente vedado e atóxico, data de
fabricaçáo e o prazo de vâlidade.

KG 5000

CARNE BOVINA: (contra Íilé) in natura congelada, aspecto próprio,
não amolecida e nêm pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. devendo conter no máximo 10% de goídura devê
ser isenta de cartilagens e dê ossos e conter no máximo de 3% de
aponevroses, com registro no sif ou sisp. embalagem: pacote de 1

kg, transparente, hermeticamente vedado e atóxico, dâtâ de
fabricaçâo e o prâzo de validade.

KG

30

CARNE BOVINA: (coxáo mole) primeira qualidade, sem osso, limpa,
cortada em bifes ou pedaço/peça, com registro no sif ou sisp.
embalagem: transparente ou saco plástico transparente,
hermeticamente vedado e atóxico, data de fabricaÇáo e o prazo de
validade.

KG 3000

2500
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CARNE BOVINA: (lagarto) peça inteira, limpa, de primêira qualidade,
com registro no sif ou sisp. embalâgem: trânsparente ou saco plástico
transparente, hermeticamente vedado e atóxico, data de fabricação
e o prazo de validade.

KL 2000

32
CARNE BOVINA: (músculo) e primeira qualidade, em pedaÇo, com
registro no sif ou sisp. embalagem: transparente ou saco plástico
trânsparentê, com identificaÇáo do produto e prazo de validade.

KL 2000

CARNE SUíNA; de 1o peça/pedaço inteiro resfriada limpa com
aspecto cor cheiro e sabor próprio sem gordura embalado em saco
plástico transparente atóxico com identificação de peso e validade na
embalagem

KG 1500

34

CEBOLA NACIONAL: de primeira e primeira qualidade, in natura,
casca protetora, apresentando grau de maturaÉo, tal que Ihe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservaÇão em condiçóes
adequadas para o consumo, com ausência de su.iidades, parasitos e
lârvas.

1500

35
CEBOLINHA: maço fresca, de primeira qualidade, tamanho e
coloraÉo uniformes, devendo ser bem desenvolvida, Íirme e intacta,
isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e lârvas.

UND 800

CENOURA: de 10 qualidade para o consumo, sem parasitas
âderidos. raizes de tamanho médio, uniforme, sem ferimento, tenra,
sem corpos estranhos aderidos à superficie

KG 1500

KG

36
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40

cHÁ Elil SACHÊ; sabores variados. embalagem: caixa com 15
gramas, individual, com identificaçáo do produto e prazo de validade.
Caixa com ate 12 saches

EIVIB 600

38
CHEIRO VERDE: fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloraÇão
uniÍormes, devendo ser bem desenvolvida, frrme e intacta, isenta de
enfermidades, sujidades, parasitos e larvas.

UND 1200

CHUCHU: de'1" qualidade inteira acondicionada em rede plástica
com identiÍicação de peso validade de '15 dias a contar da data de
entrega sem broto em grau de amadurecimento médio

KG 1000

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

500

41

COLORÍFICO: em pó pacote de 25Og base de urucum, com cor e
odor próprios, sem presença de umidade e matêrial estranho à sua
composiÇão que comprometam a qualidade do produto. embalâgem:
pacote de 2509, atóxico, incolor hermeticamente vedado ê resistente,
prazo de validâde mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
pacote com 2509 em pó de primeira: caÍacterísticâs; obtido de frutos
maduros de urucum, limpos, dessecados e moído, de primeira,
constituído de matéraa prima de boa qualidade e apresentar âspecto,
cor, cheiro e sabor caracteristico do produto, acondicionados em
saco plástico transparente. resistente, hermeticamente vedado;
contendo 2509

UND 1000

39

PCT
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45

46

COUVE FRESCA: fiÍme, com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, livÍes de resíduos de fertilizantes,
de colheita recente, maço com 2009

UND '1500

43
COUVE-FLOR De 1" qualidade, compacta e firme, sem lesÕes
de origem física ou mecânica, perfuraçÕes e cortes, tamanho
e coloraçâo, isento de sujidades, parasitas e larvas.

KG 1200

44

CREIVIE DE LEITE: de 2009r o produto é obtido do desnate
de leite de alta qualidade, contendo um ótimo sãbor, consistência e
cremosidade. pode ser combinado com muitos ingredientes
diferentes, sendo utilizado em receitas doces ou sãlgadas. pode ser
combinado com muitos ingredientes diferentes, sendo utilizado em
receitas doces ou salgadãs.

UND 600

FARINHA DE MANDIOCA: Íina, seca tipo 1, branca ou amarela.
embalagem: pacote de 1 kg em saco plástico transparente e atóxico,
hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 6
mesês a partir da dâta de entrega.

EIVIB 2000

FARINHA DE [IlLHOi amarela, de mesa, fabricada com matérias
primas sás e limpas, obtidas dos grãos de milho, sem fermentação e
sabores rançosos. (pct de '1 kg)

EIVB 500

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

EMB 800

I
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FARINHA DE TRIGO: pacote com 1 kg, sem Íermento, enriquecido
com ferro e ácido fólico, isentos de matéria terrosa ê em pêrfeito
estado de conservaçáo. não pode eslar úmida, fermentada nem
rançosa. embalagem em sacos plásticos de polietileno,
transparentês/âtóxico, limpos, não violados, resistentes, quê
gaÉntam a integridade do produto até o momênto do consumo,
acondlcionados em Íardos lacrados. deve constar na embalagem a
data de validade e fabricação do produto.

EMB 800

49

FECULA DE MANDIOCA: dêrivado de mandioca, isento de parasitas
e sujidadês, branco, acondicionado em embalagem plástica
(polietileno) de 1kg, com registro no ministério da agricultura validade
mínima de 0ô meses de entrega. deve constar na embalagem a data
de validade e fabricação do produto.

PCT 1200

50

FEUÃO CARIOCA: tipo 1, selecionados e inteiros, sem peÍfuraçáo,
com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas,
carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem
contato manual. embalagem: pacote de 1kg, saco plástico
transparente, atóxico, incolor, hermeticamente vedado e resistente,
prazo de validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entÍega

EMB 3500

51

FEIJÁO PRETO: pacote de 01 kg, novo, tipo 01, constituido de gráos
da mesma coloração, inteiros, aspecto brilhoso, liso. admitindo-se no
máximo 5% de mistura de outras classes, isenlo de matéria terrosa,
parasitas, pedaços de gÍãos ardidos, brotados, chocos, imaturos ou
mofãdos. deve conslar na embalagem a data de validade e
fabricaÇão do produto.

KG 1500

52

FERMENTO BIOLÓGICO: 5OO gramas características técnicas:
fermento biológico, seco, instantâneo, para pão. isento de mofo e
substâncias nocivas. embalagêm: hermeticamente fechada (vácuo),
contendo 5009 em enveopes aluminizados. prazo de validade
mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega

EÍVIB 100



FILÉ DE PEIXE, tilápia de primeira qualidade, limpo, sem
espinha, fatiados em bifes de 1009 em média, congelados a (-
'18'c), isentas de âditivos ou substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas características
naturais (ÍÍsicas, químicas e organolépticas). deverá ser
acondicionada em embalagem primária constituída de plástico
atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos. devidamente selada, com especificação de
peso, validadê, do produto e procedência. embalagem deverá
conter externamente os dados de identificagão, procedências,
informaçôes nutricionais, número de lote, data de validade,
peso do produto, número do registro do ministério da
agricultura siÍ

KG 2000

54

FLOCÃO DE ARROZ. laÍinha de aroz ílocada, com coloraÉo, odor
ê sabor próprios, isento de umidãde e de material estranho à sua
composição, que comprometem a qualidade do produto. embãlagem;
pacote de 5009, embalado em saco plástico transparente, atóxico, e
hermeticamentê vedado e Íêsistente. o produto deverá apresentâr
validade minima de 06 meses a partir da data de entrega.

EIVIB 2000

55

FLOCÃO DE MILHO: p/ cuscuz, na cor amarelo, com aspecto, crr,
cheiro e sabor próprios com ausôncia de umidade, fermentação,
ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. peso líquido de 5009,
Fardo 10 unidades, Farinha de milho 06 meses a partir da data de
entrega. deve constar na embalagem a data de validâde e fabricação

UND 2500

FRANGO: inteiro classiÍicação características gerais náo deve conter
pé cabeça congêlâdo com no máximo 0,5% de água com miúdos 04%
de gordura apresenlado cor amarelo rosado sem escurecimentos ou
manchas esverdeadas acondicionamento em embalagêm plástica
regislro no ministério da agricultura - sif informaçóes do fabricante
especiÍicaçáo do produto de data de vencimento estampada na
embalagem

3500

57

FUBÁ lVll\ilOSO:5OO 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
rótulo da embalagem.

EMB í50

53

KG



63

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

UNID 500

59

LARANJA: de primeira e primeira, in natura, tipo pêra, apresentando
grau de maturação que permita suportâr a manipulação, o transporte
e a conservação êm condições adequadas para o consumo, com
ausência de sujidâdes, parasitos e larvas.

KG 2000

60

LEITE CONDENSADO: longa vida de 3959 ingredientes: leite
integral, açúcar e lâctose, náo contem glúten. embalagem tetra pak
de 3959r deve constar na embalagem a data de validade e fabricação
do produto.

UND 300

6'l

LEITE DE COCO: 200 ml - leite de coco, natural, integral,
concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto, cor,
cheiro e sabor prôprios. acondicionados em vidros apropriados com
200 ml devê constar na embalagem a data de validade e fabricaÇão
do produto.

UND 300

62

LEITE EM PÓ, integral, obtjdo por desidralaÉo do leite de vaca
integral, sêm âdiÇão de soro de leite, mediante processos
tecnológicos adequados, devendo teí boa solubilidade, sem umidade,
sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto
branco amarelado, sem glúten, com especificaçôes de acordo com â
portaria 369/97 do ministério de agricultura. embalagem: pacote de
1kg, saco laminado, atóxico, hermeticamente vedado e resislênte,
prazo de validade minima de 06 meses a partir da data de enlrega.

