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ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO _ SEMAD

cNPJ Sqng6zl/0001-75

oFtcto No 77 12022/PMEC/SEMAD

Eldorado do Carajás,31 de SETEMBRO de 2022

lara Braga Miranda
Gabinete

Assunto: Solicitação de empresa para fornecimento de alimentação/padaria

ISCOITO TIPO PETA, 20G: de ótima qualidade, fabricado a ba
e tapioca, ovos, óleo, e sal, sem glúten e sem conservantes

ntando consistência adequada. isento de sujidades
arasitas larvas e material estranho

LO CONFEITADO - massa úmida assada no ponto (molhada, mas

arcada), com duas camadas derecheio. Sabores: 1 - prestigio (massa d

hocoiate, recheio de creme decoco e cobertura de brigadeiro)

2 - Creme (massa branca, recheio de 4 leite e frutas de estaçã0, cobertu
chantily)
- Chocolate (massa de chocolate, recheio de brigadeiro e coberturad

rigadeiro)
- Ameixa (massa branca, recheio de doce de leite e ameixa, cobeftura

DESCRTÇAO UND QUANT

1 IBAGúrrrurcôe
lassada no ponto correto, sem queimar

isabores: presunto e queijo ou frango

assado, massa fina, bem recheada,

ou cru, ter tamanho e peso padrâo, nos

e requeijã0. Cremoso.

UND 1.500

2 BISCOITO POLVILHO com queijo: biscoito alimentício
ingrediente, polvilho, queijo e sal - apresentação assado (42 gr,

und). validade diária.

UND l 000

3 UND 1.200

KG 100

5 LO DE CENOURA - feito com cenoura natural, massa macia, sem grumos,

de fermentação correta, bem assada, mas sem aspecto de queimad

m

ra crocante de chocolate 1

UN 800

.\ BOLO DE CHOCOLATE - massa macia, úmida, bem assada, mas sem aspecto]

de queinrada, com cobertura uniforme de chocolate (tipo brigadeiro) 1kg

BOLO DE FUBA COÍvl GOIABADA massa macia, úmida, bem assada, mas

sem aspecto de queimada com coberturade goiabada cremosa. 1kg

UN 800

7 UND 500

a/
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B BOLO DE FUBA simp es massa macta, Úmida, bem assada, mas sem aspectc
de queimada tabule ro de 1kq

UND 500

I 0 DE LARA NJA mASSA m acia úmid bem SSAdA, md S sem specto
ada c0m cobertu ra de calda dafruta 1 kg

UND 500

10 olo DE MANDTOCA (mané pelado), formato redondo, peso
kg

UND 500

11 LO PAO DE LO - massa macia úmida, bem assada, mas sem aspecto
uermada. 1kg

UND 500

12 O TIPO FORM IGUEIRO, formato redondo, fofinho peso 01 UND 500

13 0fr-0RTA DE BANANA - massa macia, umida, bem assada, mas sem
queimada, caramelizada, com banana fatiada - tabuleiro de 40x30x5cm

R OA D E IV L Ho feito a ba SC de derivados de m lho de qua idade,
dentro e c0m cr0ca nciacaracter Í st c0, não deve estar d u r0 0u borrach udo

no correto com 8cm de circunferência
HORRO QUENTE Pequeno com embalagem, pão de leite

proximadamente 50 gramas, contendo molho de tomate e cebola
sicha inteira, milho e batata palha. Embalados em sa

lasticos a ro riados

UND 500

5

UND 2000

UND 1.000

16 OCINHO DE GO IABA E QUEIJO: assado, com açúcar refinado
vos margarina, farinha de Trigo

heio: Queijo Muçarela e Goiabada.

CENTO 100

17 EMPADINHA assada com 709, com recheio cremoso de frango UND 700
18 ESFIRRA DE CAR NE (refogada). Esfirra de carne 1109. Com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina, carne bovina,
cebola, tomate...

UND 1.500

L E TE I NTE G RA L Leite de ótima q ual i dade homogene zad o q u
h rece b ido tratame nto té rm co espeCIa U HT ( U Itra H ig

em peratu ra ) aquecid o até 1 42 a 1 45 OC por 2 a 4 seg U nd oS

ado rapr d amente Deve apresenta r em 200 ml d o p rod uto
e g ord u ra tota de 5 a B g sen d o n o max tmo 5 g de go rd u

rada, máximo de 140 mg de Sodio e mínimo de 210 mg d
lcio. Composto de leite integral e estabilizantes. Embalage
ultilaminada cartonada de 1 litro, asseptica, impermeável ao ar

uz e germes, que possua perfeita conservação do sabor e
ualidades nutritivas. Com tam de rosca. Selo do SIF

UND 80

20 INI SALGAD INHO FRITO- PASTEL DE CARNE, fritos na hora, uniforme,
rosa sem grumos, textura externa apos frito: crocante sem excesso

rdura, acondicionado em caixacom 100 unidades 25 gramas cada (,159

e 10 gramas de recheio)

CENTO 200

t

19



5

21

)')

lMlNl SALGADINHO FRITOS na hora, uniforme, saborosa sem grumos, textúrã
pxterna apos frito: crclcante sem excesso de gordura, acondicionado em caixa
Com '100 unidades 25 gramas cada (1Sgde massa e 10 gramas de recheio)

Opção de sabores:
1 - Bolinha dequeijo
2 - Coxinha de frango
3 - Enroladinho de salsicha
4 - Quibe
5 - Rissoles de carne
6- Rissoles de pizza (presunto e queijo e orégano)
CAIXA COM 1OO UNIDADES

LA DEFUMADA - constituída da mistura de carnes
bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos
e outras substâncias alimentares, isento de sujidades e outraq
substancias estranhas a sua composição, que sejam improprias af
consumo e que alterem suas características naturais (físicas,i
químicas e organolépticas). a embalagem deverá co
externamente os dados de identificação, procedências,
informaçÕes nutricionais, número de lote, data de validade, peso
do produto e número do registro do ministério da agricurtura
sif/dipoa (departamento inspeÇãp deprodutos de origem animal).

