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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE t 10-  

MEMO: 086/2021 — SEMMA 

Goianésia do Pará, 24 de Janeiro de 2021. 

Da: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Ao Excelentíssimo Sr°: Francisco David Leite Rocha 
Prefeito Municipal de Goianésia do Pará 

Assunto: Solicitação de processo licitatório para Refeição 

Senhor Prefeito 

Após cumprimentá-lo, encaminhamos a Vossa Senhoria a solicitação do processo 

licitatório para Fornecimento de Refeições prontas (Almoço, Jantar e Coffee break) destinadas a 

atender as necessidades desta Secretaria juntamente com o Departamento de Saneamento no 

Município, Visto que, a Secretaria realiza eventos e reuniões oficiais, além algumas de algumas 

equipes serem deslocadas a prestarem seus serviços fora da zona urbana, ou seja, em vilas 

afastadas da cidade- zona rural. 

Atenciosamente, 

FL VIO NASCIMENTO LIMA 
Sec ário Municipal — SEMMA 

Decreto n° 0005/2021— GP - PMGP 
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ESTADO DO PARA 

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

Memo n° 156/2021-SEMAS 

Goianésia do Pará, 24 de janeiro de 2021. 

PARA SETOR DE LICITAÇÃO 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

Márcio Anderson Costa e Souza 

Assunto: Solicitação Abertura de Processo Licitatório Refeições.  

Com os cumprimentos cordiais, a Secretaria Municipal de Assistência Social vem, 

através deste, solicitar a realização do Processo de Abertura de Processo Licitatório para o corrente 

ano. O Sistema único de Assistência social - Suas do município de Goianésia do Pará oferta seus 

serviços Socioassistenciais de forma contínua e pautado dentro dos princípios da administração 

pública e demais legislação vigente afeta a política de Assistência social. 

Nesse contexto, os serviços ofertados de forma contínua estão previstos na Política 

Nacional de Assistência social e Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução 109 

1111 	- 2009, com vistas a garantia da oferta dos serviços de forma qualificada e acolhedora, é que se faz 

necessário a aquisição de serviço de refeição para assegurar a segurança alimentar e nutricional com 

acolhimento humanizado de usuários, facilitadores e trabalhadores trabalhadores do SUAS, com 

vistas a manutenção dos serviços de proteção social básica especial, bem como o de gestão, para que 

não haja prejuízo na oferta dos serviços Socioassistenciais e o suas seja operacionalizado em 

consonância com legislação vigente, bem como atuando de forma a reduzir os impactos sociais 

causados pela desigualdade social. 

Atenciosame 
Sacra ria Mun. de 

Hdám Mín,wma ncia Sgqial 

Secretária Municipal de Assistência Social 

Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n Colegial 68.639-000 Goianésia do Pará PA. 
E-mail: smasgoianesia@hotmail.com  
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SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	 5 

Memo.005412021 — SEMECDEL 	 Goianésia do Pará, 24 de janeiro de 2021. 	tca 

Ao Gabinete do Prefeito 
Sr. Francisco David Leite Rocha 
Assunto: Abertura de Certame 

Excelentíssimo Senhor, 

Ao cumprimentá-lo, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. vêm 

por meio deste informar vossa Excelência que se faz necessário a abertura do srocesso 

licitatório para aquisição de Refeições para atender as necessidades desta secretaria afim de 

garantir o bom andamento das atividades para início do ano letivo de 2021. 

Estamos empenhados em trabalhar e garantir a execução do nosso calendário, no 

entanto, as incertezas devido a COVID 19 nos tem levado a elaborar as atividades de nossa 

secretaria de forma fragmentada, pensando no bem estar financeiro e bem comum de todos.  

Justificamos que tal solicitação se faz necessária para atender as necessidades das 

unidades educacionais do município, como a secretaria de educação e demais dependências 

administrativas. 

Iniciamos nossas atividades no dia 04 de janeiro de 2021 e temos trabalhado para 

garantir ao nosso alunado, professores e demais colaboradores todo os direitos de acesso ao 

trabalho e educação. 

Certos de vosso pronto atendimento. 

Atenciosamente, 

José E van da Silva Assunção 
Secret Í rio Municipal de Educação 
Dec to,'n° 0G6/2021/GP/PMGP 

Secretaria Municipal  de  Educação, Cultura, Desporto Cultura Desporto e Lazer 
Av Tawredo Neves S/N° - Cemro 

Emad.- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Memorando 115/2021 	 Goianésia do Pará, 22 de janeiro de 2021. 

