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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - SEMAD

TERMo oe nerenÊncn

1. DO OBJETO
1.'1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO Oe CÊHeRO
ALIMENTICIO, para atender a Prefeitura Municipal e fundos municipais de
Educação, Saúde e Assistência Social e Fundo Municipal do ldoso, de acordo com
as especificações contidas neste Termo de Referência. .

2. JUSTIFICATIVA

Secretaria Municipal de Saúde: Sabe-se que o municÍpio de Eldorado do Ôarajás
vem trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à
populaçáo, procurando atender com qualidade a população eldoradense e atender à

demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema
oferecido à populaçáo. 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 recuperação 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.

Secretaria Municipal de Educação: Sabe-se que o município de Eldorado do
Carajás vem trabalhando para melhor a qualidade dos serviços da educação, com
isso, há a necessidade de aquisiÇão de Gêneros Alimenticios, justifica-se,
considerando a necessidade de abastecêr as unidades administrativas para
atendimento das necessidades mínimas dos servidores, quando da realização de
força tarefa de trabalho e reuniÕes, de modo a tornar o ambiente garantido $e gma
alimentaçâo balanceada, saudável, preservando a qualidade nas re[eições
oferecidas. Tal aquisição se faz relevante, inadiável e de fornecimento côntínuo
durante todo o ano, de acordo com a demanda, haja vista sua importância e
utilidade para o interesse público.

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social:
Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de Gênerp
Alimentício ofertada nos espaços vinculados a Assistência Social. A presenté
aquisição visa o fornecimento de alimentos variados, seguros, perecíveis e não
perecíveis que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dps
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 permanentçmente
instalados. Os alimentos solicitados sáo para garanti melhoria da se§urànça
alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de
atenção especifica e em situação de vulnerabilidade social.
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Prefeitura Municipal: A presente solicitaçâo tem por objetivo a aquisição de gênero
alimentício que se faz necessário para o bom funcionamento da cozinha que tem
como prioridade chás, cafés, entre outros, para melhor atender as necessidades
diárias da secretaria Municipal de Administração e suas dependências, bem como,
manter os serviços públicos em nÍveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos,
para o cumprimento de sua Íinalidade com eficiência, continuidade e economia.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
A presente aquisiçâo destina-se ao atendimento das necessidades nas alçoes e
eventos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, proporcionando um melhor
atendimento aos munícipes que procuram os serviços desta secretaria SEMA; bem
como melhores condiçÕes de trabalhos dos nossos servidores da mesma.

i

Fundo Municipal do ldoso
Justificamos a necessidade de gêneros alimentícios de acordo com as observaçÔes
abaixo, para a manutenção do Fundo Municipal do ldoso, em observância as
atividades desempenhadas com os idosos que acontecem dentro do CRAS, ronde
oferece aos participantes refeições/ lanches diários, como também oferece
atendimento especifico ao idoso e sua família, nas áreas de assistência social,
psicológica, física e sócio comunitário; promovendo sua autonomia, integração,
independência física e psíquica e participação na sociedade. l

4. DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS/SERVTÇOS
4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos
abaixo:
N" DESCRIÇÁO DO MATERIAL UN ID QUANT

1 ABACAXI pÉROLn: de primeira e primeira qualidade, in natuÍa,
apresentando grau de maturação quê permita suportaÍ a
manipulação, o transporte e a conservação em condiçÔes
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.

UND

2.770

2 ABÓBORA: itália ou japonesa ou moranga e primeira qualidade, in
natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulaçáo, o transporte e a conservaçáo em condiÇÕes
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos
e larvas

) ))n

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

KG

4 AÇAF RÃõ:i'rtegro sem rregularidades no produto, embalagem
pacote ôom 50 gramas ó Íino e homogêneo; com aspecto cheiro
aromático e sabor próprios, livres de sujidades e materiais
estranhos a sua espécie. cheiro e aroma característico, contendo

UND

2.410

lsans 41.2a 'Parc quc laoosvejon e soibo/1l. o,noo do SÉNlrrrd Íl
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3. FUNDAMENTAçÃO LEGAL
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais no 10.52012002 e no 8.666/í993, Lei Complementar
n' 12312006 e demais legislaçÕes aplicáveis a este evento e nas condiçÔes e
exigências descritas no Edital e nas demais prescriçÔes legais aplicáveis ao
assunto.