MORTADE

CENTO

KG 150

23 HOQUE DE COCO O biscoitinho doce 209 que leva queijo
rassa e é embebido em calda de açúcar para então ser cobe

n

m coco ralado leite em

UND L000

leve, fa ri n ha de trigo/fermento/sa l/açúcar
ura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias

rá rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e s

DE FORMA: Massa

radável de fu

PACOTE

DE QUEIJ0 - pão assado no ponto correto, sem queimar, textura intern
e com uma casca fina e crocante, sem recheio. tamanho

rão e uniforme. Peso 2Sgramas de cada unidade

UND

26 DOCE PEQUENO com creme - tipo rosca pequena - massa macia,
ssada, mas sem aspecto de queimado, ponto de fermentaçãocorreto

ra aerada, peso aproximado de 1109, com cobertura creme

UND

27
mposto de farinha de trigo especial, água, sal, e ferme

F CRAN PesoS F rmo fusato coiforme adm o Sde a5og tça

uímico

UND 4.800

28 PIZZA GRANDE: Pizza assada de massa caseira com recheio, de
molho de tomate, calabresa, cebola, queijo e requeijão. por
unidade de aproximadamente 35 diâmetro. Cortada em pedaços
de'10 fatias. Embalada em caixa.

UND
l

00

29 PIZZA GRANDE: Pizza assada de massa caseira, com recheio de
molho de tomate, frango, queijo e requeijão. Por unidade de
aproximadamente 35 diametro. Cortada em pedaços de 10 fatias.
Embalada em caixa.

30 PRESUNTO COZIDO sem gordura fatiado. Coloração rosada.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do

KG 150
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2

ote, validade, peso liquido, e registro no Ministério d
aúde eiou Agricultura. Deverá ser mantido em embalagens
mperaturas corretas (10oc ou de acordo com o fabricante)

dequadas, respeitando a caracterÍsticas do produto. De modo qu

bricante, I

s embala ens não se a resentem alteradas.
3'1 MUÇARELA FATIADO. Embalagem com dados d

identificaçáo, data de fabricação e de validade, peso liquido
egistro no Ministerio da Saúde e/ou Agricultura. Deverá se
antido em embalagens e temperatuÍas corretas (10oc ou d
cordo com o fabricante) e adequadas, respeitando
racterísticas do produto. De modo que as embalagens náo
resentem alteradas.

UEIJO KG t50

L: (frango desfiado, tomate, alface, queijo
aionese) Lanche natural pão francês de aproximadamente 5
ramas, cenoura crua ralada, alface, tomate Íatiado, 01 fatia d
ueijo, frango cozido, desfiado e temperado e maionese. Utilizaçã
e produtos de boa qualidade. Embalado individualizado em
lástico filme.

ANDUICHE NATURA UND 1.000

REGANO: Rodelas de pâo com azeite ou
anteiga + Sal + Orégano em cima do

ourar. Pacote de 150 gramas

ORRADA COM O
S a gosto, assado a

UND 1.000
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Trata-se da necessidade da contratação de empresa especializada no Íornecimento e

distribuição de produtos de padaria como (pães' salgados' rosquinha' quitutes e etc )'

lustificamos a necessidade da contrataçáo em apreço, considerando que municipalidade

promove no decorrer do ano diversos eventos dentre os quais estão serviços de

treinamento, reuniões, cursos, campanhas e demais eventos realizados pela prefeitura

municipal de Erdorado o" 
""*iur-to, 

o qual tem por obietivo s"t"t t"t'lt:1::::::l:: "

satisfatório para a população, além de inerentes a aquislçáo de mercadoria perecivel

(alimento pronto) cuja a entrega deve ser realizada na data do evento' atendendo a

necessidade Pública

JUSTlFICATIVA

DO OS LEAL

Muni ipal de Administração

Portaria 55712021

FABIO
Secretária

.\
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oouçÕes oRçAMENTARIAS

lara Braga iran
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o Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555/0001-80

Secretariâ Municipal de
Assistência social

oFtcto N' 413I2022IPMEC/SEMAS

Eldorado do Carajás, 31 de outubro de 2022.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretária de Administração
Secretaria de Assistência Social - SEMAS

Rua Duque de Caxias s/no setor 05, km100

Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Solicitaçâo de fornecimento de gênero alimentício/padaria

Senhor Secretário (a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
fornecimento de gênero alimentício/padaria para atender os programas da Secretaria
Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme especificaçôes e
quantidades estabelecidas a seguir:

ORDEM DESCRTÇÃO UN OUANT

BAGUETE 30X10X5 cm, recheado e assado, massa fina, bem recheada, assada no pontq

correto, sem queimar ou cru, ter tamanho e peso padrã0, nos sabores: presunto e queijo ou

frango e requeijáo. Cremoso.

UND

2 BISCOITO POLVILHO com queijo: biscoito alimentício - ingrediente, polvilho,

queijo e sal - apresentação assado (42 gr, und). validade diária.
500

3 BISCOITO TIPO PETA, 20G: de ótima qualidade, fabricado a base de tapioca,

ovos, óleo, e sal, sem glúten e sem conservantes. Apresentando consistência

adequada. isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.

UND 750

4 BOLO CO[\IFEITADO - massá úmida assada no ponto (mothada, mas não encharcada), coml

duas camadas derechêio. Sabores. 1 - prestigio (massa de chocolate, recheio de creme decoco el

cobertura de brigadeiro) 
I

2 - Creme (massa branca, recheio de 4 leite e frutas de estaçáo, cobertura de chantily)

3 - Chocolate (massa de chocolate, recheio de brigadeiro e coberturade brigadeiro)

4 - Ameixa (massa branca, recheio de doce de leite e ameixa, cobertura de chantily).

00

KG 0

UND

i\crKl: .)1 ?o 't\no qüe lodÔ: vejakl . goiboni a'truaclaStNHO.;it.

Rua Duque de caxias s,/n - Setor 05 - km 1oo - Fone /fax: (94)3315-1171

E-maiL semaosetrjor;rdô.àyahoo.com.br- CEP: ô8524-ooo - Etdorado do Carajás/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

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

SEMAS
Secretaria Municipat de
Assistência Sociai

5 BOLO DE CENOURA - feito com cenoura natural, massa macia, sem grumos, ponto de

fermentação correta, bem assada, mas sem aspecto de queimado com

Cobertura crocante de chocolate 1kg

UN 700

o BOLO DE CHOCOLATE - massa macia, úmida, bem assada, mas sem aspecto de queimada,

com cobertura uniforme de chocolate (tipo brigadeiro). 1kg

UN 750

7 BOLO DE FUBA COM GOIABADA massa macia, úmida, bem assada, mas sem aspecto de

queimada com coberturade goiabada cremosa. 1kg

UND 200

I BOLO DE FUBA simples massa macia, úmida, bem assada, mas sem aspectode queimada

tabuleiro de 1kg

UND ] 200

B0L0 DE LARANJA - massa macia úmida, bem assada, mas sem aspecto de queimada, com

cobertura de calda dafruta. 1kg

UND 200

10 BOLO DE MANDIOCA (mané pelado), formato redondo, peso de 1kg UND s00

11 B0L0 PAO DE LO - massa macia úmida, bem assada, mas sem aspecto de queimada. 1kg UND 250

12 BOLO TIPO FORMIGUEIRO, formato redondo, fofinho peso 01kg UND 200

13 B0LO/TORTA DE BANANA - massa macia, umida, bem assada, mas sem aspecto de queimada,

caramelizada, com banana fatiada - tabuleiro de 40x30x5cm.
UND 150

14 BROA DE MILHO - feito a base de derivados de milho de qualidade,úmida por dentro e com

crocanciacaracterístico, não deve estar duro ou borrachudo, assados no ponto correto, com

8cm de circunferência.

