ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
CNPJ: 83.211.433/0001-13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
N

os.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO
O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, MATERIAIS DE COPA
E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOIANÉSIA DO PARÁ (Fracassados na Licitação Anterior).

DESCRIÇÃO

ITEM
1

BANDEJA EM PLÁSTICO G

QUANT.

UNIDADE

50,000 UNIDADE

Especificação Bandeja plástica, em polipropileno, cor variada, medindo 45cm x 32cm.

POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L:

105,000 1 UNIDADE

Especificação . Pote, plástico, tampa rosqueável, transparente, pode ser utilizado em freezer, geladeira e
micro-ondas, livres de bpa, capacidade de 2 Litros.

3

REGULADOR DE GÁS:

157,000 KIT

Especificação : Kit de instalação de gás de cozinha para botijão 13kg composto de 01 mangueira de no
mínimo 1, 25m, 02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão com registro borboleta, homologados e
aprovados pelo INMETRO e pela ABNT.

4

BANDEJA EM PLÁSTICO M:

48,000 UNIDADE

Especificação : Bandeja plástica empilhava/ e encaixável, em polipropileno, cor variada medindo 32cm x
23cm.

5

CAIXA DE ISOPOR 80L

61,000 1 UNIDADE

Especificação . Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com
capacidade para 80 litros.

6

CAIXA DE ISOPOR 120L:

59,000

UNIDADE

Especificação Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com
capacidade para 120 litros.

7

CAIXA DE ISOPOR 160L

55,000 UNIDADE

Especificação . Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com
capacidade para 160 litros

8

CAIXA DE ISOPOR 180L:

24,000

UNIDADE

Especificação Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta densidade (EPS) e com
capacidade para 180 litros.

CAIXA TÉRMICA 32L:
Especificação : Caixa térmica, capacidade 32 L, fabricada em polietileno de alto impacto possui isolamento
térmico em espuma de poliuretano, com tampa com alça.

34,000 1 UNIDADE
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CAIXA PLÁSTICA AGRICOLA
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130,000

UNIDADE

29,000

UNIDADE

Especificação Caixa plástica agrícola hortifruti 24cm x 40 cm x 60cm - matenal polietileno de alta
densidade, laterais e fundo vazados, espaço para gravação de marca nos 4 lados, empilhável, com
ombreiras, colunas e fundo internos arredondados, fundo com círculos para não danificar os alimentos

11

CANECÃO EM ALUMÍNIO 4,5L:
Especificação Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 4,5L, caneca de metal, material
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquehta

12

GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) PLÁSTICO:

23,000 UNIDADE

Especificação Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro, ampola de vidro; jato automático (por
pressão), revestimento externo em plástico resistente

13

COADOR DE CAFÉ G:

190,000

UNIDADE

Especificação Coador de café de flanela, cabo de madeira, tamanho 'G' (aprox 5 litros) Estrutura arame
galvanizado n° 14, cabo de madeira em eucalipto (torneada, lixada e polida)

14

COLHER DE MESA EM AÇO INOX:

425,000 UNIDADE

Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas,
Especificação
proporcionando maior conforto no uso, totalmente feita de aço inox. Própria para uso diário combina com
qualquer ambiente

15

COLHER DE PAU

434,000

UNIDADE

540,000

UNIDADE

Especificação Colher pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 42 cm

16

COLHER PARA SERVIR G:
Especificação . Colheres de alumínio Fundido em coquilha. medindo 32cm

17

JARRA PLÁSTICA 5L.

56,000 UNIDADE

Especificação Jarra , material plástico, capacidade 5 L, modelo com tampa, cor incolor, aplicação água

18

PANELA DE PRESSÃO 07L:

• 49,000 UNIDADE

Especificação . Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 07 L, características adicionais
tampa com sistema de fechamento externo.