1.150
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identificaçâo do produto, marca do bricante, data de e
prazo de validade. embalagem 50 gramas, saco plástico

rente e atóxico
5 ACHOCOLATADO EM

sabor tradicional, prazo
pacote com 4009 apresentação po,

validade mÍnimo 18 meses, característica
adicronal açúcar, cacau em po, sal, vitaminas (a,d3, b1, b2, b3, bS,
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 com

PCT

2.200

6 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 12 (doze)
meses a contar com a data de fabricação. a partir da data de
entrega. deverá apresenta
embalagem plástica de 2ko (

Lr validade. similar: sonora, açúcar
dois quilos).

KG

19.100

7 ADOÇANTE: dietético 100% naturat, embalagem de 100m1, com
identificaçâo do produto, marca do fab ricante, data de fabricação e
validade

UND
420

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

UND iz.qrc

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 coloraçâo uniformes, sem sujidades, parasitos
e larvas, com identificaÇão do produto

KG

1.390

AMIDO DE MILHO: fa bricado a partir de matérias primas sãs e
limpas isenta de matéria terrosa e de parasitas, náo podem estar
úmidos, fermentados ou rançosos, devem produzir ligeira
crepitação quando comprimido entre os dedos. embalagem
resiste atóxica de 5

EMB

2.000

11 ARROZ integral: de íkg 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, pruzo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.

UNID

2 .330

12 ARROZ: 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:
atóxico, incolor e resi
validade mínima de 06

pacote de 5 kg, plástico transparente,
stente, hermeticamente fechado, prazo de
meses a partir da data de entrega.

EMB

18.880

13 AVEIA: em flocos ou farelos finos, produto resultante
de grãos de aveia após limpeza e classificação.
centesimal: 129 de proteínas, 8g de lipídio e 639 de
embalagem: pacote de 5009, hermeticamente vedado

da moagem
composiçâo
carboidrato.
e resistente,

validade mínima de 12 meses a rtir da data de

EMB

2.480

14. AZEITE DE VIA: 500 ml puro, extra virgem, sem colesterol
embalagem: em vidro, contendo no mínimo S00 ml, com
identificação do produto hermeticamente vedado e resistente,

o de validade mÍnima de 06 meses a da data de ent

UND

295

í5 AZEITONA VERDE:
vidro, transparente e
declarando marca, no

com caroço, em conserva, embalagem de
incolor, rotulada segundo legislação vigente,
,me e endereço do fabricante, lote, prazo de

validade, conteúdo lÍquido e registro no órgão competente. frasco

EMB

' 470

16 BALAS: sabores variados embalagem de 6009 descrição.
classificação: balas sabor de frutas para dietas com restriçâo de
açúcar. composiçáo: edulcorantes: isomalte e glicosídeos de
esteviol acidulante

EMB
r1,360

rt
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lso0s 41,20. 'Pora que todos vejant. e saibant... o nao do SEN} 
' 
t )â íei::sl

KG i

3.710BANANA PRATA: tamanho médio, produtos sâos, limpos, sem
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e
sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor.

17

KG

1.760
l

r 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 SKg ou 3Kg

BATATA DOCE . ROxA18

KG 6.30019. BATATA INGLESA: DE 1" qualidade inteira
com identificaçáo de peso validade de 15 dias a contar da

a sem broto em grau de amadurecimento Ee!!1o
plástica

acondicionada em rede

data de entreg
KG

2.900

20 BETERRABA: dC
parasitas aderidos.
ferimentos, firmes,

bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem
sem corpos estranhos ou terra aderido à

SU

primeira qualidade, não radas, sem

PCT

2L. 200

21 BISCOITO CREAM CRACK: 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 meseq a partir da data de entrega

integral amanteigado,

UND

20021.