UND r 000

CACHORRO QUENTE: Pequeno com embalagem, pão de leite de

aproximadamente 50 gramas, contendo molho de tomate e cebola, salsicha
inteira, milho e batata palha. Embalados em sacos plasticos apropriados.

UND- 750

16 DOCINHO DE GOIABA E QUEIJO: assado, com açúcar refinado, ovos margarina,
farinha de Trigo. Recheio: Queijo Muçarela e Goiabada.

CENTO r00

17 EMPADINHA: assada com 709, com recheio cremoso de frango. UND 700

18 ESFIRRA DE CARNE (reÍogada). Esfirra de carne 1109. Com farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, margarina, carne bovina, cebola, tomate...

UND r 000

19 LEITE INTEGRAL. Leite de otima qualidade, homogeneizado, que tenha recebido
lratamento térmico especial UHT (Ultra High Temperatura), aquecido até 142
a145"C por 2 a 4 segundos e resfriado rapidamente. Deve apresentar em 200 ml
do produto teor de gordura total de 5 a I g sendo no máximo 5 g de gordura
saturada, máximo de 140 mg de Sodio e mínimo de 210 mg de cálcio. Composto
de leite integral e estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada de 1 litro,

asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, que possua perfeita conservação do

UND 80

15

lscticrs:71.2o '{torct gLtc !1tl<.r:rtcj<srn e saiban'i o t-rca do SENHOk tr,;: .

Rua Duque de Caxias s/n - Setor o5 - km 1oo - Fone /fax QqB3$-tt7t
E-mait:Sen:apSeldora.ds@yêhoq.çern br- CEPr 68524-0oo - Etdorado do Carajás/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Seoetaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 1423855510001-80

Secretaria Municipai de
Assistôricia Social

sabor e das qualidades nutritivas. Com tampa de rosca. Selo do SIF I

20 [lllNl SALGADINHO FRITO- PASTEL DE CARNE, fritos na hora, uniforme, saborosa sem

Erumos, textura externa após Írito: crocante sem excesso de gordura, acondicionado em caixa

:om 100 unidades 25 gramas cada (1Sgde massa e 10 gramas de recheio)

CENTO 100

NillNl SALGADINHO FRITOS na hora, uniforme, saborosa sem grumos, textura externa apos

frito: crocante sem excesso de gordura, acondiclonado em caixacom 100 unidades 25 gramas

cada (1Sgde massa e 10 gramas de recheio)

Opção de sabores:

1 - Bolinha dequeijo

2 - Coxinha de frango

3 - Enroladinho de salsicha

4 - Quibe

5 - Rissoles de carne

6- Rissoles de pizza (presunto e queijo e orégano)

CAIXA COM lOO UNIDADES

CENTO r00

MORTADELA DEFUMADA - constituída da mistura de carnes bovina e suínal

misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substânciasl

alimentares, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua]

composição, que sejam improprias ao consumo e que alterem suas características

naturais (físicas, químicas e organolépticas). a embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, peso do produto e número do registro do

ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem

animal).

KG 50

23 NHOQUE DE COCO O biscoitinho doce 209 que leva queijo na massa e é embebido

em calda de açúcar para então ser coberto com coco ralado, leite em pó.
UND r.000

24 PÃO DE FORMA: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo

vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o páo

queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos.

PACOTE 300

25 ÊÂO Oe QUEIJO - pão assado no ponto correto, sem queimar, textura interna macia e com uma

;asca fina e crocante, sem recheio. Tamanho padrão e uniforme. Peso 2Sgramas de cada

unidade.

UND r 000

2

tsoíos 41.20 'Paro que todcsve..jont, e soibarn . o ntao do SENHOt i<:t' -;tr

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor o5 - km roo - Fone /fax.(94't33t'5-tt7t.
E-maiL: semaosetdoradoíàyahoo.com.br- CEP: ô8524-ooo - Etdorado do Carajás,/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555/0001-80

26 -tiÉoroscapequena.masSamacia,bemassada,maSSem
aspecto de queimado, ponto de fermentaçãocorreto, textura aerada, peso aproximado de 1109,

mm cobertura creme.

UND 500

27 -ÃOTtrRANCÉS Peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, composto dd
Íarinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico.

1 500

28 PIZZA GRANDE: Pizza assada de massa caseira com recheio, de molho de

tomate, calabresa, cebola, queijo e requeijão. Por unidade de aproximadamente

35 diâmetro. Cortada em pedaços de 10 fatias. Embalada em caixa.

UND ; s0

PIZZA GRANDE: Pizza assada de massa caseira, com recheio de molho de

tomate, frango, queijo e requeijão. Por unidade de aproximadamente 35 diametro.

Cortada em pedaços de 10 fatias. Embalada em caixa.

UND 50

30 PRESUNTO COZIDO sem gordura fatiado. Coloração rosada. Embalagem coml

dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, validade, pesoj

liquido, e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser mantido em]

embalagens e temperaturas corretas (1Ooc ou de acordo com o fabricante) e

adequadas, respeitando a características do produto. De modo que aS

embalagens não se apresentem alteradas.

KG 50

31 QUEIJO MUÇARELA FATIADO. Embalagem com dados de identificação, data de

fabricação e de validade, peso liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou

Agricultura. Deverá ser mantido em embalagens e temperaturas corretas (1Ooc ou

de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do

produto. De modo que as embalagens não se apresentem alteradas.

KG

i
I

i

-.t

50

SANDUICHE NATURAL: (frango desfiado, tomate, alface, queijo e maionese)

Lanche natural pão francês de aproximadamente 50 gramas, cenoura crua ralada,

alface, tomate fatiado, 01 fatia de queijo, frango cozido, desfiado e temperado e

maionese. Utilização de produtos de boa qualidade. Embalado individualizado em
plástico filme.