19

PILÃO C/ SOCADOR DE TEMPERO:

91,000 UNIDADE

Especificação . Pilão Alumínio Fundido para Tempero, com socador

20

PORTA TALHERES 6 DIVISORIAS:

74,000 UNIDADE

Especificação • Porta talher, plástico (acrílico), gaveta, mínimo 6 divisões, embalagem 1 unidade.

21

TÁBUA PARA CORTE DE CARNE:
Especificação Construídas em polipropileno, antiderrapante; bordas arredondadas; cores variadas, fácil
higienização e resistente a produtos químicos Com furo para pendurar; altura 50cm, largura 30cm e
espessura 1,5cm

192,000 UNIDADE
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22

BACIA PLÁSTICA 10L:

112,000

Especificação Bacia Plástica Redonda 10L e./tampa

23

ACARA COM PIRES 75ML:

244.000

UNIDADE

2120,000

PACOTE

Especificação Xícara com pires, melena! cerâmica, tipo café, capacidade 75m1

24

COLHER DESCARTÁVEL:
Especificação plástico transparente, pct c150 wird

25

GARFO DESCARTÁVEL:

1900,000 _ PACOTE

Especificação Plástico transparente, pct c/ 50 unid

26

FACA DESCARTÁVEL:

1800,000

PACOTE

Especificação Plástico transparente, pct c/ 50 unrd.

27

ESCORREDOR ALUMÍNIO N°35:

84.000

UNIDADE

52,000

UNIDADE

97,000

UNIDADE

3315,000

UNIDADE

33,000

UNIDADE

277,000

UNIDADE

540,000

UNIDADE

Especificação Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumínio - em alumínio polido; tipo tacho. com
pé e asas de alumínio: alças laterais fundidas, com furo na espessura de 2mm, (tolerância entre 5 e 10%)
Item 15 2 - escorredor tamanho n° 35, com capacidade aprox. Para 9,25 kg Medindo altura de 135 mm, e
350 mm de diâmetro. Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumínio - em alumínio polido; tipo
tacho; com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessura de 2mm, (tolerância
entre 5 e 10%). Item 15.2 - escorredor tamanho n° 35, com capacidade aprox Para 9,25 kg Medindo altura
de 135 mm. e 350 mm de diâmetro

28

ESCORREDOR ALUMÍNIO N°45:

Especificação Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumínio - em alumínio polido; tipo tacho; com
pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessura de 2mm; (tolerância entre 5 e 10%)
item 15 1 - escorredor tamanho n° 45, com capacidade aprox. Para 20 litros, medindo altura 190mm,
diâmetro de 450mm

29

PEGADOR DE ALIMENTOS
Especificação Pegador para massas em aço nos 35cm

30

CUMBUCA PLÁSTICA PADRÃO FNDE:
Especificação Comporta 450 ml, produzida em polipropileno virgem ateime°. Cor verde

31

GARRAFA TÉRMINCA PLÁSTICA 9L:
Especificação Garrafa térmica capacidade 9 litros - botião - com torneira, tampa de rosca com bocal
largo. pés retráteis

32

MANGUEIRA PARA JARDIM:
Especificação material resistente, reforço com fio de poliéster, flexível, medindo 30 metros

33

AVENTAL EMBORRACHADO:
Especificação - Com aproximadamente 1,10 cm de alt E 63 cm de largura

34

LIXEIRA MEDIA

254.000 _ UNIDADE
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Especificação em plástico resistente, sem tampa, cap 30 litros.

35

LIXEIRA GRANDE:

254,000 UNIDADE

Especificação . em plástico resistente, com tampa, cap. 50 litros.

36

CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G:

84,000 UNIDADE

Especificação . Telado 50 Litros

37

SALSICHA MISTA:

1300,000 QUILO

Especificação : congelada, embalagem plástica transparente, Mi:mica não reciclada, contendo informações
sobre o fabricante e datas de processamento e validade. Cada pacote deve conter até 1kg. O produto
deverá apresentar validade mínima 03 (três) meses a partir da data de entrega.