22 a, leitó, maria, rosquinha ou similar, 
I

submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentada ou

não, Íabricada 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 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.

BISCOITO DOCE: tipo maisen

2.210PCT23 BISCOITO tipo rosquinha:, sabor coco, leite e choco
deve constar na embalagem a data de validade e

late, pct 4009
fabricação do

roduto.
KG

7 .280

24. aRÓcoLtS De 1" qualidade, compacta e firme, se
origem física ou mecânica, perfuraçÕes e cortes,
coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg

m lesÕes de
tamanho e

1r..900

EMB, 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

EAFÉ: EM PÓ TORRADO

Íabricação do produto.

25

UND 9202de 50otorrad mOlre do pacotevácuo,CAF embalagem:2509
mente selocomrmetica vedado,hede ualidade,ramas,g qprimeira

café.dorasileb rai dadaulezad

26.

UND 485

fino 40CANELA EM

27

UND

7.250

28
misturada, subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 1, isento de

insetos, impurezas, matÓrias e odores estranhos, admitindo

umidade máxima de 13% por peso, acondicionado em saco

sparente, atóxico. pacote com 5009 deve constar na

a data de validade e fabricação do prodqlg-
plástico tran
embalagem

a 5009 canjica de milho, grupoCANJICA DE MILHO: amarel

16.560

29 ra de 2u congelada, asPecto PrÓPrio,
não 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

CARNE BOVINA MO DA: mag

no sif ou si emba m:com3% de

I

I

I

I

I

KG

Rua da Rodoviária no 30 - Centro - km 02, CEPI 68524-0oo - El'dorado do Carajás'zPA l
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pacote de '1 kg, transparente, hermeticamente vedado e atóxico,
data de fabricaÇão e o prazo de validade.

KG

5 .900

30. 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.

KG

6.900

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 fabricação e o prazo de
validade.

KL i

I

7 )O20

32. CARNE BOVINA: (lagarto) peça Inteira, limpa, de primeira
qualidade, com registro no stf ou sisp. embalagem: transparente ou
saco plástico transparente, hermeticamente vedado e atóxico, data
de fabricaÇão e o prazo de validade

KL 7.02033. CARNE BOVINA: (músculo) e primeira qualidade, em pedaço, com
registro no sif ou sisp. embalagem: transparente ou saco plástico
transparente, com identificaçâo do produto e prazo de validade.

KG

.2007

I

34 CARNE SUÍUn: de 1o peça/pedaço inteiro resfriada limpa com
aspecto cor cheiro e sabor próprio sem gordura embalado em saco
plástico transparente atóxico com identiÍicaçáo de peso e validade
na embalaqem

KG

4. 200

35 CEBOLA NACIONAL: de primeira e primeira qualidade, in natura,
casca protetora, apresentando grau de 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.

UND 1.97036 CEBOLINHA: maço fresca, de primeira qualidade, tamanho e
coloraçáo uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
i ntacta, isenta de enfermidades, suitqêqe§,pq?§[9§_e larvas.

KG
I
4o2o37 CENOURA: de 1o qualidade para o consumo, sem parasitas

aderidos. raÍzes de tamanho medio, uniforme, sem ferimento,
tenra, sem corpos estranhos aderidos à superfície

EMB 1.t40ffibores variados. embalagem: caixa com 15

gramas, individual, com identificação do produto e prazo de
validade. Caixa com ate 12 saches

38

2.030UND39 CHEIRO VERDE: fresco, de primeira qualidade, tamanho e

coloraçâo uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e

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

680KGCHOCOLATE EM BARRA branco de 1kg, açúcar, leite em pÓ,

manteiga de cacau, lactose, gordura vegetal, emulsiÍicantes lectina
de soia e ricinoleato de glicerina e aromatizante. contém glÚle!l-

40

UND

1.110

41 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

2,474
I

l

I

KG42. U: de 1" qualidade inteira acondicionada em rede plástica
com identificação de peso validade de 15 dias a contar da data de

rau de amadurecimento médio

CHU

broto ema

2.030PCT43 COCO RALADO: embalagem de 'l00gr aspecto: desidratado,
granulado solto. cor: branco. aroma: caracterÍstico de coco, livre

sabor: caracterÍstico de cocode ran livre de ran

,2.690
UNDFICO: em pó pacote de 2509 base de urucum, com cor e

odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua
COLO

rometam a ualidade do uto.com e

44.