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL). 

Marcio Anderson Costa e Souza. 

Cumprimentando cordialmente, a Secretaria Municipal de Administração vem 

através deste, solicitar abertura de Processo Licitatória na modalidade em que melhor se 

adequa, para a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, tipo serf 

0110 	service, marmitex e coffee break, no limite urbano do município de Goianésia,para 

atender as secretarias municipais. 

A contratação ora pretendida decorre do fato de que a Administração Pública 

necessita atender as necessidades de refeições prontas para as secretarias que integram a 

administração do município de Goianésia do para. 

Sendo o que temos para o momento, sirvo-me. 

Atenciosamente, 

azaro-Vas  4  oar ,110s  Alf A 41/'  es 

Secretário Municipal — SEMAD 

Decreto n°003/2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Memorando n.° 0374/2021/SMS 
Em, 24 de janeiro de 2021. 

Ao Senhor (a) Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo Administrativo Licitatório 

Estamos solicitamos a Vossa Senhoria a Abertura de Processo 
Administrativo Licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO SERF SERVICE, MARMITEX E COFFEE BREAK, NO 
LIMITE URBANO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA para atendimento ao Fundo Municipal 
de Saúde nos setores da Vigilância em saúde, hospital municipal, SAMU 192, UBS's, CAPS, 
Unidade de Atendimento ao COVID-19, CMS e Secretaria Municipal de Saúde. 

Atenciosamente, 

JOAQUIM JACIBE 
Secretário 

Dec. 

G CIAS URBANO 
e Saúde 

21 

Rua da Paz, N° 60 — Bairro: Alto Bonito — CEP: 68.639.000/Goianésia do Pará - Fone: (094)3779-1190 — 
Email: frnsaudegoianésiaühotmail.com  
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREFEITURA 

GOIANESIA 
DO PARÁ CUIDANDO DA ':J'SS- ,̀  GENTE. 
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1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES 

PRONTAS DO TIPO SELF-SERVICE, MARMITEX E COFFE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS 

DASSECRETARIAS NO LIMITE URBANO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ — PA. 

2. OBJETIVO / FINALIDADE 

Produção. fornecimento, manipulação e distribuição de alimentação a todos os servidores que 

prestam ou que venham prestar serviços para as diversas unidades administrativas deste Município. 

3. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a necessidade no fornecimento de refeições do tipo SERF SERVICE. MARMITEX E 

COFFEE BREAK para os servidores, devido às conferencias, palestras, cursos e outras atividades 

realizadas pelas Secretarias Municipais, ainda. mister o fornecimento, pois, muitas vezes, os serviços 

prestados pelos servidores excedem o horário de almoço ou jantar, sendo mais economicamente viável 

a aquisição de refeição pronta, comparada a contratação de servidor e aquisição dos produtos para 

preparação das refeições. 

Além disso, preservá-los de quaisquer transtornos alimentares, tais como hipoglicemia ou 

hiperglicemia, decorrente da supressão de alguma refeição, inclusive o desjejum, visto que não são 

poucas as ocasiões em que nossos servidores e/ou profissionais contratados saem em ocorrência 

próximo ao horário de rendição e só retornam muito depois do horário de passagem do serviço 

4. DO CARDÁPIO 

4.1 As refeições terão peso total não inferior a 700 (setecentos) gramas por unidade. excluindo-se 

salada e farofa, que deverão ser servidas e acondicionadas separadamente. Considerando as 

recomendações do PAT (Programa de Alimentação do Trabalnador) e preconizações da OMS 

(Organização Mundial de Saúde) referente à alimentação saudável, as refeições do almoço e jantar 

deverão fornecer de 900 a 1000 KCal per capita, balanceada em 50% de carboidratos, 30% de lipidios 

e 20% de proteínas de origem animal. Portanto. a porção proteica (de origem animal), de alimento 

pronto, deverá corresponder a não menos de 140 (cento e quarenta) gramas quando sem osso e 200 

(duzentos) gramas com osso, por pessoa, por cada refeição (café da manhã, almoço e jantar). 

5. FORNECIMENTO 

5.1 Para self-service com serviço de (estaurante completo. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, 5/N, Centro, CEP: 68.639-000 Goianésia do Pará — PA 
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5.1.1. As refeições deverão ser servidas parceladamente, de segunda-feira a domingo, 

impreterivelmente. no intervalo das 12h0Omin às 14h0Omin para o almoço e das 18h0Omin às 

20h0Omin para o jantar. 