38

LINGUIÇA CALABRESA:

710,000 PACOTE

Especificação : sem gordura, produto não transgénico, acondicionado em pacote de 5 kg, embalado a
vácuo.

39

LINGUIÇA TOSCANA:

720,000 PACOTE

Especificação : sem gordura, produto não transgénico, acondicionado em pacote de 5 kg, embalado a
vácuo.

40

CALDO DE CARNE:

107,000 CAIXA

Especificação tempero em tablete c/24 cx c./02 tabletes

41

CALDO DE FRANGO:

107,000 CAIXA

Especificação tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes

42

CALDO DE LEGUMES:

107,000 CAIXA

Especificação - tempero em tablete c124 cx c/02 tabletes

43

MACARRÃO:

150,000 FARDO

Especificação : Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em embalagem de 500 g, contendo na
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem
apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não
devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco
solto no pacote, fardo com 20 pacotes.

44

MARGARINA:

105,000 CAIXA

Especificação : Vegetal, com sal, com no mínimo 50 % de lipidio, acondicionada em embalagem de 500
mg, confeccionada em material plástico original de fábrica, contendo no corpo da embalagem
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Caixa Contendo 12 Unid.

4' I ABOBORA.

580,000 QUILO

Especificação : Uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,
livre de terra ou corpos estranhos aderentes a superfície externa.

46

ALFACE:

885,000

MAÇOS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
CNPJ: 83.211.433/0001-13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

44.."
4

4-1
"P"

°
kluiewca

Especificação De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteira, sem fenmentos ou
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra adenda à superfície externa.

47

ALHO:

650,000

QUILO

1010.000

QUILO

Especificação De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias,
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, com data de validade impressa e não inferior
a 90 dias

48

BATATA (INGLESA):

Especificação De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou
defeitos. firmes e com brilha sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.
-1--

49

BETERRABA .

485,000 QUILO

Especificação De pnmeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchas, com coloração
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal que lhe permita suportar a
manipulação. o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de
fenmentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas.

50

CEBOLA:

940,000 QUILO

Especificação : De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias,
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atoxicos, com data de validade impressa e não inferior
a 90 dias.

51

CENOURA:

680,000 QUILO

Especificação De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias.
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, com data de validade impressa e não inferior
a 90 dias.

52

CHEIRO VERDE:

625,000 MAÇOS

Especificação . De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho. sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.

53

CHUCHU:

545,000 QUILO

Especificação . De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa

54

COUVE:

710,000 MAÇOS

Especificação . De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra adenda á superfície externa

55

LIMÃO:

425.000 QUILO
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Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com
brilho, 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 ferimentos ou defeitos,
sujidades, parasitos e larvas.

56

MACAXEIRA:

830,000 QUILO

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchas, com coloração
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas.

57

PEPINO:

440,000 QUILO

Especificação " In natura de primeira qualidade, em condições adequadas para o consumo. Com ausência
de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas.

58

PIMENTÃO

455,000 QUILO

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, ternos, com coloração uniforme,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportara manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades,
parasitos e larvas.

59

REPOLHO:

550,000 QUILO

Especificação : De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações ou cortes, com grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo menos, dois dias,
acondicionados em sacos plásticos transparentes e atóxicos, com data de validade impressa e não inferior
a 90 dias,

60

TOMATE:

1040,000 QUILO

Especificação : De primeira qualidade, lavado, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.

61

PÃO FRANCES:

34300,000 UNIDADE

Especificação : Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, brometo, farinha de trigo, margarin a, peso
50 g.

62

LEITE EM PÓ:

363,000 FARDO

Especificação : Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem
de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações, principalmente nas
emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha
escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto;
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou
esverdeadas (mofo). Fardo contendo 50 Unid.

63

PIMENTA DO REINO:
Especificação : Moída, embalagem plástica de 50g.