KG 2500

LIMÃO: primeira qualidade, in natura, tipo thaiti, apresentando grau
de maturação que permita suportar a manipulaÇão, o transporte e a
conservaÇão em condições adequadas para o consumo, com
ausência de su.jidades, parasitos e larvas.

KG 600



64

LINGUIÇA DEFUIVADA: tipo calabresa, pÍeparada com carne não
mista, toucinho e condimenlos, com aspecto normal, firme, sem
umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em
saco de polietileno.

KG 600

KG 100065

LOURO: em folhas secas embalagem: pacote contendo no minimo
049, com idenliÍicação do produlo e prazo de validade. UND 200

67
MAÇÃ NACIONAL: cor vermelha rajada. com um aroma, totâlmente
agrâdável lisa e copa arredondada fruta in natura, lipo a 2000

MACARRÃO: tipo espaguete. em ovos e/ou integral, à base de
sêmola de trigo, enriquecida com Íerro e ácido fólico, corante natuÍal
de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol, com aspecto, odor
e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou
outro material ou reâÇão quê possa alterar a qualidade do mesmo.
embalagem: pacote de 5009, plástica transparentê, hermeticamente
vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega.

UND

tl,Y

MACARRÃO: tipo parafuso e/ou argolinha em ovos. embalagem:
pacote de 5009, plástica transparente, hermêticamente vedado e
resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

EMB 3000

68

LINGUIÇA TOSCANA: carne suína. náo contém glúten embalagem:
pacote com identiÍicação do produto e prazo de validade, quilo.

66

KG

3000



70

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

KG 1204

71

MANDIOCA (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

KG I 300

72

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

KG 600

73

MARGARINA LIGHT - pote de 5009 Margarina tight, sem sat,
livre de colesterol e gordura vegetal hidrogenada (trans). pote
500 g. Datas de fabricação e validade estampadas na
embalagem.

UND 1200

74

MARGARINA: 500 g margarina vegetal sem sal, embalagem de S00
gramas- cremosa. produto que se apresenta sob forma de emulsão
plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes: leite
seus constituintes sem gordura trans, óleos e/ou gorduras
comestíveis, sal e água, deverá conter no mínimo 60% de lipídios.
produzida a partir da interesterificação dos ácidos graxos,
recebendo assim, comercialmente, a designação "livre de gordura
trans". pode conter vitaminas e outras substâncias permitidas,
desde que estejam no rotulo. margarina fabricada a partir de
matérias primas selecionadas, livre de matéria terrosa, parasitas,
larvas e detritos animais e vegetais

UND 1 500

75

MOLHO DE TOMATE SACHE DE 35OG
Classificação/Características gerais: molho de tomate pronto,
contendo tomate, açúcar, sal, amido modiÍicado, espêssante e
conservante de acordo com a legislação vigente, embalado em
sachês de 350 gramas aproximadamente. Sódio máximo de 170mg
na porção de 309. Prazo mÍnimo de validade: 12 meses, data de
fabricação: ate 90 dias.

EMB 2000

I

I



tô
MÊLANCIA: apresentando grau de maturidadê tal que permita
suporta manipulaÉo trânsporte e conservação em condições
adequadas paÍa o consumo

KG 2000

MEúO AMARELO: de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação, tal que lhe peÍmita suportar a manipulâção, o transporte
e a conservação em condiçôês adequadas para o consumo, com
ausência de su.iidades e parasitos.

KG 1000

78

MILHO DE PIPOCA: emb. de S0Og de primeira quatidade,
beneÍiciado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas,
admiljndo umidade máxima de 14o/o por peso. data de validade
impressa e com no minimo 06 meses a partir da data da entrega

UND 300

79

MILHO VERDE; em conserva. drenado, conservado em água, açúcar
e sal, com aprêsentaçáo, cheiro, sabor e cor peculiar, oimesmos e
deverão estar isentos de ranço e de outras características
indesejáveis. embalãgêm: peso liquido 20Og tetrapak, ou sachê,
hermeticamenle vedado e resistente, não podem apresentar-se
amassadas, prazo de validade minima de 06 meses â partir dâ data
de entrêga.

300

80

MINGAU MULTICEREAIS, extraído das partes aéreas
comestíveis dos vegetais (sementes e etc), tipo NESToN ou
similar, enriquecido com vitaminas e sais minerais.
embalagem: latas ou pacotês de 4009, própria, obedecendo à
legislação sanitária vigente, hermeticamente vedado e
resistente, náo podem apresentar-se amassadas, prazo de
validadê mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

PCT 1200

8í

ÓLEO DE SOJA; reíinado, com antioxidantes, tipo 1, transpaÍente,
rico em vilamina e, com apresentaçáo, cheiro, sabor e cor
característico ao mesmo, isentos de ranço livre de impurezas.
embalagem: pet de 900 ml, em pet transparente, hermeticamente
vedado e resistentê, prazo de validade minima de 12 meses â partir
da data de entrega

3000

UND

EMB



82 ORÉGANO: embalagem: pacote contendo no mínimo 4Og, com
identificação do produto e prazo de validade. UND 200

OVOS: de galinha casca lisa, embalagem com 30 unidades, em caixa
Ce papelão, com registro no ministério da agricultura, sif, cispoa. os
ovos deverão estar limpos e não trincados.

CARTELA 2500

84

PEITO DE FRANGO: inteiro rêsfriado, embatagem intacla, constando
data de validade e númêro do lote do pÍoduto, não apresentar
superíicie úmida, pegajosa ou inconsistência anormal. constando a
comprovação de inspeção.

KG 1500

PÊRAj de primeira e primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condiçôes
adequadas para o consumo, com ausêncja de sujidades,
parasitos e larvas.

20085

86
PIMENTA-DO-REINO - 110 g RealÇadorês de sabor glutamato
mônossódico e inosinato dissódico, aromatizantes e corante
caramelo lll que não contenha glúten.

UND 300

87

PIMENTAO VERDE: de primeira qualidade, in natura, apresentando
grau de maturaÉo que permitâ suportar a manipulação, o trânsporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e larva

KG 600



88

POLPA DE ACEROLA: e primeiÍa qualidade, embalagem individual,
com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
alóxico, com especificação dos ingredientes, dâta de fabricação ê o
prazo de validade.

KG 1000

POLPA DE CAJÁ: e primeira qualidade. embalagem: individual, com
1 kg, saco plástico transparente, hermelicámente vedado e atóxico,
com especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de
vâlidade.

UND89

90

POLPA DE CAJU: e primeira qualidade. embalagem: individual, com
1 kg, sâco plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico,
com especificaÇão dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de
vãlidadê

800

9í
POLPA DE CUPUAÇU: e primeira qualidade. embalagem: individuat,
com í kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, com especiÍlcaÇão dos ingredientes, data de fabricação e o
prazo de validade.

KG 800

92

POLPA DE GOIABA: e primeira qualidade. embalagem: individual,
com 'l kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, com especiÍicação dos ingredientes, data de fabricação e o
prâzo de validade

800

93

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

KG 500

800

KG

KG



94

39

POLPA DE [,IANGA: e primeara qualidade. embalagem: individual,
com 'l kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, com especificação dos ingredientes, data de fabricaÇão e o
prazo de validade

KG 500

oÃ
POLPA DE MARACUJÁ: e primeira quãlidade. embalagem:
individual, com 1 kg, saco pláslico transparente, hermeticamente
vedado e atóxico, com especiÍicaçáo dos ingredientes, data de
fabricação e o prazo de validade.

KG 1000

96

QUIABO de tamanho regular de 1' qualidade, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvido, sem danos ÍÍsicos e mecánicos oriundos do
manuseio e transporte

KG 1000

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

KG 1200

98

SAL: refinado, iodado, para consumo doméstico, embalagem:
pacote de 1 kg, plástico transparente, hermeticamente vedado
e resistente, prazo de validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega.

UND 1000

SALSICHA; congelada tipo hot dog, composta de ingredientes
como: carne mecanicamente separada de aves, carne/
gorduÍa suína, água, protêÍna de soja, sal, condimentos
naturais e outros ingredientes permitidos na legislaÇão vigente
que nâo descaracterizem o produto. sem pimenta e sem
g lúten.

KG 1000
I

I

I

I

97



100
SARDINHA: em conseTva, lata, líquido de constituiÇão (ao
próprio suco), óleo comestível e sal com 1259 devê constar na
embalagem a data de validade e ÍabricaÇão do produto.

LTA 1200

1 0 1

SUPLEMENTO: oral pó infantil de 0'1 a 10 anos, sabores de
baunilha, nutrição completa, rico em fibras, sem glutem.
produto dê referência, nutren junior, similar ou melhor,
êmbalagem: lata de 4009r

UND

102

SUPLEMENTO: oral pó, destinado a diversos tipos de
usuários como idosos e crianças, suplemento oral,
hipercalórico, hiper proteico, suplemento de geriatria, com
fibras, sem glutem. produto de referência, nutren senior pó,
similar ou melhor, embalagem: lata de 4009r

UND 300

103

TANGERINA TIPO POCAN: de primeira, in natura,
apresentando grau de maturaÇão, tal que lhe permjta suportar
a manipulaÇáo, o transporte e a conservação em condiçóes
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

KG

104
TEMPERO: completo sem pimenta, embalagem dê 1kg
contêndo uma mistura de sal alho cebola e condimêntos sem
pimenta validade mínima de 06 meses com potes de 1kg.

UND 1200

105
TOMATE: tipo extra característacas adicionais produto próprio
para consumo humano e em conformidade com a lêgislaÇáo
em vigor.

KG 1500

VINAGRE: de álcool, garrafa de 500 ml líquido límpido, cor,
cheiro e sabor próprio. FRA 150

300

600



107

VINAGRE: de maçá: fermentado acético de maçâ, água e
conservante, âcidez.4,0% não contém glúten. embalagem: pet
de 750 mL, embalagem secundária em plástico forte,
resistente, embalagem intacta. validade mínima de'12 meses.
demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e outras).