UND

33 IORRADA COM OREGANO: Rodelas de páo com azeite ou manteiga + Sal +

Orégano em cima dos pães a gosto, assado até dourar. Pacote de 150 gramas
UND

50

r.000

)
Franc a a dos Santos

Secretário tVlunicipal de Assistência Social
Port. no 37312021

tsaias 4t.zo:'Poro que todos vejctnt. e saibant . a ntao do SENNOíI lt;' .:, i,

Rua Duque de Caxias s/n - Setor o5 - km 1oo - Fone /f ax. (94t8,3t5-rt7t. i

E-maiI':ser::e.p.ÚL,].a].çiilçl.l-v!!,:.sos.om'br-CEP:68524-ooo-ELdoradodoCara1ás/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

CNPJ 14238555/0001-80

JUSTIFICATIVA

O Fundo Municipal de Assistência Social, com a necessidade de atender a demanda

dos Programas sociais que funcionam dentro dos CRAS, Serviços de Convivência e

Fortalecimento de Vinculo-SCFV e Casa de Passagem que funciona em tempo integral,

necessitando de lanche de padaria todos os dias. Dessa forma, atendendo assim a demanda

e proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços e ações dos

programas, requerendo que o gênero alimentício/padaria complementar solicitados sejam

adquiridos para suprir a necessidade das atividades realizadas. i

Franci dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

'!t'ilt,

lscÍíos 41.20.'Potu que todo> vejcnt e saibct;n... a t;)oo oo SÉ1,;r',-:^ ri,i

Rua Duque de Caxias s./n - Setor 05 - km roo - Fone /fax. (g4[3t5-tt7t
E-mai[: semapsetdoradoràyahoo.com.br- CEP: 6852+-ooo - El.dorado do Carajás/PA
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*\. SEMAS
Secrethria Municipat de
Âsststência SoclatEHõfâüo

do Carajás

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

CNPJ 14238555/0001-80

DOTAÇÕES ORçAMENTARIAS

Franci a dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

ORDEM coDtGo ESPECTFTCAçÃO

1 08122 0004 2.060 Funcionamento da Secretaria de Assistência Social-FMA

2 08 244 0004 2 073 Manutenção do CRAS

3 08 244 0004 2.071 Manutenção do PAIF-Programa Atenção lntegral a Família ,

4 08 244 0004 2.072 Manutenção do lG ndice de Gestão Descentralizada

5 08 244 0004.2.074 Manutençâo da Casa de Passagem

o 08 244 0004.2.075 Manutenção do Fundo SCFV

7 08 244 0004.2.077 Manutenção dos CREAS

I 08 243 0004 2.094 Programa "Criança F eliz"

I 08 244 0004 2 076 Manutenção dos Benefícios Eventuais

10 08 244 0004 2.070 Manutenção do IGD- ndice de Gestão Descentralizada-S

lsaíos 41.20: 'Pora que todosvejam, e saibom.. a nlao do S§NHOI? 1r:r ;:;lL

Rua Duque de Caxias s/n - Setor 05 - km 1oo - Fone /íax.(9433t5-tt7t'
E-mail.: semapsetdoracioâyahoo.com.br- CEP: ô8524-ooO - Etdorado do Carajás,/PA
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Prefeitura de Etdorado do Carajás --.
SECRETANIN I'AUI.IICIPNL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CN PJ : 2857 8:6o / 000L- 31

oFíClo. No 1 1 3/20 à21PMEC/SEMMA
Eldorado do Caraiás,03 de novembro de2022'

À

Secretaria municipal de administração- SEMAD'

Setor de comPras.

Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás'

AssuntolSolicitaçãodefornecimentodegêneroalimentício/padaria' i

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

fornecimento de gênero arimentício/padaria. 
para atender as necessidades desta

Secretaria Municipal de Meio Ambiente'

Segue a lista abaixo;

iÍ

lscío -< 41 20:'Fttro que tt:dos ve)attl' e saiban . a moo tto SENH()Q /Éi'')k

QUANTUN
DESCRI

0UNDassadarecheadana bemfiASSAmassadoêeadocm rech0x5I30xETE bores:SAnosrã0,êtamanho padtercru pes00dl umSE quetmcorreto,
C remoso.ueiefra req rjáoou ngoueijoq 0UND

iária

LVI
(42

cio ngredientealimentíiscoitoo: bue ijo comHL qPOTOcolS val idund)oassad grresentaçãosaleue apoho ijlvil q

UND
ETA,

baseafabricadodademaóti qualiOG de2PT POtTosco ntesrvaconseme SElútensem gsaleóleooca ES, parasitas,de sujidadisentoadaadequncraistêScon
rVAS E material estranho KGmashadamolnton0assada poúmidamASSAADOTFN EIoCLO ASSAmt01 prestigSabores:recheio.deadascamduasc0m

derac0bertu brigadetrodecococremederecheio berturacodefrutase estaçã0,leite4derecheiobranca,Creme2 (massa

rontily ) brigadeie coberturadede0rechei brigadeiroatechocoldeChocolate (massa deracobertu chantilYrite ame eixa,lede0cedde0recheincabraMASSAeAm xa UN

ra crocante de chocolate 1kg

SEmASSAmnta aturalm n0ucecofeitoUo RAED ENC ueimadode qsemmas aspectoassada,mbecorretafermentaçãode

UN
CHOCOLATE

dsem aspectomasassadabemúmidamMASSA acia,EDo eiro kg)brigadde (tipochocolateura niformecobertucom

Avenida Oziel Carneino n'28 km oz' CEP ô8524-ooo - Etdorado do Carajás/PA
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Prefeitura de Etdoradg 9" Carajás

sECRETAn,n uuN-arpÀL DE MElo AMBIENTE - sEMMA

CNPJ: zB57B t6o /oool-31

Governando com

0

0UNDASmassada,bemúmidamacia,MASSAABADAGOIMCOF UDE kgcremosa.goiabadacoberturadec0mde queimada
UNDbem assada, mas sem

srmples massa macia, úmida

a tabuleiro de 1kg
DEF

0UNDsemmas aspectoassada,bemida,úmaciamASSAmLARANJADE010
dafruta kgcaldadecoberturac0mmada 0UNDde 1kgondo, Pesored), formatoné peladoIOCA (maODE MAND10

UND

1kg

íem asPectobem assada, masúmida,maciaLO PAO DE LO - massa

UNDso 01õ, fofinho PeredondformatoEIRO,IGUFORMoTtPO
UNDsemcl) aspectomassadabemmidauMASSAAANE BANDA 40x30x5cm.derouleitabadafatinaabanmc0ramelizadaUdmuei ada, 0UNDúmidaade,demilho qualidedderivadosdebaseafeitoLHoED M borrachudo0uur0destardevenáocrocanciacaracterí sticoc0me

nferência'rcuclde8cmmcorreto,coponto

4

UND

propriados

iteledeemba pãoem lagcomnoPequeEUENToRRO ôatetomdemolhondontecoAS,ram50 gadamente astiSACOS plemadosEmbalahpale batataothmilsicha