406.000 PACOTE
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64

MORTADELA 1KG:

535,000

QUILO

Especificação mortadela, origem carne bovina, prazo validade 60 Dias contando da data de entrega

65

FRANGO CONGELADO INTEIRO:

17370,000 QUILO

Especificação • com miúdos, não temperado, industrialmente, embalado com selo de Inspeção (SI), com
1kg, data e local de processamento e validade impressa na embalagem

66

PEITO DE FRANGO.

3630,000 QUILO

Especificação com osso, congelado, embalagem plástica transparente, atóxica não reciclada, contendo
informações sobre o fabricante e datas de processamento e validade. Cada pacote deve conter até 1kg
O produto deverá apresentar validade mínima 03 (três) meses a partir da data de entrega.

67

ARROZ:

1820,000 PACOTE

Especificação Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, acondicionado em
embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido

68

OVOS:

327,000 CARTELA

Especificação • De galinha, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 unidades, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 1 800g.

69

CARNE BOVINA DE 1', IN NATURA: (TRASEIRA)

2680,000 QUILO

Especificação : sem osso, tipo coxão duro, patim, sem gordura, sem sebo, resfriada, embalagem
transparente, com 500g O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data
de entrega na UNIDADErequisitante

70

CARNE BOVINA DE 28 , IN NATURA: (MÚSCULO, PALHETA E LOMBO)

2540,000

QUILO

Especificação : Em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica transparente, atóxica não
reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de
entrega na UNIDADErequisitante

71

CARNE BOVINA DE 28 , IN NATURA: (COSTELA)

3540,000 _ QUILO

Especificação . em peça, sem gordura ou sebo. resfnada, embalagem plástica transparente, atóxica não
reciclada. com 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de
entrega na UNIDADErequisitante.

72

CARNE BOVINA DE 28 , IN NATURA: (MUDA)

1190,000

QUILO

Especificação : Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem gordura, sem sebo, resfriada, embalagem
transparente, atóxica O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de
entrega na UNIDADErequisitante

73

ÁGUA MINERAL 200ML:
Especificação Sem gás, em copo transparente com capacidade de 200ml, cl informações do fabricante e
data de vencimento Fardo com 48 Unidades

11290,000 FARDO
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74

POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI):

916,000 QUILO

Especificação : Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor abacaxi. As polpas de frutas deverão
atender as seguintes características: deve ser obtida da extração da fruta in natura, pasteurizada-aquecida
em temperatura abaixo de 100"C de forma a manter as características organolépticas e destruir bactérias
e leveduras validade: até 12 (doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no momento da
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínimo de 4 litros de sucrilkg.

75

CHARQUE DIANTEIRO:

1550 000 QUILO

Especificação . em cubos, pacote a vácuo de 1kg, preparado com carne bovina de boa qualidade salgada
curada seca, de consistência firme, com cheiro e sabor próprio, isentos de sujidades e materiais
estranhos,embalado a vácuo em sacos transparentes, e atóxicos, resistentes. O produto deverá apresentar
validade mínima 03 (três) meses a partir da data de entrega.

76

LEITE CONDESADO

98,000 CAIXA

Especificação . Embalagem confeccionada em papel, original de fábrica, contendo no corpo da
embalagem, Pct. com 395g, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento. Não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro
azedo ou podre, quando abertos. Caixa com 24 unidades

77

LEITE LÍQUIDO:

102,000

CAIXA

Especificação : Caixa de 10001 original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação dos
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações,
principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve
apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. Caixa contendo 12 Unid.

78

MILHARINA:

49,000 FARDO

Especificação : Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com informações do
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. Fardo contendo 30 Unid.

79

PRESUNTO

470 , 000 QUILO

Especificação : Acondicionado em pacote de 1 kg, cozido com 100% de carne de ave, peça inteira, com
validade mínima de 02 meses.

80

QUEIJO:

444,000

QUILO

Especificação : Acondicionado em pacote de 1 kg, com prazo de validade na embalagem.

81

BANANA:

950,000 I QUILO

Especificação : Tipo prata, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchas, com
coloração uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de
ferimentos ou defeitos, sujeiras, parasitos e larvas.