FRA í50

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

Aldeni AiresI
S

Portaria
de úde

B
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

ooreçÃo oRçAMENTARTA
cÊruenos elruerurícros

Alden ira Aires
ri de

Portaria no 41312021

coDrGo ESPECIFTCAçAO
10122 0017 2.036 Manutenção 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

/5íIrür,; ril ?,, 'i:)üra t$i<: iL:.rcu:; ytlcinr. {:.çíj12ür'r'i.. c r'i:ur do sL-j"rl,Ü,4,*J7 ijia)

Rua Duque de Caxias s,/n - setor 5-kmroo, CEP: 68524-0oo - Etdorado do Carajás,zPA
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do Cara.jás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE snÚoe - SMS

JUSTIFTcATTvA coNrnereçÃo DE EMeRESA eARA FoRNEctMENTo
oe cÊruenos ALrMErurícros

Sabe-se que o municÍpio de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar
a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, procurando atender
com qualidade a população eldoradense e atender à demanda crescente por
estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema oferecido à população.
Neste aspecto, é de fundamental importância a aquisição de gêneros
alimentícios para atender as necessidades dos pacientes, acompanhantes e
funcionários que estejam em serviço o hospital fornece 05 refeições diárias,
garantindo uma alimentação balanceada, saldável, preservando qualidade nas
refeiçÕes oferecida, que auxilia na recuperaçáo dos enfermos, além de fornecer
alimentação para equipes de atendimentos itinerantes nas unidades básicas de
saúde, seja zona urbana ou rural. Essa aquisição se faz necessária, inadiável e
de fornecimento continuo durante todo o ano, de acordo com a demanda, haja
vista sua importância e utilidade para o interesse público.

ria
1
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Rua Rio Vermelho s./n - centro - kmroo CEP: 6852+-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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do Carqjás
Prefeitura de Eldorado do Carajás

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

Socre{aria Municípal de
Assistência SociaI

oFtcto No 0337/20221 PMEC/SEMAS

Eldorado do Carajás, í8 de agosto de 2022

Ao Senhor
Fabio Leal dos Santos
Secretário de Administração

Assunto: Solicitação de fornecimento de gênero alimentício.

Senhor Secretário (a),

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

Aquisição de gêneros alimentício para atender os programas sociais da Secretaria

de Assistência Social e seus departamentos, conforme especificaçÕes e quantidades

estabelecidas a seguir:

Ne UNID i ournr
1 ABACAXI pÉROtR: 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.

UND 200

2. nAÓgORn: itália 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

KG 150

3
RgÓARtNll-tR VERDE tradicional frutos grandes de formato alongado e com pescoço a casca é
lisa de cor verde com estrias creme início da colheita 140-160 dias

KG 100

4 AÇAFRÃO: integro sem irregularidades no produto, embalagem pacote com 50 gramas ó fino e
homogêneo; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios, livres de sujidades e materiais

estranhos a sua espécie. cheiro e aroma característico, contendo identiÍicação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. embalagem 50 gramas, saco
plástico transparente e atóxico.

UND r 500

5.
ACHOCOLATADO EM PÓ: pacote com 4009 apresentação pó, sabor tradicional, prazo
validade mínimo 18 meses, característica adicional açúcar, ca€u em pó, sal, vitaminas (a,d3,
b1, b2, b3, b5, b6, b7, b9, b12), minerais (ferro e zinco), emulsiÍicante lecitina de soja e
aromatizante. alérgicos: contém derivado de soja. pode conter derivado de leite. náo contém glúten.
pacote com 4009

PCT 300

I

I

DESCRTçAO DO MATERIAL

lsaías 47.2a: 'Pora que tadosvejam, e saibom... a rnõo do SENHOR ie:: ,stt ' -

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor 05 - km roo - Fone /fax'. (943315-7777.
E-maiL: semapseldoradoaàyahoo.com.br- CEP: 68524-000 - El.dorado do Carajás,/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555/0001-80

SEMAS
Secretaria Municipal de
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KG 4.5006. AÇUCAR: cristalizado, na cor branca, cristal pacote de 2kg e 1a qualidade, sacarose da cana,
açúcar livre de impurezas, pacote açúcar, em polietileno , prazo de validade mínima de 1 2 (doze)
meses a contar com a data de fabricação. a partir da data de entrega. deverá apresentar
validade. similar: sonora, açúcar. embalagem plástica de 2kg (dois quilos).

UND 407 ADOÇANTE: dietético 100% natural, embalagem de 100m1, com identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e validade.

8
ALFACE: americana pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor
proprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

UND 200

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

KG l

li

200

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

EMB 100

UNID 5011 ARROZ: integral: de 1kg lasse longo fino, tipo 1 , beneficiado, com empacotamento sem contato
manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação e sabor característico do produto.

embalagem: pacote de 1 kg, plástico transparente, atóxico, incolor, hermeticamente vedado e
resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

12 ARROZ: subgrupo polido pacote de 5kg lasse longo Íino, tipo 1, beneÍiciado, com
empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação e sabor
característico do produto. embalagem: pacote de 5 kg, plástico transparente, atóxico, incolor e

resistente, hermeticamente fechado, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de

entrega.

EMB 3 800

AVEIA: em flocos ou farelos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia após
limpeza e classiÍicação. composição centesimal:129 de proteínas,89 de lipídio e 639 de
carboidrato. embalagem: pacote de 5009, hermeticamente vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

EMB 20013

-14
AZEITE DE OL|VIA: 500 ml puro, extra virgem, sem colesterol. embalagem: em vidro, contendo
no mínimo 500 ml, com identificação do produto hermeticamente vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

UND

n

60

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

EMB 80

16 BALAS: sabores variados embalagem de 6009 descrição. classificação: balas sabor de frutas
para dietas com restrição de açúcar. composição: edulcorantes: isomalte e glicosídeos de

esteviol, acidulante.

EMB 500

17 BANANA PRATA: tamanho medio, produtos sãos, limpos, sem defeitos, suíicientemente
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e
na cor.

KG 600

18 BATATA DOCE - Roxa de 1" qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes,
fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesÕes de
origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg

KG 300

tsfo . 
t-lsoias 41.20:'Poro que todosvejont. e saibom... o ntao do SENÊÍOP

Rua Duque de Caxias s/n - Setor 05 - km 1oo - Fone /fax. @433t5-tt7t,
E-mait: semapsetdoradoaayahoo,com.br- CEP: 68524-ooo - ELdorado do Carajás,zPA



§ry>/

ü\.
Etdtitâitlo

do Carajás

d> SEMAS
Prefeitura de Eldorado do Carajás

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

Secretaria Municipat de
Assistência Socia[

19 BATATA INGLESA: DE 1a qualidade inteira acondicionada em rede plástica com identificação

de peso validade de 15 dias a contar da data de entrega sem broto em grau de amadurecimento
medio

KG 1 000

20 BETERRABA: de primeira qualidade, não períuradas, sem parasitas aderidos. bulbos de

tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderido à
superficie

KG 400

21 BISCOITO CREAM CRACK: amanteigado, integralamanteigado, integral, fabricada a
partir de matérias primas sá 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.

PCT 10.000

22. BISCOITO DOCE: tipo maisena, leite, maria, rosquinha ou similar, submetidos a processos de

amassamento e cocção, fermentada ou não, fabricada a partir de matérias primas 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 com 4009 (caixa

com 20 unidades) hermeticamente vedado e resistente, primária de polietileno, prazo de

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

UND 10.000

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

600

24 BRÓCOLIS De 1" qualidade, compacta e firme, sem lesóes de origem física ou

mecânica, perfuraçóes e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos de SKg ou 3Kg

KG 50

25 CAFÉ: EM PÓ TORRADO, embalado a vácuo, pacote com 5009 apresentação torrado e moído

sem misturas embalagem selo adicionais '1" qualidade com caracterÍsticas aspecto cor odor e
sabor próprios. deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

EMB 3.000

26. CAFÉ: torrado e moÍdo 2509 embalagem: à vácuo, pacote de 250 gramas, de primeira
qualidade, hermeticamente vedado, com selo de pureza da associação brasileira da indústria

do café.

UND 100

27

CANELA EM PÓ; pó fino (pct 40 g)

UND

28 CANJICA DE MILHO: amarela 5009 canjica de milho, grupo misturada, subgrupo
despeliculado, classe branca, tipo 1, isento de insetos, impurezas, matérias e odores estranhos,
admitindo umidade máxima de 13o/o por peso, acondicionado em saco plástico transparente,
atóxico. pacote com 5009 deve constar na embalagem a data de validade e Íabricação do
produto.

UND 4 000

29 CARNE BOVINA MOIDA: magra de 2a congelada, aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de

cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif ou sisp.

embalagem: pacote de 1 kg, transparente, hermeticamente vedado e atóxico, data de fabricação

e o prazo de validade.

KG 300
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30 CARNE BOVINA: (contra Íilé) in nâlurâ congelada, aspecto próprio, náo amolêcida e nem
pega.iosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor prôprio, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de

cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif ou sisp.

embalagem: pacote de 1 kg, transparente, hermeticamente vedado e atóxico, data de fabricação
e o prazo de validade.

KG 600

31 CARNE BOVINA: (coxão mole) primeira qualidade, sem osso, limpa, cortada em bifes ou
pedaço/peça, com Íegislro no sif ou sisp. embalagem: transpârente ou saco plástico

transpaÍente, hermeticamente vedado e alóxico, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 600

CARNE BOVINA: (lagarto) peça inteiía, limpa, de primeira qualidade, com regislro no sif ou sisp.
embalagem: transparente ou saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atôxico, data
de ÍabricaÇão e o prazo de validâde.

KL 1 000

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

de validadê.

KL 1.000

34 CARNE SUINA: de 10 peça/pedaço inteiro resfriada limpa com aspecto cor cheiro e sabor
próprio sem gordura embalado em saco plástico transparentê atóxico com identificação de peso

e validade na embalagem

KG 1.200

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 Iarvas.