15

10CENTOr refinado, ov
assado, com açúcae ouetloOIABAINHO DEG

Tdea igofarinhargarina,
da.baaoGelareMio: uçaQueijo 0

6

UNDÍrade ngo.cremosorecheiocom7 09,comassadaHA:NADIP17 UNDtridenharifaCom1. 1og.necadesfi rraEada)CARNEE (efogDRRA cebolnabovirnecananma rgacolifóa idoceferromcoadueci
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UND

elo do SIF

produto teor
ura saturada,

uqhomelidaduaaotim qdeiteLeRALGNTETEEtL ItraHT (uUeco speclarmitétratamentoobidrece resfriada eOSunda2 4 seg54 OC
1a po421atératura aquecido)em depe gordudoml200meapresentarDeveente omáximed5o gordáxim gmnosendoIa5de g edCoo mpostode cálci12 0de mgnimomeSodiode I litro40 demg cartonadaadainultilammbalEm agemizantesilestabe apossuES quermeUZ gealoaeávelm perm roscaedtamCom pautritivasnidal adesue dasbo qSAdoervNS ação
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Prefeitura de Eldorado do Carajás ---

SECRETANIN UUNiCIPÀL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CN PJ: 28578 160 / oool- 31

i EIitJ

E

3

com

Atenciosamente,

,-\- t-
zlt1

Paulo Franklin Lima

Sec. MuniciPalde M

Port. N'00312021

O.das Chagas
leio Ambiente'

i:'ti,rt,. 4 i :'i^'
rB km oz, ct

sentem alteradas'

náoas embalagensDe modo que
ãaracterísticas do produto

KGdadoscomlagemEmbaF TIADOALAMo UÇAREIJE edo regulliqalidadede pesoeobricafade çádata emantidoserDeveráriculturael'ou AgudeSario daistétnM como rdoacodeou0oc1(corretasStatemeS peratuen utodoCAS prodcaracteristiareSuadas peitandoe adeqricante ASalteradntemSEnãobaeme ASodo

1

UND
NATU

queijoalfaceatetomdesfiado,oL:RACHE 50nteme gramasimadaxdencês aprotaftnatural pãoeLanchoneseal o Iraa defatiI queij0oadfatitomatealfacealadtaacruura de produtosutil izaçáoeonesaimeradoteme peadoesfiddo mefilmealizado plásticoidudivinladobaEmidual ade.q
UND

150 gramas

ouazeilemcoodelas pãRodeoREGANoCOMRRADA PIouradateassadoc,ãesdos gostoacimem p+ nooSal réga

Avenida Oziel Carneiro n'z €ff v&::;í!33ó'f Êtd'J'iâràJ
maa clo SEN| iOR ["'lst':

Carajás/PA
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Prefeitura de El'doradg -do 
Carajás

sECRETAnTn uui'r-arpÁL DE MElo AMBIENTE - sEMMA

CNPJ 
"B57B160/000l-31com

JUSTIFICATIVA

A aquisição de gênero arimentício/padaria iustifica-se peras atividades, proietos,

eventos promovidos ã d"r"nrotvioos peia secreiaria,. arém de dar suporte as atividades

internas. sáo rea,zados diverro, "*làs 
durante todo o ano, onde a secretaria fornece

ranches/coffee break para os participantes dos encontros e municipais' e campanhas'

entre outros

D
'J-o"rOo ão'r'tr'-\ r'

P.tf" Franklin Lima O'das Chagas

Sãc. VtuniciPalde Meio Ambiente'

Port. N'00312021

Isoios
Carneiro n'28 krnAvenida Oziel

iet i:';'

(/

voce



Prefeitura de El'dorado -do 
Carajás -'

sECRETAnTa vluN-rclPÀL DE MElo AMBIENTE - sEMMA

CN Í;l: zB57B 16o / oool- 31

Governando com você

DoTAçÃo oRçAMENTARIA

Ambiente.MeiodedaF2,02041 00181 54

O1ão' fnç.^uL \

Paulo Franklin Lima O'das Chagas

Sãc. tAunicipal de Meio Ambiente'

Por-t. N"003/2021

fet rstt:t

lsaias
z8 km

Avenida OzieL Carneiro n

§,!z/

coDlGO
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . SMS

oríclo. No 2Tot2oz2rPMEcrsMS/Dc

Eldorado do Carajás, 03 de novembro 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 de panificação

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S." 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, bem como o Hospital tt/unicipal, portanto, torna-se imprescindível a
compra dos itens relacionados a seguir:

NO DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS UN QTD

1

BAGUETE 30X10X5 cm, recheado e assado, massa fina, bem
recheada, assada no ponto correto, sem queimar ou cru, ter
tamanho e peso padrã0, nos sabores: presunto e queijo ou frango
e requeijão. Cremoso.

UND 3 600

2

BISCOITO POLVILHO com queijo: biscoito alimentício -
ingrediente, polvilho, queijo e sal - apresentação
assado (42 gr, und). validade diária.

UND 1 000

,rr:rl:(j'i.ll'-' ;ii'1:i1;iii.;.:'ir)iiarjil,a'|i:fll,r,.1ri,)rr(lrit (],r'll-!.rí,jI)jjliyiií-lrr'r1..,...,

Rua Rio Vermellro S,/N - Centro - km 1oo. CEp: 68524-0oo - Eldorado clo Carajás./pA
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BISCOITO TIPO PETA, 20G: de otima qualidade,
fabricado a base de tapioca, ovos, oleo, e sal, sem
glúten e sem conservantes. Apresentando consistência
adequada. isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho.

UND 1 000

4

BOLO CONFEITADO - massa úmida assada no ponto
(molhada, mas não encharcada), com duas camadas de
recheio. Sabores: 1 - prestigio (massa de chocolate, recheio de
creme de coco e cobertura de brigadeiro). 2 - Creme (massa
branca, recheio de 4 leite e frutas de estação, cobertura de
chantily). 3 - Chocolate (massa de chocolate, recheio de
brigadeiro e cobertura de brigadeiro) 4 - Ameixa (massa
branca, recheio de doce de leite e ameixa, cobertura de
chantily).