82

LARANJA:

1350,000 QUILO

-844
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Especificação : In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no tamanho médio, aroma
e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequada para o consumo. Com
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas.

83

MAÇÃ:

845,000 QUILO

Especificação : Nacional in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, frutos de tamanho médio,
no grau máximo de evolução no tamanho, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas.

84

MAMÃO:

665,000

QUILO

Especificação . Tipo papaia, in natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolução,
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportara manipulação, o transporte e a conservação.
Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas

85

MELANCIA:

900,000 QUILO

Especificação . In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolução, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação. Com ausência de
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitas e larvas

86

MELÃO:

760,000 QUILO

Especificação : In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolução, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportara manipulação, o transporte e a conservação. Com ausência de
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitas e larvas.

87

REFRIGERANTE:

1115,000 _ FARDO

Especificação : Embalado em garrafa PET de 2 litros, diversos sabores, c/ informações do fabricante e
data de vencimento, pacote c/06.

88

PÃO DE FORMA:

504,000

PACOTE

Especificação : Pão, tipo de forma, ingredientes farinha triga'fermento/sal/açúcar/margarina eágu a, peso
500 g, apresentação fatiado.

89

COCO RALADO:

320,000 PACOTE

Especificação • Acondicionada em embalagem de 100 gramas, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, safra, prazo de validade.

90 I CREME DE LEITE:

976,000 UNIDADE

Especificação : Embalagem em lata de 300 ml contendo informações do fabricante data de fabricação e
prazo de validade

91

FERMENTO BIOLÓGICO SECO:

185.000

UNIDADE

260,000

PACOTE

Especificação : Acondicionada em embalagem plástica de 300 gramas, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, safra, prazo de validade.

92

IFUBÁ DE MILHO:
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fis.
Especificação : Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter cheiro azedo, nem manchas de cor escura
(mofo).

93

ADOÇANTE 100ML:

116,000

UNIDADE

17020,000

UNIDADE

Especificação . adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes sucralose, prazo validade 1 ano,
tipo dietético características adicionais bico dosador.

94

PÃO HOT DOG:

Especificação Pão tipo cachorro quente, contendo em sua composição: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fálico, açúcar, sal iodado, leite, fermento, ovos, margarina e água, sem adição de
conservantes, antimofo ou substâncias similares. Peso por UNIDADEde aproximadamente 50g.

95

ÁGUA MINERAL 300ML:

5880,000

FARDO

6230.000

FARDO

4115 000

PACOTE

20450,000

UNIDADE

415,000

UNIDADE

Especificação : Sem gás, embalado em garrafa PET de 300ml, c/ informações do fabricante e data de
vencimento. Fardo com 24 Unidades.

96

ÁGUA MINERAL 500ML:
Especificação : Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do fabricante e data de
vencimento. Fardo com 12 Unidades.

97

EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE:

Especificação : Saco, material plástico, aplicação acondicionamento cachorro quente, altura 120 mm,
largura 200 mm, transmitãncia monolúcido. Pacote com 50 unidades.

98

PÃO DE MASSA FINA:
Especificação : Pão de massa fina (pão do dia com massa fira, de 50 g)

99

AZEITONA:
Especificação : Acondicionado em copo de vidro de 100g, com informação do fabricante, data de
vencimento estampado na embalagem.

100

LEITE EM PÓ DESNATADO

340.000 I FARDO

Especificação : Desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação dos
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações,
principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve
apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; deve
estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas
escuras ou esverdeadas (mofo).

101

PIMENTA DE CHEIRO:

49,000 QUILO

Especificação : IN natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausencia de
sujidads, parasitos e larvas.

ABACAXI

315,000

QUILO
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Especificação : In natura, de primeira qualidade, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades. parasitos e larvas.

103

BATATA (DOCE):

365,000 QUILO

Especificação . De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.