Rua da Rodoviária no 30 - Centro - km oz, CEP; 6852q-ooo - El.dorado do Carajás,zPA
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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 primetra:
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

45. COUVE FRESCA: firme, com coloração e tamanho uniformes e
tÍpicos 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

2.520

46. COUVE-FLOR De 1a qualidade, compacta e firme, sem lesÕes de
origem fÍsica ou mecânica, perfuraçÕes e cortes, tamanho e
coloracão, isento de suiidades, parasitas e larvas.

KG '!.280

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
diÍerentes, sendo utilizado em receitas doces ou salgadas. pode
ser combinado com muitos ingredientes diferentes, sendo
utilizado em receitas doces ou salgadas.

UND

1.030

l

I

48

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

FARINHA DE MANDIOCA: fina, seca tipo 1, branca ou amarela.
embalagem: pacote de 1 kg em saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade

EMB

4.340

49 FARINHA DE MILHO: amarela, de mesa, fabricada com matérias
primas sás e limpas, obtidas dos grâos de milho, sem fermentação
e sabores ranÇosos, (oct de 1 kg;

EMB

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

EMB 1.320

51

data de validade e fabricaÇão do produto

FARINHA DE TRIGO: pacote com 1 kg, sem fermento, enriquecido
com ferro e ácido fólico, isentos de matéria terrosa e em perfeito
estado de conservação. náo pode estar Úmida, fermentada nem
rançosa. embalagem em sacos plásticos de polietileno,
transparentes/atoxico, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados. deve constar na embalagem a

EMB

1.504

52. 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

.780

53

entrega

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

EMB

9
I

I

600

54. FEI PRETO: pacote de 01 kg, novo, tipo 01, constituÍdo de
grâos da mesma coloração, inteiros, aspecto brilhoso, liso.

admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes, isento
de matéria terrosa, parasitas, pedaços de gráos ardidos, brotados,
chocos, imaturos ou mofados. deve constar na embalagem a data
de validade e do to

KG

2.410

55 FERMENTO BI CO: 500 gramas caracterÍsticas técnicas:
fermento biológico, seco, instantâneo, para páo. isento de mofo e
substâncias nocivas. em fechada

EMB 5U
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(vácuo), contendo 5009 em envelopes aluminizados. prazo de
validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entreqa

56. FILÉ DE PEIXE, tilápia de primeira qualidade, limpó, sem êspinha,
fatiados em bifes de 1009 em média, congelados a (-18"c), isentas
de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas caracterÍsticas naturais (fÍsicas,
quÍmicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente,
isenta de sujidades e ou açâo de microorganismos. devidamente
selada, com especificaçáo de peso, validade, do produto e
procedência. embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedências, informaçÕes nutricionais, número de
lote, data de validade, peso do produto, número do registro do
ministério da aqricultura sif.

KG

.000

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

EMB

5.070

58 FLOCÃO DE MILHO: p/ cuscuz, na cor amarelo, com aspecto, cor,
cheiro e 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
fabricaçâo

UND

5.210

59. FRANGO: inteiro classificação características gerais náo 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

:),

i

2300

60 FUBÁ MIMOSO: 500 g produto feito com a farinha de milho moÍda
e enriquecida com ferro e ácido Íólico. a embalagem do produto
deve conter registro da data de fabricação, peso e validade
estampada no rótulo da embalaqem.