KG 40

5

BOLO DE CENOURA - feito com cenoura natural, massa
macia, sem grumos, ponto de fermentação correta, bem
assada, mas sem aspecto de queimado com Cobertura
crocante de chocolate 1kg

UN 800

6

BOLO DE CHOCOLATE - massa macia, úmida, bem assada, mas
sem aspecto de queimada, com cobertura uniforme de chocolate
(tipo brigadeiro). 1kg

UN 800

7

BOLO DE FUBA COM GOIABADA massa macia, úmida, bem
assada, mas sem aspecto de queimada com cobertura de
goiabada cremosa. lkg

UND 600

I BOLO DE FUBÁ simples massa macia, úmida, bem assada, mas
sem aspecto de queimada tabuleiro de 1kg

UND 600

I B0L0 DE LARANJA - massa macia úmida, bem assada, mas sem

aspecto de queimada com cobertura de calda da fruta 1kg
UND 600

10
BOLO DE IVIANDIOCA (mané pelado), formato redondo,
peso de 1kg. UND 500

11
BOLO PAO DE LO - massa macia úmida, bem assada, mas sem
aspecto de queimada. 1kg

UND 200

12
BOLO TIPO FORMIGUEIRO, formato redondo, fofinho
peso 01kg UND 300

13

BOLO/TORTA DE BANANA - massa macia, umida, bem assada, mas
sem aspecto de queimada, caramelizada, com banana fatiada -

tabuleiro de 40x30x5cm.
UND 200

I
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BROA DE ÍUILHO - feito a base de derivados de milho de
qualidade, úmida por dentro e com crocancia característico,
não deve estar duro ou borrachudo, assados no ponto correto,
com 8cm de circunferência.

UND 2000

UND15

CACHORRO QUENTE. Pequeno com embalagem, pão
de leite de aproximadamente 50 gramas, contendo
molho de tomate e cebola, salsicha inteira, milho e
batata palha. Embalados em sacos plasticos
apropriados.

1200

16

DOCINHO DE GOIABA E QUEIJO: assado, com açúcar
refinado, ovos margarina, farinha de Trigo. Recheio:
Queijo Muçarela e Goiabada.

CENTO 120

17
EMPADINHA: assada com 709, com recheio cremoso
de frango.

UND 1 000

18
ESFIRRA DE CARNE (refogada). Esfirra de carne 1 109. Com

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina,

carne bovina, cebola, tomate...
UND 1 500

19

LEITE INTEGRAL. Leite de otima qualidade,
homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico
especial UHT (Ultra High Temperatura), aquecido até
142 a145"C por 2 a4 segundos e resfriado
rapidamente. Deve apresentar em 200 ml do produto
teor de gordura total de 5 a I g sendo no máximo 5 g de
gordura saturada, máximo de 140 mg de Sodio e
mínimo de 210 mg de cálcio. Composto de leite integral
e estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada
de I litro, asséptica, impermeável ao ar, luz e germes,
que possua perfeita conservação do sabor e das
qualidades nutritivas. Com tampa de rosca. Selo do SlF.

UND 1 100

20

MlNl SALGADINHO FRITO- PASTEL DE CARNE, fritos na hora,

uniforme, saborosa sem grumos, textura externa após frito.
crocante sem excesso de gordura, acondicionado em caixa com
100 unidades 25 gramas cada (159 de massa e 10 gramas de

recheio)

CENTO 200

21

MlNl SALGADINHO FRITOS na hora, uniforme, saborosa sem
grumos, textura externa apos frito: crocante sem excesso de
gordura, acondicionado em caixa com 100 unidades 25 gramas

cada (159 de massa e 10 gramas de recheio). Opção de sabores:
1 - Bolinha de queijo. 2 - Coxinha de frango. 3 - Enroladinho de
salsicha. 4 - Quibe. 5 - Rissoles de carne. 6- Rissoles de pizza
(presunto e queijo e orégano). CAIXA COM 100 UNIDADES

CENTO 300
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MORTADELA DEFUMADA - constituída da mistura de
carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta
de condimentos e outras substâncias alimentares,
isento de sujidades e outras substancias estranhas a
sua composição, que sejam impróprias ao consumo e
que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaçáo, procedências,
informações nutricionais, número de lote, data de
validade, peso do produto e número do registro do
min istério da ag ricu ltura sif/d i poa (departa mento
in de utos de em animal

KG '100

23
NHOQUE DE COCO O biscoitinho doce 209 que leva
queijo na massa e é embebido em calda de açúcar para
então ser coberto com coco ralado, leite em pó.

UND 1200

24

PÃO DE FORMA: Massa leve, farinha de
trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água,
com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o
pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor
desagradável, presença de fungos.

PACOTE 500

25

PÃ0 DE QUEIJO - pão assado no ponto correto sem queimar, textura
interna macia e com uma casca fina e crocante, sem recheio.

Tamanho padrão e uniforme Peso 25gramas de cada unidade.

UND 3000

26

PÂO DOCE PEQUENO com creme - tipo rosca pequena - massa
macia, bem assada, mas sem aspecto de queimado, ponto de
fermentação correto, textura aerada, peso aproximado de 1109,

com cobertura creme.

UND 80011

27

PÃO FRANCÊS: Peso 50g. Formato fusiforme com
adição de sal, composto de farinha de trigo especial,
água, sal, e fermento químico.

UND 11.800

28

PIZZA GRANDE: Pizza assada de massa caseira com
recheio, de molho de tomate, calabresa, cebola, queijo e
requeijão. Por unidade de aproximadamente 35
diâmetro. Cortada em pedaços de 10 fatias. Embalada
em caixa.

UND 100

29

PIZZA GRANDE: Pizza assada de massa caseira, com
recheio de molho de tomate, frango, queijo e requeijão.
Por unidade de aproximadamente 35 diametro. Cortada
em pedaços de 10 fatias. Embalada em caixa.

UND 100



PRESUNTO COZIDO sem gordura fatiado. Coloração
rosada. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, lote, validade, peso
liquido, e registro no [\Iinistério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser mantido em embalagens e
temperaturas corretas (íOoc ou de acordo com o
fabricante) e adequadas, respeitando a características
do produto. De modo que as embalagens não se

resentem alteradas.

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

Atenciosamente,

enir Aires

Portaria no 41312021 -GAB

30 KG 100

31

QUEIJO MUÇARELA FATIADO. Embalagem com
dados de identificação, data de fabricação e de
validade, peso liquido e registro no Ministério da Saúde
e/ou Agricultura. Deverá ser mantido em embalagens e
temperaturas corretas (íOoc ou de acordo com o
fabricante) e adequadas, respeitando a características
do produto. De modo que as embalagens não se
apresentem alteradas.

KG 100

UND32

SANDUICHE NATURAL: (frango desfiado, tomate,
alface, queijo e maionese) Lanche natural pão francês
de aproximadamente 50 gramas, cenoura crua ralada,
alface, tomate fatiado, 01 fatia de queijo, frango cozido,
desfiado e temperado e maionese. Utilização de
produtos de boa qualidade. Embalado individualizado
em plástico filme.