104

PÊRA:

445,000 QUILO

Especificação : In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolução, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação. Com ausência de
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitas e larvas.

105

TANGERINA:

590,000

QUILO

Especificação In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no tamanho médio, aroma
e sabor da espécie, uniformes. firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequada para o consumo. Com
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas.

106

UVA:

345,000 QUILO

Especificação : In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolução, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportara manipulação. o transporte e a conservação. Com ausência de
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitas e larvas

107

KETCHUP:

470.000 UNIDADE

Especificação : Acondicionada em caixa tetrapak de 300 gramas, sabor tradicional, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade.

108 QUIABO:

160,000 QUILO

Especificação : De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, com coloração uniforme, 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 ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e
larvas.

109

BATATA PALHA:

395,000 PACOTE

Especificação : fina, seca, crocante, ralada tipo palha, integra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos
trans, com prazo de validade na embalagem, pacote de 500g.

110

MARMITEX N°08:

135.000 l_PACOTE

Especificação : Marmitex de alumínio com capacidade de 850m1 com tampa de cartão aluminizado. Caixa
com 100 unidades.

111

PANELA DE PRESSÃO 10L:
Especificação : Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 10 L, características adicionais
tampa com sistema de fechamento externo.

44,000 UNIDADE

tical
O
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112

ESCUMADEIRA PARA SERVIR G:

235,000

1,11111,11tAA

UNIDADE

Especificação Escumadeira de alumínio Fundido em coquilha, medindo 30cm

113 VASSOURA DE CIPÓ:

1141,000 UNIDADE

Especificação Vassoura, cerdas em cipó, compnmento mínimo das cerdas 20 cm. cabo em madeira
medindo aproximadamente 1.30 m

114 FÓSFORO:

100,000

PACOTE

Especificação . Fósforo. material corpo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo. pacote contendo 10
Und

115 1
j MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL:

116,000 1 PACOTE

Especificação Máscara, tipo antialérgico, tipo uso descartável/único, tipo fixação elástico, aplicação em
cirurgias, características adicionais gramatura 30 g/m 2 tripla camada de filtragem, formato retangular, cor
branca. Pacote com 100 unid

116

ALGODÃO HIDROFILO

85,000 EMBALAGE

Especificação Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas. material alvejado, punficado, isento de
impurezas, características adicionais enrolado em papel apropnado. estenlidade não estéril. tipo
embalagem embalagem individual 500G

117

SUCO EM PO

1754,000 _ PACOTE

Especificação Preparado sólido para refresco artificial, pct. 1kg, diversos sabores, confeccionada em
plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificação do produto. marca fabricante, prazo de
validade e peso liquido

118 AÇAFRÃO:

200,000 PACOTE

Especificação Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 100g, com informações do
fabncante. ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem

119

UVAS PASSAS .

292,000 1 QUILO

Especificação de pnmeira qualidade. Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitas e
larvas.

120 BALAS DE FRUTAS:

970,000 PACOTE

Especificação Embalagem plástica de 1Kg informações do fabncante e data de validade

121

JUJUBAS:

630,000 _ PACOTE

Especificação Embalagem de plásticos de 1Kg. informações do fabncante e data de validade

122 BOMBONS DE CHOCOLATE:

590,000 PACOTE

Especificação - Embalagem de plástico de 1kg. informações do fabricante e data de validade.

123
L

PANELA (CALDEIRÃO) 40L:
Especificação Panela, matenal alumínio, capacidade 40L, características adicionais fundo triplo/com alças
e tampa, tipo caldeirão

60,000

UNIDADE

r.s.t
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PANELA (CALDEIRÃO) 27L:

40,000

UNIDADE

60,000

UNIDADE

Especificação : Panela, material alumínio, capacidade 27L, características adicionais fundo triplo/com alças
e tampa, tipo caldeirão.

125

TACHO EM ALUMÍNIO C/ TAMPA:
Especificação • cap. 20L, com alças do mesmo material.