5.1_2 As refeições deverão ser elaboradas e preparadas nas instalações da empresa contratada. 

devendo a mesma equipar as instalações para confecção das alimentações, tais como utensílios 

domésticos, fogão, freezer, refrigerador, panelas, pratos, talheres, copos, xícaras, forro de mesa, etc.; 

5.1.3. As refeições deverão ser produzidas e fornecidas por pessoal qualificado para a confecção das 

refeições (cozinheiros. etc.), para a limpeza e higienização dos ambientes onde serão 

confeccionadas e servidas as refeições (faxineiros, auxiliares de serviços gerais, etc.) e para servir as 

refeições (garçons, etc.), de acordo com as normas de vigilância sanitária; 

5.1.4. As quantidades diárias de refeições a serem elaboradas serão as solicitadas em formulário 

próprio e autorizadas pelo Gestor do Contrato, de acordo com a necessidade real de cada Secretaria 

ou Departamento. 

5.1.5. As quantidades de refeições estimadas servem como meras norteadoras do consumo real. não 

vinculando o CONTRATANTE à solicitação total do quantitativo estimado. 

5.2. Para fornecimento de Marmitex ou Quentinhas: 

5 2 1. As Marmitex/quentinhas deverão ser entregues parceladamente, de segunda-feira a 

domingo, impreterivelmente no intervalo das 10h30min às 11h3Omin para o almoço e das 

17h3Omin ás 18h000min para o jantar, sendo o local de sua entrega no prédio das Secretarias ou 

Departamentos solicitantes. 

5 2 2. As quentinhas deverão ser transportadas em acondicionamento térmico que garanta a 

temperatura e a qualidade da alimentação fornecida; 

5.2 3. As refeições deverão ser acondicionadas em recipientes que mantenham a temperatura ideal 

para consumo: 

5.2.4. As refeições deverão ser preparadas pela CONTRATADA em local próprio. devidamente 

equipado e com condições adequadas ao pleno funcionamento, de acordo com as normas de 

vigilância sanitária; 

5.2.5. As quantidades diárias de refeições acondicionadas a serem fornecidas serão as 

solicitadas em formulário próprio e autorizadas pelo Gestor do Contrato. de acordo com 

a necessidade real de cada Secretaria ou Departamento; 

5.2.5.1. As quantidades de refeições estimadas servem como meras norteadoras do consumo real. não 

vinculando o CONTRATANTE à solicitação total do quantitativo estimado; 

5.3. O cardápio poderá ser alterado, dependendo das necessidades dos que consumirem, sendo 

previamente comunicadas as devidas alterações pela CONTRATANTE; 

5.4. Em ocasiões eventuais a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA o fornecimento de 

quentinhas adicionais ou refeições com serviço de restaurante completo, respeitadas todas as 

condições já estabelecidas; 

5.5. O Prazo para solicitação ao fornecedor será de no mínimo 24 horas; 

5.6. Deverão ser utilizados gêneros alimentícios de primeira qualidade no preparo das refeições: 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Centro, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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5.8. Setor responsável pelo gerenciamento do contrato: As Secretarias solicitantes juntamente com a 

Controladoria Interna da PMGP serão os setores responsáveis para solicitar, manter o controle. atestar 

a liberação para pagamento, como também de manter contato com o fornecedor para esclarecimento 

quando for necessário. 

6. DO PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 	O pagamento será realizado, mensalmente. após a apresentação pela CONTRATADA dos 

seguintes documentos: 

6 1 1 Nota Fiscal devidamente preenchida; 

6.1.2. Requisições das refeições fornecidas, devidamente preenchidas e autorizadas: 

6 1 3. Mediante o computo das refeições fornecidas mensalmente: 

6.1.4 Indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor da prestação do 

serviço; 

6.1.5 Prestar os serviços conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no resultado e 

homologação do procedimento licitatório; 

6.1.6. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de habilitação e 

qualificação exigidas na fase licitatória. 

6.1.7 cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, CND DIVIDA 

ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

6.1.8 Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMBJT. 

discriminando os serviços prestados, bem como os quantitativos e seus respectivos valores conforme 

constam discriminados no contrato de prestação de serviços. 