KG 800

Jt)
CEBOLINHA: maço fresca, de primeirâ qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacla, isenta de enfermidâdes, sujidades, parasitos e larvas.

UND 400

3/
CENOURA: de 1o qualidade para o consumo, sem parasitas aderidos. raízes de tamanho
médio, uniforme, sem ferimento, tenra, sem corpos eslranhos aderidos à superficie

KG 800

38 CHÁ EM SACHÊ; saborês vâriados. embalâgem: caixa com 15 gramas, individual, com
identiÍlcaçâo do produto e prazo de validade. Caixa com ate 12 saches

EMB 80

39
CHEIRO VERDE: fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloraçáo uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e Iarvas.

UND 200

40 CHOCOLATE EM BARRA branco de 1kg, açúcar, leite em pô, manteiga de cacau, lactose,
gordura vegetal, emulsiÍicantes lectina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. contém
glúlen.

KG

41. CHOCOLATE: em barra de '1k9, meio amargo ingredientes. açúcar, massa de cacau, gordura
vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato e aromatizante deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do
produto.

UND 200

42.
CHUCHU: de'1â qualidade inteira acondicionada em rede plástica com identificação de peso
validade dê 15 dias a contar da data de entrega sem broto em grau de âmadurecimento médio

r\(, 400
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-46

43
COCO RALADO: embalagem de 1009r aspecto: desidratado, granulado solto. cor: branco
aroma: caracteristico de coco, livre de ranço. sabor caracteristico de coco, livre de ranço.

PCT 600

44 COLORIFICO: em pó pacote de 2509 base de urucum, com cor ê odor próprios, sêm presença

de umidade e material estranho à sua composiÇão que comprometam a qualidadê do produto.

embalagem: pacote de 2509, atóxico, incoloÍ hermeticamente vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. pacote com 2509 em pó de primeira:

características: obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moído, de primeira,

constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
característico do produto, acondicionados em saco plástico transparente, resistente,

hermeticamente vedadoi contendo 2509

UND

COUVE FRESCA: firme, com coloração e tamanho uniformes e típicos da vâriedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos

de fertilizantes, de colheita recente, maço com 2009

UND 400

COUVE-FLOR De 1" qualidade, compacta e firme, sem lesóes de origem física ou

mecânica, perfuraçôes e cortes, tamanho e coloração, isento de sujidades, parasitas

e larvas.

KG 30

47 CREME DE LEITE: de 2009r o produto é obtido do desnate de leite de alta qualidade,
contendo um ótimo sabor, consistência e cremosidade. pode ser combinado com muitos
ingredientes diferenles, sendo utilizado em receitas doces ou salgadas. pode ser combinado
com muitos ingredientes diferentes, sendo utilizado em receitas docês ou salgadas.

UND 100

48 FARINHA DE MANDIOCA: Íina, seca tipo 1, branca ou amarela. embalagem: pacote de 1 kg

em saco pláslico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, prazo de valldade

mín ma de 6 meses a partir da data de entrega.

EMB 250

49
FARINHA DE TRIGO: especial com fermento; contendo farinha dê trigo especial, brancos, com
glúten, sem conservantes ou aditivos (pct de 1 kg).

EMB 100

FARINHA DE TRIGO: pacote com 1 kg, sem fermento, enriquecido corn ferro e ácido Íólico,

isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. não pode estar úmida,
fermentada nem rançosa embalagem em sacos plásticos de polietileno, transparentes/atóxico,
limpos não violados, reslstentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo, acond cionados êm fardos lacrados. deve constar na embalagem a data de validade
e Íabricaçáo do produto.

EtVB 384

51 FECULA DE MANDIOCA: derivado de mandioca, isento de parasitas e sujidades, branco,
acondicionado em embalagêm plástica (polietileno) de 1kg, com registro no ministêrio da
agricultura validadê mínima de 06 meses de entrega. devê constar na embalagem a data de

validâde e fabricação do produto.

PCT 1.000

FEUÃO CARIOCA: tipo 1 , selecionados e inteiros sem pefuração, com coloração, odor e sabor
caracteristicos, livre de impurezas, carunchos, sujidâdes, LaTVas e parasitas, com

empacotarnento sem contato manual. embalagem: pacote de 1kg, saco plástico transparente,

atóxico, incolor, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínimâ de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega

EIVB 2.000

F@ústituído dê gráos da mesma coloraçâo,
inteiros, aspecto brilhoso, liso. admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes, isento

de matéria lerrosa, parasitas, pedaços de gráos ardidos, brotados, chocos, imaturos ou

mofados. deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

50
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57

54 FERMENTO BIOLÔGICO: 500 gramas características técnicas: fermento biológico, seco,

instantâneo, para pão. isento de mofo e substâncias nocivas. embalagem: hermeticamente

fechada (vácuo), contendo 5009 em envelopes aluminizados. prazo de validade mínimo 10

meses a contar a partir da data de entrega

EMB 30

55 FLOCÃO DE ARROZ: farinha de arroz flocada, com coloração, odor e sabor proprios, isento de
umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto.

embalagem: pacote de 5009, embalado em saco plástico transparente, atoxico, e

hermeticamente vedado e resistente. o produto deverá apresentar validade minima de 06 meses

a partir da data de entrega.

EMB 2.000

FLOCÃO DE MILHO: p/ cuscuz, na cor amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios

com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. peso

líquido de 5009, Fardo 10 unidades, Farinha de milho 06 meses a partir da data de entrega.
deve constar na embalagem a data de validade e fabricação

U ND 2 000

FRANGO: inteiro classificação características gerais não deve conter pé cabeça congelado com

no máximo 0,5% de água com miúdos 04% de gordura apresentado cor amarelo rosado sem

escurecimentos ou manchas esverdeadas acondicionamento em embalagem plástica registro

no ministério da agricultura - sif informações do fabricante especificação do produto de data de

vencimento estampada na embalagem.

KG 2 500

58 FUBA MIMOSO: 500 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 rótulo da embalagem.

EMB 100

59

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

UNID BO

60. 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.

KG 600

61 LEITE CONDENSADO: longa vida de 3959 ingredientes: leite integral, açúcar e lactose, não

contém glúten. embalagem tetra pak de 3959r deve constar na embalagem a data de validade

e fabricação do produto.

UND 800

62 LEITE DE COCO: 200 ml - leite de coco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades,
parasitas, larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. acondicionados em vidros

apropriados com 200 ml deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do produto.

UND 200

63. LEITE EM PÓ, integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro

de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem

umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com po de aspecto branco amarelado,
sem glúten, com especificaçÕes de acordo com a portaria 369/97 do ministério de agricultura.

embalagem: pacote de 1kg, saco laminado, atoxico, hermeticamente vedado e resistente, prazo

de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

KG 1.200

64 LIMÃO: primeira qualidade, in natura, tipo thaiti, apresentando grau de maturação que permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condiçÕes adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 50

65

LINGUIÇA DEFUMADA: tipo calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e

condimentos, com aspecto normal, Íirme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades,

KG 40
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parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco
de polietileno.

66 LINGUIÇA TOSCANA: carne suína, não contém glúten. embalagem: pacote com identificação
do produto e prazo de validade, quilo.

KG 150

67
LOURO: em íolhas secas embalagem: pacote contendo no mÍnimo 049, com identificação do
produto e prazo de validade.

UND 50

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

KG 100

69 MACARRÃO: tipo espaguete. em ovos e/ou integral, à base de sêmola de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol, com

aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material

ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. embalagem: pacote de 5009, plástica

transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mÍnima de 06 meses a
partir da data de entrega.

UND

I

I

2.000

70 MACARRÃO: tipo parafuso e/ou argolinha em ovos. embalagem: pacote de 5009, plástica

transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a

partir da data de entrega.

EMB 400

71 MAMÃO; de primeira, in natura, tipo formosa, 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.

KG 60

72 MANGA ROSA: de primeira e primeira, in natura, tipo tommy, apresentando grau de maturação,

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condtçÕes

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 't00

73. 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.

UND
I

20

74.

MARGARINA: 500 g margarina vegetal sem sal, embalagem de 500 gramas- cremosa. produto

que se apresenta sob forma de emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os

ingredientes: leite seus constituintes sem gordura trans, óleos e/ou gorduras comestíveis, sal e

água, deverá conter no mínimo 60% de lipÍdios. produzida a partir da interesterificação dos

ácidos graxos, recebendo assim, comercialmente, a designação "livre de gordura trans". pode

conter vitaminas e outras substâncias permitidas, desde que estejam no rotulo. margarina

fabricada a partir de matérias primas selecionadas, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e

detritos animais e vegetais.

UND 400

MOLHO DE TOMATE SACHE DE 350G Classificação/CaracterÍsticas gerais: molho de tomate
pronto, contendo tomate, açúcar, sal, amido modificado, espessante e conservante de acordo

com a legislação vigente, embalado em sachês de 350 gramas aproximadamente. Sódio

máximo de 170m9 na porção de 309. Prazo mínimo de validade: 12 meses, data de fabricação:

ate 90 dias.

EMB 5.000

76
MELANCIA: apresentando grau de maturidade tal que permita suporta manipulação transporte
e conservação em condiçôes adequadas para o consumo

KG 2.000

:

75
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100

77 ME O AMARELO: de primeira qualidade, apresentando grau de maturação, tal que lhe

permita suportar a manipulaçáo, o transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades e parasitos.

100

78 l\,1lLHO DE PIPOCA: emb. de SOOg de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de

sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de '14% por peso. data de validade

impressa e com no minimo 06 meses a partir da dala da entÍega

300

MILHO VERDE: em conservâ. drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresenta ção,
cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de oulras

caracterislicas indesejáveis. embâlagem: peso liquido 2009 tetrapak, ou sachê, hermeticamente

vedado e resistente, não podem apresentar-se amassadas, prazo de validade minima de 06

meses a parliÍ da datâ de entrega.