1.200

33
TORRADA COM OREGANO: Rodelas de pão com
azeite ou manteiga + Sal + Orégano em cima dos pães
a gosto, assado até dourar. Pacote de 150 gramas

UND 1 000



§â§ Prefeitura de Eldorado do Carajás
§ldõfâüo

do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

JUSTTFTcATTvA coNrnnraÇÃo DE EMeRESA eARA FoRNEctMENTo
oe cÊruenos AlrMErurícros DE pANrFrcaÇÃo

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 de panificação 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 paa 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.

ra Aires
a aúde

Portaria n'41312021
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Rua Rio Vermelho s,/n - centro - kmloo CEP: 68524-0oo - Etdorado do Carajás,/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

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

DOTAçÃO ORçAMENTARTA
GÊNERos ALTMENTícros DE pANrFrcAÇÃo

ira Aires
ria JtIun Saude

Portaria no 41312021

j,..

coDrGo ESPECTFTCAÇAO
10 122 0017 2.036 ManutenÇão do Conselho ÍVunic. 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
10 302 0017 2 054 [/lanut. Do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

ir Pe
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Rua Duque de Caxias s/n - setor 5-kmroo, CEP: 68524-0oo - Etdorado do Carajás/PA



Eldtitâtlo
do Carajás

ESTADO DO PARA
SLCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO _ SEMED

CNP..l 29.94o.948./ooo1-og

Eldorado do Carajás, 03 de novembro de 2022

Assunto: Solicitação de empresa para prestação de aquisição de gênero

alimentício de panificação.

4

3

5

UN SEMEDDESCRI o

600UNDAGUETE 30X10X5 cm, recheado e assado, massa

ssada no ponto correto, sem queimar ou cru, ter tamanho e peso padrã0, n

bores: presunto e queijo ou Írango e requeijão. Cremoso

fina, bem recheada,

500UNDcom queijo: biscoito alimentÍcio

ngrediente, polvilho, queijo e sal - apresentação assado (42 gr
ISCOITO POLVILHO

nd). Validade diária.

UNDISCOITO TIPO PETA, 2OG: dE

se de tapioca, ovos, óleo, e sal, sem glúten

onservantes. Apresentando consistência adequada

ótima qualidade, fabricado

u idades, arasitas, larvas e material estran ho.
isento d

ese

40KGOLO CONFEITADO - massa úmida assa

charcada), com duas camadas derecheio. Sabores: 1 - prestigio (massa d

hocolate, recheio de creme decoco e cobertura de brigadeiro)

2 - Creme (massa branca, recheio de 4 leite e frutas de estaçã0, cobertu

e chantily)
- Chocolate (massa de chocolate, recheio de brigadeiro e coberturad

rigadeiro)
--Ameixa (massa branca, recheio de doce de leite e ameixa, cobertura d

da no ponto (molhada, mas

antily).

UNDOLO DE CENOURA - feito com cenoura natura

rumos, ponto de Íermentaçáo correta, bem assada, mas sem aspecto

ueimado com

l, massa macia, se

ertura crocante de chocolate 1kg

oFicto N" 833/2022lPMEC/SEMED

Ao Senhor
FABIO DOS SANTOS LEAL

Secretário de Administração

700

1

2

750



E[doraüo
do Carajás
Governàndo co vo.e

ESTADO DO PARA
SI CPT IAEIA \4U\ICIPAI Dt FDUCAÇÁO . SEIVFD

CNPJ: 29.94o 948./ooo1-og

7

I

10

11

14

15

16

17

750UND010 DE CHOCOLATE - massa macta,

specto de queimada, com cobertura uniforme de chocolate (tip

rigadeiro). 1kg

úmida, bem assada, mas6

200UNDOIABADA massa macia, úmida, bem assada, ma

m aspecto de queimada com coberturade goiabada cremosa lkg
OLO DE FUB COíV G

200imples massa macia, úmida, bem assada, mas

spectode queimada tabuleiro de 1kg
LO DE FUB sB

2oo

e queimada, com cobertura de calda dafruta, 1kg
010 DE LARANJA - massa macia úmida bem assada, mas sem aspect

s00UNDOLO DE MANDIOCA (mané Pela do), formato redondo, Peso de

kg

250UNDOLO PAO DE L0 - massa macia úmida bem assada, mas sem aspecto

ueimada. 1kg

200UNDOLO TIPO FORMIGUEIRO, formato redondo, fofinho Pes
1kg

12

UND

0x30x5cm

am SESassadm abe0L 0IT ART0
leiu ro dbtaaadfatibm na naa0cel az adramam dadecto ELuqsp

13

UNDROn Oe V|IUO - feito à base de deriva

or dentro e com crocância característico, não deve estar duro ou

onachudo, assados no ponto correto' com 8cm de circunferência

dos de milho de qualidade,úmid

750UNDCHORRO QUENTE: Pequeno com em
e aproximadamente 50 gramas, contendo molho de tomate

eboia. salsicha inteira, milho e batata palha. Embalados e

acos plasticos aProPriados.

balagem, páo de leit

1000CENTO
vos margarina, farinha de Trigo.
echeio: Quei.io Muçarela e Goiabada

do, com açúcar refinadoOCINHO DE GOIABA E QUEIJO: assa

700UNDMPADINHA: assada com 709, com recheio cremoso de frango

1000UNDSFIRRA DE CARNE (reÍogada) Esflrra de carne

rigo enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina, carne bovina'

ebola, tomate...

1109. Com farinha d
tó

I 000

I

I

UND

UND

r50DE BANANA - massa macia, úmida,



Eldôiâito
do Carqiás
Govêrnaodo com vocé

ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. SEMTD

CNPJ: 29.94o.948 / oool-09

20

22

24

O DE OUEIJO - pão assado no ponto correto, sem queimar, textura intern

acia e com uma casca fina e crocante, sem recheio, tamanho

adrão e uniforme. Peso 25gramas de cada unidade.