6.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 

transporte resultantes da execução do contrato. 

6.1.10. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da 

sua culpa ou dolo na execução do contrato. não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

6.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer refeições e/ou produtos 

fornecidos sem sua autorização, extrapolando, qualitativamente ou quantitativamente, o disposto no 

termo de contrato; 

6.3. O pagamento está condicionado, ainda. ao  atesto na referida nota fiscal pelo Gestor do Contrato. 

6.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

6.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas previdenciários. 

fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta licitação; 

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a ocorrência de 

qualquer fato ou dano, no primeiro dia útil subsequente a ocorrência. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Centro, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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6.7 responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários, durante as horas de trabalho. de forma que 

estes empregados mantenham o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com terceiros e 

servidores da CONTRATANTE, substituindo. imediatamente. todo e qualquer de seus empregados ou 

prepostos que sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da PMGP 

6.8. Permitir que a CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, a execução do objeto. ficando 

assegurado à CONTRATANTE, o direito de aceitá-lo ou não. 

7. DA VIGÊNCIA 

7.1 A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da data da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Quaisquer reclamações pertinentes a qualidade e/ou quantidade da refeição, pelos diversos 

setores da PMGP, serão repassadas à empresa contratada, para as providências pertinentes, sob 

pena das sanções legais; 

8.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução. 

garantida a prévia defesa. ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93: 

8.3. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está 

sujeita à sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 

10. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Constituem atribuições da CONTRATANTE: 

11.1.1. Promover o recebimento do objeto do presente contrato nos prazos fixados para tal: 

11.1.2. Emitir nota de empenho especificando os produtos e as quantidades estimadas para cada mês. 

entregando-a a empresa Contratada ou remetendo-a por fax. 

11.1.3. Pagar, no vencimento, o valor do fornecimento acordado; 

11.1.4. Zelar pela boa operação e pelos bons cuidados com os materiais. zelando para que pessoas 

não autorizadas ou qualificadas manuseiem; 

11.1.5. Fornecer à CONTRATADA a relação de servidores e unidades autorizadas a acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato e atestar os relatórios de visita, quando necessário. 

11. CONDIÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1. Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para a prestação de serviços por 

terceiros, senão por aquele contratado. 

12 RECURSOS FINANCEIROS: 

12.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos recursos 

da dotação orçamentária indicados no (s) Contrato (s). 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Centro, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas. erro ou mora na execução. 

garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93: 

13.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está 

sujeita às sanções. assegurados o contraditório e ampla defesa. 

Lázaro Vasconcelos Soares 

Secretária Municipal de Administração 

Decreto N° 003/2021-GP-PMGP 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Centro, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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Governo Municipal de Goianésia do Pará 
Fundo Municipal de Saúde 

ÓRGÃO : 11 Secretaria Municipal de Saude - SEMS 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 33 Secretaria Municipal de Saúde - SEMS 

PROJETO / ATIVIDADE : 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(nsOibaixo discriminado(s) necessário 
(s) a REFEIÇÕES E COFFEE BREAI para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

• Código Descrição 

 

Quant Unidade 	VI. Estimado 

0,00 010038 REFEIÇÃO COMPLETA SELF SERVICE 	 300,0000 QUILO 

Especificação: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADES DE QUALQUER ITEM DO 
CARDÁPIO, PELO SISTEMA SELF SERVICE; CARDÁPIO MINIMO: ARROZ 
BRANCO TEMPERADO, FEIJÃO, MAIONESE, PURÊ, 2 TIPO DE REFOGADOS, 
02 TIPO DE CARNE AO MOLHO, 03 TIPO DE MASSA PREPARADAS NA HORA 
(LASANHA. MACARRÃO E OUTROS). 04 TIPO DE CARNE(BOVINO.SUINO. AVE 
E PEIXE) SALADA E LEGUMES VARIADOS. 

010039 MARMITEX 700 GRAMAS 	 1200,0000 UNIDADE 
	

0.00 

Especificação: Especificação : Marmitex composta no mínimo por 05 (cinco) guamlips: arroz, 
feijão, carne, churrasco e salada, deverá ser feito um rodizio (viáções), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetiçõesdiárias do 
mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex rikluminio 

010040 KIT COFFEE BREAK 	 18,0000 UNIDADE 
	

0.00 
Especificação: Especificação : 50 pessoas, composto por 02 bolos grandes de tiposariados. 02 • bolos de chocolate, 01 bolo de cenoura, 01 bolo de mandioca, 400a*iados 

(coxinha, quibe, pasteis e pão de queijo), 100 doces, 10 refrigemates (sabores 
diversos), 10 litro de sucos naturais. 