EMB

350

6í
GELATINA SABORES - Po para preparo gelatina sabores variados
emb. 35q

UNID 620

62 KG

4.700

LARANJA: de primeira e primeira, in natura, tipo pêra,
apresentando grau de maturaçâo que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservaçáo em condiçÕes
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos
e larvas.

UND
t2.780

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

UND

1..460

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

KG

5.740

65. LEITE EM PÓ, integral, obtido por desidratação do leite de vaca
integral, sem adiçâo 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

lsolos 41.20..'Para que todosvejofit. e saibom... a ntao do SENllOq fc.',sto
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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.

bb LIMÂO: primeira qualidade, in natura, tipo thaiti, apresentando grau
de maturaçáo que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservaçâo em condiçÕes adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG

1..200

67 LINGUIÇA DEFUMADA: tipo calabresa, preparada com carne náo
mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem
umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
mantida em temperatura e refrigeraçâo adequada, acondicionada
em saco de polietileno

KG

910

68. LTNGUTÇA T CANA: carne suína, não contém glúten
embalagem: pacote com identificação do produto e prazo de
vali uilo.

KG

i1.870

69
LOURO: em folhas secas embalagem: pacote contendo no mÍnimo

com ide do e de validade

UND !

I

I

4zo

70 MAÇÃ NAC|O cor vermelha rajada. com um aroma,
totalmente aqradáve I lisa e copa arredondada fruta in natura, tipo a

KG
3. 530

71 MACAR tipo espaguete. em ovos e/ou integ , 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 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 rtir da data de

UND

7 .280

72 tipo parafuso e/o u nha em OVOS. embalag em
pacote de 5009 p lástica transpare nte hermetica mente vedado e

resiste nte, ptazo de validade mí n ima de 06 MESES a parti r da data
de en a.

EMB
I

4.440

73. de primeira, in natura, tipo formosa, apresenta ndo grau

de maturaçáo, tal que lhe permita suportar a manipulaçâo, o

transporte e a conservaçâo em condiçÕes adequadas para o
consumo com ausencra sitos e as.

KG

74 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

2.050

75 MANGA ROSA: de primeira e Primeira, in natura, tipo tommY,

apresentando grau de maturaçáo, tal que lhe permita suportar a
manipulaçáo, o transporte e a conservaçâo em condiçÔes
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos

e larvas.

KG

;1.L80

76. MARGARINA LIGHT - pote de 5009 Marga rina light, sem sal, livre

de colesterol e gordura vegetal hidrogenada (trans). Pote 500 g
Datas de fa e validade na emba

UND
1_. 230

77 MARGAR NA 500 g margari n vegetal sem SA t, embalagem de
500 g ram aS- remosa prod uto q ue SE apresen ta SO b fo r'ma de

em u são plástica ou fluída contendo obrigato riamente OS

ng redientes: leite SEUS constitui ntes sem gordu ra tran S, óleos e/ou
gordu ras comestÍveis sal e águ a, deverá conter no mt n imo 60 o/o de

ipíd os. prod uzida a pa rtir da nteresterificação dOS ácidos graxos,

recebe ndo assim, come rcial mente a desig nação liv re de gordu ra

tran S, pod e conter vitam nas e outras SUbstânc aS pe rmitidas

desde que esteja m no rótulo ma rga rt na fa bricad a pa rti r de

matérias rimas selecron adas livre de matéria terrosa rasitas

UND

3 120
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larvas e detritos animais e vegetais
78 MOLHO DE TOMATE SACHE DE 35OG

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 170mg
na porção de 309. Prazo mÍnimo de validade: 12 meses, data de

o: até 90 dias.

EMB

11.780

79 MELANCIA: apresentando grau de maturidade tal que permita
suporta manipulação transporte e conservação em condiçôes
adequadas para o consumo

KG 6.s00

80 MELÃO AMARELO: de primeira qualidade, ápresentando grcu de
maturaçáo, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservaçáo em condiçÕes adequadas para o
consumo , com ausêrlqia de sujidades e parasitos

KG

1.800

81 MILHO 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

0301

82. 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, náo
podem apresentar-se amassadas, prazo de validade mÍnima de 06
meses a partir da data de entrega.