100

80 MINGAU MULTICEREAIS; extraído das partes aéreas comestíveis dos vegetais

(sementes e etc), tipo NESTON ou similar, enriquecido com vitaminas e sais minerais.

embalagem: latas ou pacotes de 4009, prÓpria, obedecendo à legislaçáo sanitária

vigente, hermeticamente vedado e resistente, não podem apresentar-se amassadas,

prazo de validade mÍnima de 06 meses a partir da data de entrega.

PCT 50

8í LEO DE SOJA; refinado, com antioxidantes, tipo '1, transparente, rico em vitamina e, com

apresentaÇão, cheiro, sabor e cor caracteristico ao mesmo, isentos de ranço livre de impurezas

embalagem: pet de 9OO ml, em pet transparente, hermeticamente vedado e resislente, prazo de

validade minima de 12 meses a partir da data de entrega

8.000

oz
ORÉGANO: embalagem: pacote contendo no minimo 409, com identiÍlcação do produto e pÍazo

de validade.

UND 30.

a.)
oVO S d nha casca is a embalasem com 30 U n idades em txa de pa pe ao com reg stroe oa
no m n sterio da a ícu Itura s Í ci OS OVo S dev lao esta r I m S e nao tn nca doS

CARTE
LA

1.200

PEITO DE FRANGO: inteiro resfriado, embalagem intacta, constando data de validade e

número do lote do produto, náo apresentar superfície úmida, pegajosa ou inconsistência

anormal. constando a comprovação de inspeçáo.

KG 150

85 pÊRA: de primeira e primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturaçáo

que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condiçÔes

adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 90

86 PIMENTA-DO-REINO - 110 g Realçadores de sabor glutamato monossÓdico e inosinato

dissódico, aromatizantes e corante caramelo lll que não contenha glúten

50

87 PIMENT OVERDE: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que

permita suportar a manipulação, o transporte e a conservaçáo em condiçóes adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larva

KG

88 QUIABO de tamanho regular de 1u qualidade, apresentando tamanho, cor e com

formaçâo uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos fisicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte

KG 5Q

89 REFRIGERANTE: em garrafa descartável de 2000 ml. os sabores devem ser variados,

contendo as seguintes composiçóes: cola - (água gaseificada, êxÍato de noz de cola,

cafeÍna, corante amaÍelo iv, acidulante ins 338 e aroma natural náo contém glúten,

náo alcoólico), laranja - (água gaseificada, açÚcar, suco natural de laranja, '10%, aroma

acidulante ins 330, conservador ins 211, êstabilizantes ins 444 e ins 480,artificial,

UND

E-maii sen-raosêtdorad r.r:vahoo cor-ri Lrr- CEP: ôB
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corante artificial ins 110. náo contém glúten, não alcoólico); uva - (água gaseificada,

açúcar, suco natural de uva 10%, acidulantes ins 330, conservador ins 21'1, corantes
artificiais ins 123, ins 133 e tratarzina, aroma sintético artificial, náo contém glúten, não

alcoolico); guaraná - (água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, 0,025%,

acidulante ins 330, corante amarelo iv, aroma sintetico idêntico ao natural,

conservador ins 211, não contém glúten, não alcoólico) e limão (água gaseificada,

açúcar, suco naturalde limâo 2,5oÁ, aroma natural, acidulante ins 330, e conservador
ins 211. não contém glúten, nâo alcoólico).

I

I

90 REPOLHO VERDE: tamanho medio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme, ltvres de

material terroso nas folhas externas.

KG 600

91 SAL: refinado, iodado, para consumo doméstico, embalagem: pacote de 1 kg, plástico

transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de'12
meses a partir da data de entrega.

UND 2.000

92. SALSICHA: congelada tipo hot dog, composta de ingredientes como: carne

mecanicamente separada de aves, carne/ gordura suÍna, água, proteína de soja, sal

condimentos naturais e outros ingredientes permitidos na legislação vigente que não

descaracterizem o produto. sem pimenta e sem glúten.

KG 1.000

93
SARDINHA: em conserva, lata, líquido de constituição (ao prÓprio suco), Óleo

comestível e sal com 1259 deve constar na embalagem a data de validade e
fabricação do produto.

LTA 4.200

94 SUPLEMENTO: oral pó infantil de 01 a 10 anos, sabores de baunilha, nutrição

completa, rico em fibras, sem glutem. produto de referência, nutren junior, similar ou

melhor, embalagem: lata de 4009r

UND 50

95. SUPLEMENTO: oral pó, destinado a diversos tipos de usuários como idosos e

crianças, suplemento oral, hipercalórico, hiper proteico, suplemento de geriatria, com

fibras, sem glutem. produto de referência, nutren senior pÓ, similar ou melhor,

embalagem: lata de 4009r

UND 1

lr

50

96
TANGERINA TIPO POCAN: de primeira, in natura, apresentando grau de maturação,

tal que lhe permita suportar a manipulaçáo, o transporte e a conservaçáo em

condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 60

97 TEMPERO: completo sem pimenta, embalagem de 1kg contendo uma mistura de sal

alho cebola e condimentos sem pimenta validade mínima de 06 meses com potes de

1 kg.

UND 1.500

98
TOMATE: tipo extra características adicionais produto proprio para consumo humano

e em conformidade com a legislação em vigor.

KG 2.000

oo

VINAGRE: de álcool, garrafa de 500 ml lÍquido lÍmpido, cor, cheiro e sabor prÓprio

FRA 200

100
VINAGRE: de maçá: fermentado acético de maçá, água e conservante, ácidez.4,lok
não contém g lúten. embalagem: pet de 750 mL, embalagem secundária em plástico

FRA 160

lioÍos 41.20:'Paro que todosvejom, e saibom... a nwo dc SÉWHi.)I?'/ír,'r§l()
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forte, resistente, embalagem intacta. validade mÍnima de 12 meses. demais condiçÕes

de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e outras).
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

CNPJ 14238555/0001 -80

JUSTIFICATIVA

Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de

Gênero Alimentício ofertada nos espaços vinculados a Assistência Social. A presente

aquisição visa o fornecimento de alimentos variados, seguros, perecíveis e não

perecíveis que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos
,i rr i

usuários nos espaços vinculados a Secretaria de Assistência Social, alguns alimentos

em especial são direcionados a casa de passagem que funciona 24h, permitindo que

crianças, adolescentes e adultos possam ficar permanentemente instalados. Os

alimentos solicitados são para garanti melhoria da segurança alimentar e nutricional,

bem como, condiçÕes de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em

situação de vulnerabilidade social.

Franc a Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

í

,,í
t! ,,lt,
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SEMAS
Prefeitura de Eldorado do Carajás

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

DOTAÇOES ORçAM ENTARIAS

Francisca ocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

§ecretaria Municipat de
Assistôncia Socialdo

ru

7

8

t

ESPECTFTCAÇAOORDEM coDtGo
Funcionamento da Secretaria de Assistência Social-FMA1 08122 0004 2.060
Manutenção do CRAS2. 08 244 0004 2.073
Manutenção do PAIF-Programa Atenção lntegral a Família3. 08 244 0004 2.071
Manutenção do |GD-lndice de Gestão Descentralizada4 08 244 0004 2.472

08 244 0004.2.074 Manutenção da Casa de Passagem5

6 08 244 0004.2.075 Manutenção do Fundo SCFV

08 244 0004.2.077 Manutenção dos CREAS

08 243 0004 2.094 Prog rama "Criança F eliz"

I 08 244 0004 2.076 Manutenção dos Benefícios Eventuais

lvlanutenÉo do IGD- Índice de Gestão Descentralizada10. 08 244 0004 2.070

lsc,ias 41.20:'Poro que todos veiom. e soibam . a rttoo do SENrt(:R Í

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor o5 - km 1oo - Fone /fax.(9433t5-tt7t.
E-maiL: semaoseldorado(àyahoo com br- CEP: 68524-0oo - ELdorado do CarajáslPA
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ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO _ SEMAD

CN PJ : B n.::s.633 / oool-75
CoveÍnandô com

oF lc lo No 8212022/PM EC/SEMAD

i

Eldorado do Caraiás, 19 de agosto de 2022

lara Braga Miranda
Gabinete

Ne

1

UNIDDO MATERIAL
UND 650

larvas

raudade nin sra,atula apresentandoqualeLARO primedeP primeiraABACAX
emconseU rvaçãoma n transporteeu SU pulaçãomde atu portarq permitaração

dade Sdesencla parasitasum acom u SUJÍa NS o,coSuadacond paçÕe adeq

700KG
2.

apresentando grau de maturação

e a conservação em condições
sujidades, Parasitos e larvas

idade in ta,natumerrae qualpriou morangaouitáliaBORA: japonesa
ntraoman sportepulaçãoita suportarpermque

deausenclacomouadas paraadeq

350KG
3

ABOBRINHA VERDE tradicional frutos grandes de formato alongado e com pescoço

acascaelisadecorverdecomestriascremeiniciodacolheital40-,l60dias

UND
4

50compacoteutono embalagemESsem prodirregularidadntegro
iv ressabo rios,e próparomáticocheirohom eon comfio e aspectonoramas ogês sticocaracterÍrochei e aromaaestranhos suame ateriais espécieed idadesuj

e razofabdedata ricação pdomarca rbricante,Íado produtocontendo identificação
atóxicotransaco50 sparentemasemba plásticovalidadde e. gralagem

450
PCT

OLAT tradicionalsaborpo,com ntaçãoapreseEADO POM 4009pacoteHOCAC
SAecacau maln po,adiciostica açúcarcaracterim nimo meses,Ial idadepÍazo

lsu nteiÍicazine emco)b mlneralsb97b 2) (ferrob b5,b3 b6,itaminas b2,(a,d3,
conter derivadoderivadode podalé contém sojaed e aromatizante rgicos:lecitina soja

com 4009itele contémnao pacotede glúten

4000
KG

2kg (dots quilos)

sacaroseadeIe qualiddecrista 2kgcorna pacotebrancacristalizadoCAR
idadevaldelenoem pÍazopolietirezas açúcardelivre im pacotecana puda açúcar

dedatadari afab partirdeacom cação.dataMCSES contarde 21m nima (doze)
deásticaemCA pt: orason embalagsimilaade açÚvaliddeverá apresentaentrega

6.