Goianésia do Par 	 -iro de 2021 
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Governo Municipal de Goianésia do Pará 
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 

ÓRGÃO : 20 Prefeitura Municipal de Goianésia 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24 Secretaria Municipal de Administração 

PROJETO / ATIVIDADE : 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns*baixo discriminado(s) necessário 
(s) a REFEIÇÕES E COFFEE BREAI para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

111 	Código Descrição 	 Quant Unidade 
	

VI. Estimado 

010038 REFEIÇÃO COMPLETA SELF SERVICE 	 4800,0000 QUILO 
	

0,00 

Especificação: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADES DE QUALQUER ITEM DO 
CARDÁPIO, PELO SISTEMA SELF SERVICE; CARDÁPIO MINIMO: ARROZ 
BRANCO TEMPERADO, FEIJÃO, MAIONESE, PURÊ, 2 TIPO DE REFOGADOS, 
02 TIPO DE CARNE AO MOLHO, 03 TIPO DE MASSA PREPARADAS NA HORA 
(LASANHA, MACARRÃO E OUTROS), 04 TIPO DE CARNE(BOVINO,SUINO, AVE 
E PEIXE) SALADA E LEGUMES VARIADOS. 

010039 MARMITEX 700 GRAMAS 	 3000,0000 UNIDADE 
	

0,00 

Especificação: Especificação : Marmitex composta no mínimo por 05 (cinco) guamfips: arroz, 
feijão, carne, churrasco e salada, deverá ser feito um rodizio (viações), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetiçõesdiárias do 
mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex aidiumínio 

010040 KIT COFFEE BREAK 	 240,0000 UNIDADE 
	

0,00 
Especificação: Especificação : 50 pessoas, composto por 02 bolos grandes de tipogariados, 02 • bolos de chocolate, 01 bolo de cenoura. 01 bolo de mandioca, 400 atgados 

(coxinha, quibe, pasteis e pão de queijo), 100 doces, 10 refrigemates (sabores 
diversos), 10 litro de sucos naturais. 

Goianésia do Pará, 28 de Janeiro de 2021 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210128003 

Estado do Pará 	 Pag.: 	1 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 
Fundo Municipal de Assistencia Social 

ÓRGÃO : 40 Fundo Municipal de Assistencia Social 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34 Fundo Municipal de Assistencia Social 

PROJETO / ATIVIDADE : 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(nstilbaixo discriminado(s) necessário 
(s) a REFEIÇÕES E COFFEE BREAK para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

n I,  Código Descrição 	 Quant Unidade VI. Estimado 

0.00 

 

010038 REFEIÇÃO COMPLETA SELF SERVICE 	 900,0000 QUILO 

Especificação: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADES DE QUALQUER ITEM DO 
CARDÁPIO, PELO SISTEMA SELF SERVICE; CARDÁPIO MINIMO: ARROZ 
BRANCO TEMPERADO, FEIJÃO, MAIONESE, PURÊ, 2 TIPO DE REFOGADOS, 
02 TIPO DE CARNE AO MOLHO, 03 TIPO DE MASSA PREPARADAS NA HORA 
(LASANHA, MACARRÃO E OUTROS), 04 TIPO DE CARNE(BOVINO,SUINO, AVE 
E PEIXE) SALADA E LEGUMES VARIADOS. 

010039 MARMITEX 700 GRAMAS 	 900,0000 UNIDADE 
	

0,00 
Especificação: Especificação : Marmitex composta no mínimo por 05 (cinco) guarrirps: arroz, 

feijão, carne, churrasco e salada, deverá ser feito um rodizio (viações), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetiçõesdiárias do 
mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex akturninio 

010040 KIT COFFEE BREAK 	 60,0000 UNIDADE 
	

0.00 
Especificação: Especificação : 50 pessoas, composto por 02 bolos grandes de tiposrariados, 02 • bolos de chocolate, 01 bolo de cenoura, 01 bolo de mandioca, 400,91:gados 

(coxinha, quibe, pasteis e pão de queijo), 100 doces, 10 refrigemates (sabores 
diversos), 10 litro de sucos naturais. 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210128004 Rubrica 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 
Sec.Mun.de Educa.Cultu.Desporto e Lazer 