126

PIRULITO:

850,000

, PACOTE

257,000

PACOTE

'130,000

UNIDADE

205,000

PACOTE

80,000

PACOTE

10,000

UNIDADE

Especificação • Embalagem de plásticos de 1kg, informações do fabricante e data de validade.

127

COLORÍFICO:

Especificação A base de urucum com mistura de fubá e óleos comestíveis, produto original de fabrica.
Acondicionado em embalagem de 50g, contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido

128

BARRA DE CHOCOLATE:
Especificação : Ao leite e amargo, embalagem de 500g.

129

CHOCOLATE GRANULADO:

Especificação : Acondicionado em embalagem de 150 g, confeccionada em plástico resistente, contendo
no corpo da embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.

130

GORDURA VEGETAL:
Especificação : acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, safra, prazo de validade.

131

CANECÃO DE ALUMÍNIO:

132

RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS:

950, 000

GALÃO

133,000

GALÃO

Especificação : RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO
EMBALAGEM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: TAMPA LACRE, SEM VASILHAME E VALIDADE MINIMA, NORMAS TÉCNICAS
CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO MINISTERIO DA SAÚDE

133

ÁGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L:

Especificação : EMBALAGEM EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO HIGIÉNICO,
COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO
FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A
PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE
NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA

1. JUSTIFICATIVA

I
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Para a execução das atividades próprias do órgão requisitante, faz-se necessária aRubâdisponibilidade do objeto pretendido, considerando especialmente que os produtos serão
destinados para atender as necessidades desta municipalidade. Os quantitativos dos materiais
de consumo foram previstos pelas secretarias com base no consumo mensal do exercício
anterior.

3. FUNDAMENTO LEGAL
A contratação para o fornecimento dos materiais de consumo, objeto deste Termo de
Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei n.° 10.520 de 17 de julho de 2002, no
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, subsidiariamente, na Lei n° 8666/93 e suas
alterações.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:
Os produtos que serão adquiridos devem obedecer às normas e critérios estabelecidos,
conforme descrição e quantitativos discriminados no ITEM 1 desse termo.
FORMA DE PAGAMENTO
Após o recebimento definitivo do (s) PRODUTO (S), o pagamento será mediante ordem
bancária, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da liquidação da despesa.
CONTROLE DA EXECUÇÃO
A fiscalização da contratação será exercida por representante (s) da administração. O (s)
representante (s) da administração promoverá (ão) o registro de todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato ou Ata de Registro de Preço, devendo adotar as
medidas administrativas para a solução dos problemas verificados, ou representa-los à
autoridade superior.
4. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO
O fornecimento dos materiais de consumo será efetuado mediante a apresentação de
requisição específica (autorização do setor de compras), em duas vias, expedida pelo SETOR
DE COMPRA, na qual deverá conter especificação do item (marca e quantidade) e autorização
(assinatura) de servidor previamente designado pela Gerencia Administrativa para tal.
Os itens serão solicitados conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
O prazo para entrega do objeto será contado a partir do envio da solicitação, por e-mail.
Os produtos deverão ser entregues na sede da secretaria solicitante (o endereço deverá ser
informado na ordem de compra), após verificação da conformidade dos mesmos com as
especificações e quantidades.
O servidor responsável (fiscal), poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o
qual implica atestado de verificação da correta quantidade nominal dos itens entregues.
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O recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito.
Será tácito com o envio da Nota Fiscal ao Departamento Financeiro para pagamento .
O recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto entregue às
especificações do objeto.
Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora por
vícios ocultos.
Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens com as quantidades descritas.
racionalizando a conferência e viabilizando a sistemática de fornecimento interno da
Contratante.

5. DA PROPOSTA E DO PREÇO
Os percentuais de desconto oferecidos ra proposta não poderão ser alterados durante a
vigência do contrato.
Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os
custos. diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital. inclusive com as despesas de
transporte. seguros. materiais, encargos sociais. trabalhistas. previdenciárias, securitárias ou
outros decorrentes, ou que venham a serem desenvolvidos em razão do Edital. não cabendo
a Prefeitura de Goianésia do Pará e suas Unidades Administrativas quaisquer custos
adicionais.