UND

r1.020

83. 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, propria, 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

t.s+a

84. Ót-EO DE SOJA; refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente,
rico em vitamina 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 resistente, pazo de validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega

EMB

20.2 10

85
OREGANO: embalagem: pacote contendo no mínimo 40g, com
identificação do produto e prazo de validade.

UND 4.645

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

CARTE
LA

4.665
87 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 comprovaÇáo de inspeÇáo.

KG

88 pÊRR: de primeira e primeira qualidade, in natura, apresentando
grau de maturaçáo que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservaçáo em condiçÕes adequadas para o
consumo, com ausência de suiidades, parasitos e larvas.

KG

s40

89 PIMENTA-DO-REINO - 110 g Realçadores de sabor glutamato
monossódico e inosinato dissódico, aromatizantes e corante
caramelo lll que não contenha qlúten.

UND 530

90 PIMENTAO 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

KG

1.040

.0702
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e larva
91 POLPA DE ACEROLA: e primeira qualidade, embalagem

individual, com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente
vedado e atóxico, com especificação dos ingredientes, data de

fabricação e o prazo de validade

KG

1.950

92 PO@meira qualidade. embalagem: individual,
com í kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e
atóxico, com especificaçâo dos ingredientes, data de fabricação e o
prazo de validade

KG

;1.750

o2 mprimeiraqualidade.embalagem:individual,
com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e

atóxico, com especificaçâo dos ingredientes, data de fabricaçâo e o
prazo de validade

KG

1.560

94. POLPA DE CUPUAÇU: e primeira qualidade. embalagem
individual, com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente
vedado e atóxico, com especificação dos ingredientes, data de

eo de validade

KG

95 POLPA DE GOIABA: e primei ra qualidade. embalagem: individual,
com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente vedado e

atoxico, com especificaçâo dos ingredientes, data de fabricaçáo e o
prazo de validade

KG

1.470

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

KG

1.220

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

KG
I

1.190

98 POLPA DE MARAC e primeira qualidade. embalagem:
individual, com 1 kg, saco plástico transparente, hermeticamente
vedado e atóxico, com especificação dos ingredientes, data de

Ía eo razo de validade

KG

1.720

99. QU de tamanho regular de 1a qualidade, apresentando
uniforme, devendo ser bem
e mecânicos oriundos do

tamanho, cor e com formação
desenvolvido, sem danos ÍÍsicos
manuseio e tran

KG
I
I

"LI
I

I

.080

100 REFRIGERANTE: em garraÍa descartável de 2000 ml. os sabores
devem ser variados, contendo as seguintes composiçÔes: cola -

(água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante amarelo
iv, acidulante ins 338 e aroma natural. nâo contém glúten, não

alcoólico); laranja - (água gaseificada, açúcar, suco natural de
laranja, 10%, aroma artificial, acidulante ins 330, conservador ins

211, estabilizantes ins 444 e ins 480, corante artificial ins 110. não
contém glúten, náo alcoólico); uva - (água gaseificada, açÚcar,

suco natural de uva 10%, acidulantes ins 330, conservador ins 211,
corantes artificiais ins 123, ins 133 e tratazina, aroma sintético
artificial, nâo contém glúten, não alcoÓlico); guaraná - (água
gaseificada, açúcar, semente de guaraná, 0,025o/o, acidulante ins
á30, corante amarelo iv, aroma sintético idêntico ao natural,
conservador ins 211, não contém glúten, não alcoÓlico) e limão
(água gaseificada, açúcar, suco natural de limão 2,5o/o, aroma
natural, acidulante ins 330, e conservador ins 211. náo contém