UNDde 100m1, com identiÍicação do

validade.
7

450UND

ALFACE: americana pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho'

aroma e cor proprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas'

8

400KGNATU
de boabobu inteiriçosemréstiaemra,deRA primeiHOAL N

nho coma loraçãotacortes,elesÕes perfuraçõesemintacto Srmefialidade,uq
rodutodoidentiÍicom perasitos larvas, caçãomSE paes,niformes sujidadu

I

5

100

'a,/

Assunto: Solicitação de empresa para fornecimento de alimentação'

Í 1.

I

QUANT

a
consumo,

650

a

ADOÇANTE: dietetico 100% natural, embalagem

produto, marca do fabricante, data de fabricação e

casca,
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:

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

EMB
400

11 ARROZ: i de 1kg lasse longo fino, tipo 1, beneficiado, com empacotamento
sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação e sabor
caracteristico do produto. embalagem: pacote de 1 kg, plástico transparente, atÓxico,

incolor, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade minima de 06 meses

a partir da data de entrega.

UNID
200

12 ARROZ: subgrupo polido pacote de 5kg lasse longo fino, tipo 1, beneÍiciado, com

empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros,

apresentação e sabor característico do produto. embalagem: pacote de 5 kg, plástico

transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado, prazo de

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

EMB
3000

AVEIA: em flocos ou farelos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia

apos limpeza e classificação. composição centesimal: 12gde proteínas,8g de lipidio

e 639 de carboidrato. embalagem: pacote de 5009, hermeticamente vedado e

resistente, prazo de validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

EMB
200

14. AZEITE DE O ml puro, extra virgem, sem colesterol. embalagem: em vidro,

contendo no minimo 500 ml, com identiÍicação do produto hermeticamente vedado e

resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

UND 55

15 ONA VERDE: com caroço, em conserva, emba lagem de vidro, transParente e

incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do

fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no orgão competente.

frasco 5009

EMB '150

16 BALAS: sabores variados embalagem de 6009 descrição, classificação: balas

sabor de frutas para dietas com restrição de açúcar. composição: edulcorantes

isomalte e glicosídeos de esteviol, acidulante.

EMB 600

17 BANANA PRATA: tamanho médio, produtos sãos, limpos, sem

suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e

uniformidade no tamanho e na cor.

KG 550

BATATA DOCE - Roxa de 1a qualidade, sem rama, taman ho e coloraçâo

uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem

desenvolvidas, sem lesÓes de origem, rachaduras e cortes, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em

sacos de 5Kg ou 3Kg

KG

350

19 A INGLESA: DE 1a qualidade inteira acondicionada em rede plástica com

identificação de peso validade de 15 dias a contar da data de entrega sem broto em

grau de amadurecimento médio

KG 1200

20 BETERRABA: de primeira qualidade, não perfuradas, sem parasitas aderidos. bulbos

de tamanhos medios, uniformes, sem ferimentos, firmes, sem corpos estranhos ou

terra aderido à superfície

KG 600

21

BtscolTo CREAM CRACK: amanteigado, integral amanteigado, integral,

fabricada a partir de matérias primas sã e limpa, isenta de material terroso,

parasitos e em perfeito estado de conservaçáo, 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'

PCT

5 000

t.



ü

Governando com

25

29

ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁO - SEMAD

CN PJ: 84,.t2g.623/ oool-75

UND

o consumo. embalagem: pacote com 4009 (caixa com 20 unidades) hermeticamente

vedado e resistente, primária de polietileno , prazo de validade mínima de 06 meses

a partir da data de entrega.

Siou larm asubmetidosleitemaisena maria,E:DOC rosquinhaBISCO tipo
denao afabricadaoufermentada partide eamassamento cocção,processos

estadoe emdeisenta terroso,material perfeitomatérias sa parasitoslimpa,primas
nao com paracrocae S cocção adequadante quebradiçosde conservação, ntegros

22.

PCT23. BISCOITO tipo rosquinha:, sabor coco, leite e chocolate, pct 400g deve constar na

embalagem a data de validade e fabricação do produto.

0KG24 a d fÍem sicafi rme mSC lesÕescom ô ongLI DeS 1 pactaqualidade,
ntoiseunntama ho iformes,coloraçáoenmecâ ca, perfuraçÕes

3ouSACOSem ed 5Acond adas Kg Kgcionesitas larvasSde idades, parauj

EMB 4000
torrado e moido sem misturas embalagem selo adicionais 1a qualidade com

características aspecto cor odor e sabor prÓprios. deve constar na embalagem a data

de validade e fabricação do produto.

com 5009 aPresentaçãoTORRADO, embalado a vácuo, PacoteCAF EMP

UND

brasileira da indústria do café.

de250de gramas,a vacuo pacoteomoíd embae lagem:torradoCAF 2509
dadeselocom associaçãovedado purezahermeticamenlera ualidad e,qprimei

26

UND

CANELA EM PÓ; Po fino (Pct 40 g).

27

500
UND

plástico transparente, atóxico. pacote

de validade e fabricação do produto'

subgrupode ruposamarelaM 5009 canjicaDEJ rcA
odoreseatériasmimde purezas,insetos,isentobranca,classe tipodespeliculado,
me saconadoacondicio3%1demáxima pesoporumidadeadmitindoestran hos,

na dataaconstardeve embalagemcom 5009

28

6.000

KGamolecidanãom d 2a aspectoNA MO agra congelRNCA BOVE
comeiroch SAe bor róprio,pari manchassem esverdeadas,cornem proposa,pegaj

máx mo de0%noconterdevendolarvas.S rasitos ede idadeausencla pasuj
de3%máximo deconter nodeE OSSOSsenta cartidedeverdura ser lagensgo

1deou em kg transparente,com sif balagem pacoteno sispregistroaponevroses,
validade.derica e odedata fabovedad atóxico ção prazoehermeticamente

KGdamolecinao aadafiré natuin próprio,ÍaBOVINA:NE
'contra congel aspectoCAR

comeiroch SAbore própriomanchassemnem cor própriapegajosa,
1maxrmo de0%nterCO nodevendoe larvas.uSsêau dncia e parasitosrjidades,

de3%mno demoaxOSSOS contercarti eNS deserdeve senta de lagegordura
rente1deem transpasifno kg,pacoteoua sisp balagemcom registroponevroses,

ed validadeoededatadoveda atóxie fabricação ptazomente co,hermetica

30.

KG

de validade

bifesemcortadaOSSOsem limpaNA:BOVI primeiramole) qualidade(coxão
sacooutranou sparenteembasifno agem:com sisp.registroOU pedaço/peça,

oefabdeatóxicoe data ricação prazovedadoermeticamentehástico transparente,pl

31

r 2.000KLqualidade, com registro no

rsparente, hermeticamente

vedado e atoxico, data de fabricaçáo e o prazo de validade

dente ta primeiraat1oECARN limpaBOVINA (lag peça
ntrasticosacoou pláem em transparenteosif u sisp balag

32

2 000KLSno ouifcomem registropedaçouscu e qualidade,NECAR o)(m
docomtra identificaçãosacoou nsparenteplásticoem transparentebalagemsisp.

produto e prazo de validade.

33

5.000

600

I

cortes,ou

250

100
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CNPJ: 8a.rgg'6S:'zooo1-75

2 500KG34
sabor proprio sem gordura embalado em saco plá

identificação de peso e validade na embalagem

limpa com asPecto cor cheiro e
stico transparente atoxico com

ESU de 1o peça/pedaço inteiro

KG35
apresentando grau de maturação, tal que

transporte e a conservação em condições ad

de sujidades, Parasitos e larvas.

n scacaade natura, protetora,eiraedeNAL: ri qualidmeiraEBOLAC primp
maa olhe nipulaçâo,suportarpermita

ausenclacomconsumo,oequadas para

UND 350enhoualidad tama coloraçãodefresca meira e,BOLCE N pri qHA: maço
adesde enfermidades sujidisentaefirme ntacta,desenvolvida,devendo ser bem

parasitos e larvas

36.

1 000KG37
o qualidade para o consumo, sem

uniforme, sem ferimento, tenra' sem
parasitas aderidos. raizes de

corpos estranhos aderidos à
CENOURA: de '1

tamanho medio,
superficie

300EMB
CHA EM SACHÊ; sabores variados. embalagem: caixa com 15 gramas, individual,

de validade. Caixa com ate 12 sachescom identiÍi do e
350UNDuno iform ES,e colo raçáade tamanhofresco,RDE:R primeiraCHE

isenta enfermidades,de sujidades,firme nta ctadesenvo idlv a,devendo ser bem
parasitos e larvas

320KG40
lactose, gordura vegetal, emulsiÍicantes lectina de soja e ricinoleato

leite em pó, manteiga de cacau,RA branco de 1kg, açúcar,EM BAR
de glicerina e

aromatizante. contem glúten

UND
41

cacau, gordura vegetal, leite em Pó

soja e poliglicerol polirricinoleato e a

de validade e fabricação do produto.

deMASSAredientes.1 meio açúcarbarraem de ingamargokgOCOLACH
ntes deecitinasificaemulmante de cacauga

dataanconstardeveromatizante embalagem

KG

amadurecimento médio

a comme rede identiÍicaçãoicionadainteiraade acond plásticade qualidHC UCH
rau deembrotosemdedata scontara a entregadde 51 diasde validadepeso

42

PCTcor:soltoladoranuidratadodes sde Iemba aspectoLlagem 00grooc
de cococaracterir: sticode sabolivrestico coco,de ranço.caracteríbranco. a[oma:

livre de ranço.