 

Pag.: 	1 

ÓRGÃO : 05 Fundo Municipal de Educação Básica 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05 Fundo Municipal de Educação Básica 

PROJETO / ATIVIDADE : 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(n$ibaixo discriminado(s) necessário 
(s) a REFEIÇÕES E COFFEE BREAK para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

• Código Descrição 	 Quant Unidade 

010038 REFEIÇÃO COMPLETA SELF SERVICE 	 3000,0000 QUILO 

Especificação: REFEIÇÃO POR PESO. SEM QUANTIDADES DE QUALQUER ITEM DO 
CARDÁPIO, PELO SISTEMA SELF SERVICE; CARDÁPIO MliVIMO. ARROZ 
BRANCO TEMPERADO. FEIJÃO, MAIONESE, PURÊ. 2 TIPO DE REFOGADOS, 
02 TIPO DE CARNE AO MOLHO, 03 TIPO DE MASSA PREPARADAS NA HORA 
(LASANHA, MACARRÃO E OUTROS), 04 TIPO DE CARNE(BOVINO,SUINO. AVE 
E PEIXE) SALADA E LEGUMES VARIADOS. 

 

VI. Estimado 

0.00 

010039 MARMITEX 700 GRAMAS 	 1800,0000 UNIDADE 
	

0.00 

Especificação: Especificação : Marmitex composta no mínimo por 05 (cinco) guarribps: arroz, 
feijão. carne, churrasco e salada. deverá ser feito um rodizio (vÉeções), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetiçõesdiárias do 
mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex Gidtiminio 

010040 KIT COFFEE BREAK 	 120,0000 UNIDADE 
	

0,00 
Especificação: Especificação : 50 pessoas, composto por 02 bolos grandes de tiposrariados, 02 • bolos de chocolate. 01 bolo de cenoura, 01 bolo de mandioca, 400aÉgados 

(coxinha, quibe, pasteis e pão de queijo). 100 doces, 10 refrigernates (sabores 
diversos), 10 litro de sucos naturais. 

Goianésia 	2E', c:c jar.3iro e  202.1 
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RESPONSÁVEL 



SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210128005 

Estado do Pará 	 Pag.: 	1 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 
Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

ÓRGÃO : 50 Fundo Mun.de Meio Ambiente e Saneamento 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 35 Sec.Mun.de Meio Ambiente e Saneamento 

PROJETO / ATIVIDADE : 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(nspaixo discriminado(s) necessário 
(s) a REFEIÇÕES E COFFEE BREAK para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

• Código Descrição 

 

Quant Unidade 	VI. Estimado 

010038 REFEIÇÃO COMPLETA SELF SERVICE 	 600,0000 QUILO 
	

0.00 

Especificação: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADES DE QUALQUER ITEM DO 
CARDÁPIO, PELO SISTEMA SELF SERVICE; CARDÁPIO MINIMO: ARROZ 
BRANCO TEMPERADO, FEIJÃO, MAIONESE, PURÊ, 2 TIPO DE REFOGADOS, 
02 TIPO DE CARNE AO MOLHO, 03 TIPO DE MASSA PREPARADAS NA HORA 
(LASANHA, MACARRÃO E OUTROS). 04 TIPO DE CARNE(BOVINO,SUINO. AVE 
E PEIXE) SALADA E LEGUMES VARIADOS. 

010039 MARMITEX 700 GRAMAS 	 1800,0000 UNIDADE 
	

0,00 

Especificação: Especificação : Marmitex composta no mínimo por 05 (cinco) guarnrips: arroz. 
feijão, carne, churrasco e salada, deverá ser feito um rodizio (viações), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetiçõesdiárias do 
mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex deiuminio 

• 010040 KIT COFFEE BREAK 	 60,0000 UNIDADE 
	

0,00 

Especificação: Especificação : 50 pessoas, composto por 02 bolos grandes de tiposrariados. 02 
bolos de chocolate, 01 bolo de cenoura, 01 bolo de mandioca, 400aigados 
(coxinha, quibe, pasteis e pão de queijo), 100 doces, 10 refrigernates (sabores 
diversos), 10 litro de sucos naturais. 

Goianésia do Pará, 28 de Janeiro de 2021 

AVIO NASCIMENTO LIMA 

RESPONSÁVEL 

rpt01 
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