úten não alcoólico

UND

2.640

10'1 REP VERDE: tamanho médio, primeira qualidade, cabeças

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

uniforme livres de material te rroso nas folhas externas

KG 3.480

102. SAL: refi nado rodado para coNS umo domésti co, emba lagem

pacote de 1 kg plástico transpa rente hermeticamente vedado e

resistente de VA lida de m nima de 1 2 MESES a rti r da data

UND r3.520
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA MUNtctpAL DE ADMtNtsrnnÇÃo - sEMAD

s. pRAzo, FoRMA E LocAL DE ENTREcA Dos pRoDUTos/ExEcuÇÃo oos
SERV!ÇOS 

i

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente or{em de
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou
entregues na sede do município na secretaria requisitante ou lugar definiQo pela
contratante. :

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 10
dias.
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do orgão responsável pelos atos de
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso,
das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em
questáo, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos
depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de
acordo com as especificaçÕes e quantitativos exigidos, estando sua acpitação

lsaios 47.20. 'Poro que tados vejam, e saibam... o tttõo do r:, t.l

de entrega
1 03. SALSIC HA: 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

3.660

104.

SARDINHA: em conserva, lata, líquido de constituição (ao proprio
suco), oleo comestÍvel e salcom í259 deve constar na embalagem
a data de validade e fabricaçâo do produto.

LTA

7.84Q

1 05. SUPLEMENTO: oral pó infantil de 01 a 10 anos, sabores de
baunilha, nutriçâo completa, rico em fibras, sem glutem. produto de
referência, nutren junior, similar ou melhor, embalagem: lata de
4009r

UND

470

:

1 06. 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

420

107. TANGERINA TIPO POCAN: de primeira, in natura, apresentando
grau de maturaçâo, tal que lhe permita suportar a manipulaçáo, o
transporte e a conservaçáo em condições adequadas para o
consumo, com ausência de suiidades, parasitos e larvas.

KG

t. 120

1 08. 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 1kq.

UND
'4.245

í 09.
TOMATE: tipo extra caracterÍsticas adicionais produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a leqislação em viqor.

KG 6.320

1 10.
VINAGRE: de álcool, garrafa de 500 ml líquido límpido, cor, cheiro
e sabor próprio.

FRA 595

111 VINAGRE: de maçã: fermentado acético de maçã, água e
conservante, ácidez. ,0o/o náo 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

5 50
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condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos
produtos cujas condiçÕes de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
produtos e/ou serviços com a especificação.
5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitaçâo.

6. DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos
prod utos/execução dos serviços.
6.2. A Conkatada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do qbjeto e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. :

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidad.e fiscal
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidôes apresentadas no ato da
contrataçáo deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7. VIGÊNCA DA CONTRATAÇÃO
7.1- O Prazo de Viqência será de até 12(doze) mêses, a partir de sua,data e
assin ' I

S. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele
descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, náo sendo aceito em
nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete,
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontâmente
às requisiçôes e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer
comprovantes de pagamento e quitaçáo.
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art, 70 do
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamaÇÕes trabalhistas contra a Contratante.
8.6. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e
FGTS.
8.7. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.8. Náo prestar declaraçôes ou informaçÕes sem prévia autorização por esçrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;'
8.9. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros,
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.í 0. Prestar as informaçÕes e esclarecimentos sempre que solicitados pela
Contratante.

9. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
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Paulo Franklin Lima Oliveira das Chagas
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

9.í. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes. ,

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a-prestadãp.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade respôrlSável
por esta atribuição. 

,

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçÕes
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condiçÕes de
habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivâmente
executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimiento.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
10.í. A disciplina das infrações e sançÕes administrativas aplicáveis no curso'da
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. , i

Eldorado do Carajás-P A22 de agosto d'e 2022

Fabio dos tos Leal
SEoRETARTA MUNtctpAL DE ADMtNtSTRAÇÃo

Severiano o mento Macedo
SECRETARIA uNrcrPAL DE EDUCAÇÃO

rl

Fran da Santos
SECRETARIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCIAL

Aldenir
SECRETARIO DE SAUDENICIP
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