43

UND

vedado; contendo 2509

semriosodorcorcom eurucum prÓpdede baseF o: em pacote 2509po
auecom comprometamsua qamaterial posiçãoestranhoumidadedeçapresen

menteeticaincolo hermatoxico,deembauto 2509pacotedo lagealidadeu prodq
dedatadaaMESESinimam 06 partirdevalidadedeevedado resistente pÍazo

frutosdeobtidomeiri caracterÍsticasÍ4"deemcom p2509 pópacoteentrega
matériado deconstituidemOlre dodessecados primeiraurucumdeumad ros limpos,

doracterÍsticoabor CASecheirocoree resentarboade alidad aspecto,apquprima
ntehermeticameresiste ntetranssacoem parenteacondicionados plásticoproduto

UNDetamanhocomfirme coFRESCA oraçãoOUVE(-
nciaasuaalteraritos eu parêo defe possamoutrosSsem qujidades

mcoheitacol recente, 2009de maçofertilizantesuosresid dedelivres

da variedade,
L e qualidade,45

KG

fÍsica ou mecânica, PerfuraçÕes
sujidades, Parasitas e larvas.

sem lesÔes de origem
e coloração, isento de

a firmecom e1 alidade, pactaDe quUVE-FLORCO
hotamancortese

46.

UND

utilizado

deleite altaatedesn dedoobtidoo eutode prodMEE LEITEDE 2009rRC
SCdadeaci mosie cre podesistênconSAotimo borndoconte umadealidqu

docesreceitasemendS orentesdifencomo uitosmbinadcom

47

38

39

44

ii

1.000
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51

55

ou salgadas. pode ser combinado com mu

utilizado em receitas doces ou salgadas.

sendoitos ingredientes

EMB48. 1, branca ou amarela. embalagem: pacote

de 1 kg em saco plástico transparente e atÓxico, hermeticamente vedado e resistente,

prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega'

OCA: fina, secaFARINHA DE

200EMBmascomÍa prideILHOM a,amarelDF NHAARI
desabo res (pctrançososdeS m ho fermentaçãosemdosobtidas grãompas

ks)

e
1

49

250EMB50
FARINHA DE TRIGO: especial com fermento; contendo farinha de trigo especial,

brancos, com glúten, sem conservantes ou aditivos (pct de 1 kg)'

150

EMBfecom erro ácidoen1 fermento,semrGo: com riquecidoD kgHANFAR pacote
nãodestado coe podeerrosa nservação.emmatériade teicofót isentos perfeito

deSACOSem polietilenonem plásticosfermentada embalagemidaesta um rançosa.
arantamresistentes, integridadelim aon violados que gapostransparentes/atóxico

develacrados.fardosados emnacondiciomomentoo consumo,doateutodo prod
Ía dovalidadede e produtoemna a data bricaçãoconstar balagem

PCT52.
branco, acondicionado em embalagem plástica (polietileno) de 'lkg' com

ministério da agricultura validade mínima de 06 meses de entrega. deve

embalagem a data de validade e fabricação do produto

DIOCA: derivado de mandioca, isento de parasitas e sujidades'
registro no
constar na

DE

Et\/B
53

com coloração,ntei semados ros, perfu ração,1 selecionCA OCA:RI tipoFE
larvas enchoscarudelivre sujidades,racteristica mpurezas,odor sabor cos,

Ideemal. em kgntatoco u pacotemanntome sem balagcom cotarasitas, empapa
evedado resistentehermeticamentelorincoatóxicosaco transparenteplástico

edad dataMESES entregaml nim 06de partirvalidadede (seis)ptazo

300
KG

brotados, chocos, imaturos ou mofados.

validade e fabricação do Produto.

daraos mesmadeÍdo0 constitu01de snovo, tipooRPF kg,pacote
misturade demaxtmono 5%admitindo-seliso.brilhoso,colo aspectointeiros,ração,

de raos ard idos,sde riamaté terrosa, pedaçosparasitas,isentoutraso classes,
dedataanco nastardeve embalagem

54

EMB

de validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega

b ico,fermentotécnicasraca iológsticascterít- 500o:BtoNTO gramasEF ERM
em:nocivas. emsubstânciase balagmofodeisentoÍantâinsta neo pa pãoseco,

nmt izados.alu prazome envelopescontendo 5009Íechada (vácuo)eticamenteherm

380
EMB

56
eodor sabor prÓflocad coloraçãocomdeha afioz a,ARDE ROZF

msuaa com comprometequeestranho posição,materialeumidade dedeisento
sacoemembalado plásticode 5009,doualidade embalagem: pacoteprodutoq

deverárodutooresistentevedado phermeticamenteicoatoxtransparente
dedatadaMESES06 entregaamde matnr de partirntarese validaap

UND
57

fabricação

sujidades
saborco cheiroAScomcorna lo, pectoamareED M LHO cuscuz,plLOF

deisentorançoriosprop
06milhoarinhaF de0Fardo unidades,deuidola 5009rvas iqpesoparasitas

adevalid edata deembanaconstar agemdevededataMESES da entrega.partir

KG

estampada na embalagem

contedeve cabeçanão pécaracterísticasntei ro
e Ía04o/omiúdos dcom gordu apresentadouaomaxrm 5o/o0 decomo no ágcongelad

esverdeadasmanchasntome S uosem reciescuorosadcor amarelo
sifda riculturaminno stérioistro agemmcionamento e plástica regacond balagem

vencimentodede datautododo fabricante prodinfo especiÍicaçãormações

58.

1.600
L

L

mesa,

2 500
e

a

340

380com ausência de umidade, fermentação,

1 000
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63

EMB 100

fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem

commoÍda en de enriquecidaacom fari ha500MOSOFU produtos
da dedataconterdeve registrodoaeferro folico.ácido produtoembalagem

59

40UNID
GELATINA SABORES - PÓ para preparo gelatina sabores variados emb.

359

60

1 000KG

larvas.

ne in atura, apresentando graumelra tipo pêra,de primeira,pri
nco emo aem servaçãoação, transporteSUportar anipuquematuraçáo permita

itos ede parasausenclacom sujidades,consumooad paraequadascondiçÕes

61

800UND62
lactose, não contém glÚten. embalagem tetra pak de

embalagem a data de validade e fabricação do produto

eleite açúcarntegraldevidaDEcoNE ITEL 3959longa
star nacondeve3959r

700UND

acondicionados em vidros apropriados co

data de validade e fabricaçáo do produto.

deisentoconcentrado,natural integraml leite de200 coco,COCO:LE TE
rios.rochei saboe própAS corcom pectoitasras larvas,pasujidades,

ana emdeve constarmlm balagem200

1 000

KG64
adsemod deleite vaca çãointegral,desidrataçãoobtido porral,EMLEITE integ

tero boadevendad os,tecno equadde med ante lógicossoro leite, processosde
mos com deSEe m ru pósemfesem ranço ssem umidade rmentação,dadesolub

comrdocode acom portariaúten, especificaçõessemncobra amarelado Iaspecto
1 saco laminadode kgdenistério embalagem: pacotedo369/97 mt agricultura.

06de MESESmrnvalidade madeado ree sistente, prazoatoxico, hermeticamente ved

a partir da data de entrega.

KG
65

de maturaçãoa graupresentandothaiti,n natura tipoqualidade,
coemcona ndiçÕese servaçãooS mana transporteipulação,ue uportarpermitaq

larvas.edeausência parasitoscom sujidades,uadas oadeq para

250KG

acondicionada em saco de polietileno.

emistanãocarnecombresacala preparadaN EFD tipoGUL
deisentanaousem m dade,firme, pegaJosanormalcomcond mentos aspecto

adaadequetemem refrige raçãomantida peraturaSidades parasitasuj

66

400KGbalagem: pacote com
LTNGUIÇA

do
CANA: carne suína, não contém glúten. em

dee
67

100UND
LoURo:emfolhassecasembalagem:pacotecontendonomínimo04g,com
identificação do produto e pÍazo de validade'

730KGvermelha ralada. com um aroma' totalmente agradável lisa e

co
NACIONAL:cor

aarredondada fruta in natu
69

UND
70.

molSE dede trigoa basee/ouete.u OVOSem ntegralespagtipo
comcurcumaedenatural urucumcoranteferro folicoácidocomenriquecida

ado semcosSAe produtocaracterístiborodorcomcolesterolsem aspecto,glúten
dolidadealterar quaoumaterial possaouades outro quereaçãode sujidresençap

menteca vedadohermetintede transpareemba 500g plásticamesmo pacotelagem:
da dedataaMESES entregarntmam 06devalde e partiidadresistentee prazo

5ooEMB
71

deOVOS.em pacoteembalagem:e/ouM argolinhaparafusotipo
lidaVA dedee res istente,vedado prazohermeticamenteástica transparente,p

d da data eaMESES rti entregarnm ma 06de pa

200KG
72

tau de maturação,graaformosa presentandoinde tiponatura,M primeira
condem içõesae conservaçãoo transporteaue he manipulaçãoita suportarq perm

la rvasES,deausênciacom parasitossujidado consumo,uadas paraadeq

68.

a

100

consumo,

larvas,

1 000
I



JI
ESTADO DO PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
CN PJ: B alfg.6Zl/ oool-75

75.

80

KG73

larvas

degraunatuin apresentandoD PI ra,eÍUAN primeira(At M)
trans consea m o rvaçãohe SU lação, porteue portar aniputal permitaqmaturação

edeausência parasitossujidades,comconsumo,uadascondem paraadeqições

KG 100

larvas

degrauin natura tipo tommy apdeROSA eGAMAN primeira
aeoma transporte conservaÇaotal e lh nipulação,permita supoÍarmaturaÇão q

eitosdeausênciacomofa sujidades parasconsumocondem adequadas paições

74

UND

MARGARINA: 500 g margarina vegetal sem sal, embalagem de 500 gramas-

cremosa. produto que se apresenta sob forma de emulsão plástica ou fluída contendo

obrigatoriamente os ingredientes: leite seus constituintes sem gordura trans, Óleos

e/ou- gorduras comestÍveis, sal e água, deverá conter no minimo 60% de lipídios.

produ-ziOa a partir da interesteriÍicação dos ácidos graxos, recebendo assim'

comercialmente, a designação "livre de gordura trans". pode conter vitaminas e

outras substâncias permitidas, desde que estejam no rÓtulo. margarina fabricada a

partir de matérias primas selecionadas, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e

detritos animais e vegetais

1.000
EMB

de tomate pronto, contendo tomate, açúcar, sal, amido modificado, espessante e

conservante de acordo com a legislaçâo vigente' embalado em sachês de 350

gramas aproximadamente. Sódio máximo de 170mg na porção de 309. Prazo mínimo

de validade: 12 meses, data de fabricação: até 90 dias.