6 - DA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS
O Depto. Administrativo está apta a declarar a constatação de vícios ocultos existentes nos
produtos entregues e reduzirá a termo a descrição dos produtos defeituosos. e solicitará a
substituição via e-mail.
- A substituição de produto considerado defeituoso ou fora da validade será efetuada em
remessa única, com abertura de prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas
para a entrega.

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO OU/E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2020(oriundo da ata de registro de preço).
contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado. nos termos da
Lei Federal n° 8.666/93. A ata de registro terá validade de um ano (1 ANO).

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em se tratando de SRP — Sistema de Registro de Preços, as despesas correrão por conta das
dotações orçamentárias no exercício de 2C20, e serão aplicadas nos contratos de acordo com
a necessidade de cada Secretaria e Fundos Municipais.
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9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer
os materiais de consumo dentro das especificações recomendadas.
9.2 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos fornecimentos realizados no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na
Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMGP.
9.3 - Rejeitar. no todo ou em parte. os produtos em desacordo com o especificado.
9.4 - Nomear fiscal, através de portaria. para fiscalizar a execução do objeto contratado.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 - Fornecer os ITENS conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no
resultado e homologação do procedimento licitatório;
10.2 - Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de
habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória.
10.3 - 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.
10.4 — A Empresa fica obrigada a apresentar no ato da habilitação a L. O (Licença de
Operação). que autoriza o transporte de substâncias e produtos perigosos (combustíveis).
10.5 -

i
0

f,
4-

Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e

Financeira/PMGP, discriminando os tipos de combustíveis fornecidos. bem como os
quantitativos e seus respectivos valores conforme constam discriminados no contrato de
fornecimento dos produtos.
10.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais, comerciais e de
transporte resultantes da execução do contrato.
10.6 - 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.

11. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
11.1 - O preço cobrado pelo fornecimentc dos combustíveis será o constante no Contrato a
ser formalizado. com base no resultado e homologação do procedimento licitatório.
11.2 - Quando os preços dos combustíveis sofrerem reajuste autorizado ou determinado pelo
Governo Federal, os preços constantes no Contrato poderão ser repactuados através de
instrumento próprio (Termo Aditivo), pela Unidade de Contratos e Convênios da PMGP
11.3 - Quando não for estipulado oficialmente por órgãos do Governo Federal, a

13
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CONTRATADA deverá justificar o reajuste através de Cópia de Nota Fiscal da respectiNikánca
Distribuidora, demonstrando a alteração de preço ocorrida, bem como Declaração da
CONTRATADA informando a data em que o novo preço começou a ser praticada em
Bomba/Posto.
11.4 - Em nenhuma hipótese o preço dos combustíveis contratados deverá ser maior que o
preço da bomba praticado pela CONTRATADA.
11.5 - O pagamento será efetuado, até o 30° (trigésimo) dia útil, contados a partir da data de
apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Controladoria Interna Administrativa e
Financeira/PMGP, e será depositado na conta corrente indicada pela CONTRATADA.
11.6 - Nas Notas Fiscais deverão constar os tipos e quantitativos dos combustíveis e
lubrificantes fornecidos. conforme solicitados pelo CONTRATANTE, cujas discriminações e
preços unitários deverão ser os registrados no Contrato, observando-se os reajustes contidos
nos itens 11.1 e 11.2;
11.7 - As Notas Fiscais expedidas em desacordo com estas cláusulas serão devolvidas à
CONTRATADA para a devida retificação. não sendo considerada para contagem do prazo
previsto no item 11.5.
12. DAS PENALIDADES

12.1. 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:
12.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado
está sujeita às sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa.

Ruy Fernando eixeira
'ecretário Municipal de Administração
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