LEITE INTEGRAL: Leite de ótima qualidade, homogeneizado
ue tenha recebido tratamento térmico especial UHT (Ultra High
emperatura), aquecido alé 142 a145'C por 2 a 4 segundos e
esfriado rapidamente. Deve apresentar em 200 ml do produ
eor de gordura total de 5 a 8 g sendo no máximo 5 g de gordu
aturada, máximo de í40 mg de Sódio e mÍnimo de 210 mg d

lcio. Composto de leite integral e estabilizantes. Embalage
ultilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, impermeável ao ar,

uz e germes, que possua perfeita conservação do sabor e da
ualidades nutritivas. Com tam de rosca. Selo do SIF

UND 80

l\,'1lNl SALGADINHO FRITO- PASTEL DE CARNE, fritos na hora, uniÍorme,

saborosa sem grumos, textura externa após Írito: crocante sem excesso de
gordura, acondicionado em caixacom 100 unidades 25 gramas cada (15gde

massa e 10 gramas de recheio)

CENTO r00

21 lVlNl SALGADINHO FRITOS na hora, uniforme, saborosa sem grumos,

textura exlerna apos frito: crocante sem excesso de gordura, acondicionado

em caixacom 100 unidades 25 gramas cada (1Sgde massa e 10 gramas de

recheio)

Opção de sabores:
'1 - Bolinha dequeijo
2 - Coxinha de frango
3 - Enroladinho de salsicha
4 - Ouibe

5 - Rissoles de carne
6- Rissoles de piza (presunto e queijo e orégano)

CAIXA COIV 1OO UNIDADES

CENTO 100

MORTADELA DEFUMADA - constituída da mistura de carnes
bovina e suÍna misturadas e trituradas, composta de
condimentos e outras substâncias alimentares, isento de
sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, que
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características
naturais (físicas, químicas e organolépticas). a embalagem
deverá conter externamente os dados de identificaÇão,
procedências, inÍormações nutricionais, número de lote, data de
validade, peso do produto e número do registro do ministério da
agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de
origem animal).

50

23 NHOQUE DE COCO O biscoitinho doce 209 que leva queijo na
massa e é embebido em calda de açúcar para então ser coberto
com coco ralado, leite em pó.

UND t000

PÃo DE FoRtr/A: Massa leve, farinha de
trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com
casca, Íatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado
ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de
funqos.

PACOTE 100

UND 1000.E

I

I

19

I

I
I

t\\,
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ldríÍâUo
do Carajás

ESTADO DO PARA
sECRETARTA MUNIcIPAL or eouceçÃo - sEMED

CNPJi 29.94o.948/ooo1-09

500UNDaam aclmSu na0 ae ti 0mNE CO qcrêmPE E U o peDo c O po
enrmfedeto0nam do taÇãelUedctoaS pmSEam S qadS a peASm

merte rera cUcobc0m1 0demxi ados0a ad stext raU ea apro0et p

26

1500UND

utmlco.

drmÍ Su ifoP oS 505RANF I
rmfeeaSauaSe eclah ed n sÍae I n am d pstoo goa po

27

50UND
U

eh oecam aSSd ea dP zza SSa aDN EZZA RAG
oa PoeueU obo a reqqoh edome

addrta emaCo çopedan d

e 10 fatias. Embalada em caixa

ZÓ

50UNDcre h omcoaed amSSa da aP zzaZ
ed doP Ur n adeu oàeoeuo reqafam teh do toe qngmo

d 1SdameadC rto a çoped a em tron 33mXI da marop
cm ixaaadaSa mE batia

50or aS ado o a oaCd U aS me o ÇSE NU oT gR
dam tcadTO toudo od ne ifica pda So edmco dmbm aa ge

e dno aon I\,4 n STE S roeu odo sa id da e rqo etten peflb
nbam a emeoam dn seseDevtu ar UcUoelu d Ag

m oco do coed ata Íatu Smp
D m dotouod rodÍe S caa ctÍae n od a preSaed uad spq

dra ASmnte Itearesan an oSab aAS mu

29

30

resentem alteradas.

fafi

OS dad dT DA oFLAEÍ\4 U RE oJU Ç
oSO u dee qoa d pnb acda da et o çed n çã eD VCe Íacfl ItuU aAuoua edSdao oIV n nStéonTOes edS(a raue mea e Snme a pebmedontia s

e nta odreSprdCO o
Sne on aSbam laeU sa eom od sDd u o qdS o roncte Cafa p

31

750UND

ndividualizado em plástico filme.

Íi U

U

u oed S a od qnÍraUT LRAHC NE A goN UD
m ten 5X am add a ronÍra ecochn ne atu pse e Laam on pa

fa1 ati d0ra da aruC ataunoceSata m
ESn ea omem da otefiS da o pZ od edn o COe o taÍu g

mE ab adedual adboaSo de qoI udo dza pça

r000UNDOREORNO: Rodelas
Orégano em cima do

de pão com azeite o
s pães a gosto, assad

té dourar. Pacote de '1 50 gramas

ORRADA COI\4
nteiga + Sal +33

sEVERIANO SAMPAIO

NASCIMENTO:831499
53200

Assinado de foÍma digital
por SEVERIANO SAN4PAIO

NASClMENTOr831499532
00

Severiano Sampaio Nascimento Macedo

Secretário de Educação
Portaria no033/2022

50

Formato com adição

caserra com

tomate, calabresa.
de aproximadamente 35 diâmetro.

GRANDE: caseira,

COZIDO fatiado.

corretas (1Ooc ou fabricante)

Embalagem com
validade,

corretas (1Ooc ou

com o fabricante) e adequadas,

tomate, alÍace,

alÍace, tomate fatiado,

KG

KG



ESTADO DO PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CN PJ : 29.940.948/0001-09

JUSTIFIACTIVA

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros

de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Educação com o fornecimento esporádico diante do conveniente de eventos

inerentes de formações, capacitações e reuniões progromadas e eventuais'l

visando a garantia de modo a tornar o ambiente garantido de uma alimentação

balanceada, saudável, preservando a qualidade nas refeições oferecidas' onde

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 da aludida secretaria'

SEVERIANO Assinado de forma

iÃúpÀro :f^F'f,3'SEVERTANo
NASCIMENTO:831 4 NASCIMENTo:8314sss3

9953200 200

Severiano Sampaio Nascimento Macedo

Secretário MuniciPal de Educação

Portaria n'033/2022
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Eldôiâtlo
do Carajás
Govenàndo côm v@é

EsrADo oo panÁ
sECRETARTA MUNtctPAL or eoucRçÃo

CN PJ : 29.940.948/0001-09

Dotações Orçamentárias - PANIFICAçÃO

12 121 0008 2081 FUNCIoNAMENTo DA SECRETARIA DE EDUcAÇÃo

L2 361 0008 2083 rvraruurrruÇÃo DAS AÇÕES vTNcULADAS no sntÁnro EDUCAçÃo

SEVERIANO

SAMPAIO
NASCIMENTO:83

149953200

Assinado de Íorma
digital por
SEVERIANO SAMPAIO
NASClMENTOrS3l49
953200

Severiano Sampaio Nascimento Macedo

Secretá rio Municipal de Educação

Portaria n' 033/2022