MOLHO DE TOMATE SACHE DE 35OG racterísticas gerais: molho
76

300KG
MELANCIA: apresentando grau de maturidade tal que permita suporta manipulação

transporte e conservação em condições adequadas para o consumo

77

300KGtandoresenta quedera maturação,EAMAR deLO: ap grauualidade,primei qME
conem diçÕesacoa man conservaçãohe rmita rta transporteipulação,supope

e rasitos.deausênciao com sujidades paconsumo,uadas paraadeq

78

100UND
isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso

data de valiàade impressa e com no mínimo 06 meses a partir da data da entrega

,limpo,MILHO DE PIPOCA:emb. de 5009 de primeira qualidade, beneÍiciado,79

200
UNDe comem sal,conservado açúcaradoemE: água,drenconserva.ILHOM VERD

deisentosdeverão estaOS CSm emoscoresaborcheiro peculiaresentação,ap
idoem liqupeso 2009sticascaracteri balagemÍa de utras indesejáveonço

-senãoevedado apresentarpodemresistente,rmeticamentehesachêoutetrapak
atad deaMESES da ntregatnm deima 06validade partideamassad as, ptazo

PCT

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

vitàminas e sais minerais. embalagem: latas ou pacotes de 4009, própria,

obedecendo à legislaçâo Sanitária vigente, hermeticamente vedado e

resistente, não podem apresentar-se amassadas, prazo de validade mínima

de 06 meses a partir da data de entrega.

comestíveis dosS; extraÍdo das Partes aéreasMINGAU MULTIC EREAI81

2000
ETVIB82

vitamiem antra NS rico1tiacom ntioxidantes po parentenado,DLEO SOJE A
desmome ntosSErísticocaracte ao rançoesabor corcheirocom apresentação,

hermeticamenteemml transparente,900de petpetembalagempurezas.
da dedataI MESES2 animamt partidevalidadederesistente, prazo

livre de im
vedado e
entrega.

UND
ORÉGANO: embalagem: pacote contendo no minimo 40g, com identiÍicação do

de validadeuto e

83
4

''/

!
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e
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88

89

CARTELA84. OVOS: de galinha casca lisa, embalagem com 30 unidades, em caixa de papelão,
com registro no ministério da agricultura, sif, cispoa. os ovos deverão estar limpos e
não trincados.

KG 20085 RANGO: inteiro resfriado, embalagem intacta, constando data de

validade e número do lote do produto, nâo apresentar superfície úmida, pegajosa ou

inconsistência anormal. constando a comprovação de inspeção.

PE

KG86 de primeira e primeira qualidade, in natura, apresentan
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservaçáo em condiçÕes adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.

do grau de

UND 70
PIMENTA-DO-REINO - 110 g Realçadores de sabor glutamato monossódico e

inosinato dissódico, aromatizantes e corante caramelo lll que não contenha glúten.

87

KG 180VERDE: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larva

dePIM

380KGPOLPA DE ACEROLA: e primeira qualidade, em
plástico transparente, hermeticamente vedado e atoxico, com especificação dos

ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

balagem individual, com I kg, saco

KG90
plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com especiÍicação dos

ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

e primeira qualidade. embalagem individual, com 1 kg, sacoPOLPA E

290KG
plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com especificação dos

ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade

dividual, com 'l kg, sacoe primeira qualidade. embalagem inPOLPA DE91

KG 25092.
plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico,

ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade'

1com sacoindividual, kgDA CUE U embalagem:OLP primeira qualldade.P PUAÇ
ES doscom peciÍicação

220KG93 sacondividua comem kgIABA:GO e balagemeiraLPAPO DE qualidadeprim
dosatoxico mcoevedado especiÍicaçãotran hermeticamentestico sparenteplá

validadeoe deÍazoredie dedatantes, fabricação ping

290KGsacondividual comidade kg,eLA: embalagemquaOLPY GRAD EA primeira
doscomvedcamente eado atóxico, especificaçãoetihermtransparenteplástico

validadde e.oededata fabricação prazoingredientes,

210KG95
1com sacoindiv dualemba kgualidade.DE eGA: agem:LPAPO qprimeira

doscomvedadonte atoxico, especificaçãoehermeticametransparenteplástico
de va idadeoeddata en ientes fabricação prazogred

190KGndividual com kg,emmeira alidade. balagemue qAPOLP
OSdcome especiÍicaçãoatoxico,vedadontra hermeticamentesaco sparenteplástico

validadeoe deÍazodedataredientes, fabricação ping

96

94.

300

10

380

J
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97 REFRIGE em garrafa descartável de 2000 ml. os sabores devem ser

ntes composiçÕes: cola - (água gaseificada,

ína, corante amarelo iv, acidulante ins 338 e
variados, contendo as segui
extrato de noz de cola, cafe
aroma natural. não contém glúten, não alcoÓlico); laranja - (água gasetficada,

açúcar, suco natural de laranja, 1lo/o, aroma artificial, acidulante ins 330'

cónservador ins 211, estabilizantes ins 444 e ins 480, corante artificial ins

1 10. não contém glÚten, não alcoÓlico); uva - (água gaseificada, açÚcar, suco

natural de uva 10%, acidulantes ins 330, conservador ins 211, corantes

artificiais ins 123, ins 133 e tratarzina, aroma sintético artificial, não contém

glúten, náo alcoólico); guaraná - (água gaseificada, açúcar, semente de

!uarana, O,O2Syo, acidulante ins 330, corante amarelo iv, aroma sintético

iOentico ao natural, conservador ins 211, não contém glúten, náo alcoÓlico)

e limão (água gaseificada, açúcar, suco natural de limão 2,5o/o, iloma
natural, aciáulante ins 330, e conservador ins 211. náo contém glÚten, não

alcoolico).

UND

2000

REPOLHO VERDE: tAmanho médio, Primeira q ualidade, cabeças fechadas,

sem Íerimentos ou defertos, tenros, sem manchas e com cOloraçâo uniforme,

livres de material terroso nas folhas externas.

KG 1 350

oo SAL: refi nado, iodado, pa la consu mo doméstico, embalage m: pacote de 1

kg plástico tra NSparente, hermeticame nte vedado e resisten te, ptazo de

VA tidade m nl ma d ô 1 2 meses a partir da data dô entrega.

UND 100

1 001 SALS cHA: conge ada ti po hot dog, composta de i ngredientes como carne

mecanica mente SE parada de AVES carne/ gordura SU I na, ág ua, proteÍ na de

soja condi mentos natu rais e outros n9 red entes permitidos na

rod pi menta semleg slaçáo vigente que nâo descaracterizem o p uto sem e

glúten.

KG

1.110

101
SARDINHA: em conserva, lata, líquido de constituição (ao prÓprio suco),

óleo comestÍvel e sal com 1259 áeve constar na embalagem a data de

validade e fab do roduto

LTA 1.000

SU P LEM E N To oral po nfan til de 0 1 a 1 0 anos, sa bores dê ba u ni th

nutriçâo comp eta rico em fibras sem g lute m. p rod uto de refe rência, n utren

ju n io r similar u melhor emba Iagem: lata de 4009 I

UND 120

103 SU PLEM ENTo oral pó desti nado a d iversos tipos de usua rios como idOSOS

e cria S upleme nto oral hiperca órico h iper proteico, SU p lemento denças
nio pó,

gen atria, com fibras, sem g lutem. prod uto de referên cia, nutre n SE I

similar ou mel hor e mba em lata d

UND
60

104 TANGERINA TIPO POCAN de primeira, in natura, apresentando grau de

maturaçáo, tal que lhe permita suportar a manipulaçáo, o transporte e a

conservação em condiçóes adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.

KG
200

105 TEM PERO: comp leto sem p imenta, mbalag em de 1kg contendo uma
validade mÍnima de

mistura de sal alho cebola e cond

06 meses com Potes de 1kg.
imentos sem pi menta

UND

1 TOMATE:tipo extra caracterÍsticas adicionais produto prÓprio para consumo

humano e em conformidade com a emv r

KG 300

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

próprio.

FRA 45

98.

1

sal,

970
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FABIO SANTOS LEAL

Secretária M de Administração
Portaria 55712021
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FRA108 VINAGRE: de maçã: fermentado acético de maçá, água e conservante,

ácidez.A,O% não contém glúten. embalagem: pet de 750 mL, embalagem

secundária em plástico forte, resistente, embalagem intacta. validade

mínima de 12 meses. demais condiçÕes de acordo com aS normas de

saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e outras).

Y/

i
'

,, 'l

80



ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CN PJ: 84.!39.633/ oool-75

JUSTIFICATIVA

Considerando que há a necessidade permanente de gênero alimentí

que justifica a abertura do presente procedimento licitatÓrio, para ma

trabal hos administrativos e operacionais rotineiros das secretarias. Bem

manter os serviços Públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos traba

para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia'

1
.l

FABIO DOS SANTOS LEAL

Secretária Municipal de Administração
Portaria 55712021

\.
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ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO _ SEMAD

CN PJ; BA.rZg.6tg/ ooor.-75

DOTAçÕES ORçAMENTARIAS

FABIO DOS TOS LEAL
Secretária Municipal de Administração

Portaria 55712021

!

:q

FrcAçAOESPECIcoDrGo

Funcionamento da Secretaria de AdministraÇão04122 0020 2.005

Funcionamento da secretaria Munici de20 608 00022.028
e Serviços Urbanos15 452 0013 2.014

Manuten Secretaria Mun de Esporte, Itura e rismo ,27 812 0009 2.026
Funcionamento da Secretaria M. de Desenvolvim ento Economico il

04 122 0020 2008

t-/

Gestão da secretana de \JUI dà


