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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a “Eventual contratação de 

empresa especializada em fornecimento de água, gêneros alimentícios, guloseimas e 

hortifrutigranjeiros diversos, a fim de atender às necessidades da Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Ajuru/PA, suas Secretarias e Fundos Municipais”, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento; 

 

1.2. Os itens serão adquiridos conforme as especificações, unidades e quantidades 

descritas no item 3 deste Termo de Referência. A tabela foi elaborada com base nas 

quantidades apresentadas pelas secretarias e unidades administrativas do Poder 

Executivo do Município de Limoeiro do Ajuru, referentes ao período de 12 meses; 

 

1.3. A presente aquisição visa atender as necessidades das Secretarias Municipais de 

Administração, Educação, Assistência Social e de Saúde, bem como suas respectivas 

unidades administrativas vinculadas;  

 

1.4. Os bens objeto deste procedimento são considerados de natureza comum, nos 

termos do parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002; 

 

1.5. Considerando a necessidade permanente, porém sem possibilidade de se prever 

antecipadamente o consumo anual total, tratando-se a demanda de estimativa apurada 

pelas demandas em anos anteriores, recomenda-se a utilização do Sistema de Registro 

de Preços. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal é o principal órgão do poder executivo responsável por 

instituir as diretrizes de políticas públicas essenciais ao pleno estabelecimento do bem-

estar social e do desenvolvimento sustentável do município, beneficiando diretamente a 

população. Em meio à execução dessas diretrizes, existem diversas atividades voltadas 

ao atendimento do interesse público, executadas por setores específicos das Secretarias 

Municipais, as quais são fundamentais dentro do processo de gestão.  

 

Nesse contexto, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura 

de Limoeiro do Ajuru/PA é o órgão gestor de todas as políticas públicas voltadas ao 

pleno atendimento dos usuários da rede pública de ensino municipal. Essa estrutura 

consiste, basicamente, em municiar as Unidades Escolares e a sede administrativa da 

Secretaria com todos os itens necessários ao seu funcionamento e atendimento 

adequado dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, desde a aquisição 

de materiais de higiene e limpeza, material de expediente ou a aquisição de 

combustíveis para atender serviços e ações da Secretaria.  
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No âmbito da rede pública de saúde e todas as ramificações que a mesma 

possui, cabe à Secretaria Municipal de Saúde elaborar, gerenciar e aplicar todas as 

políticas públicas relacionadas ao funcionamento adequado dessa estrutura, a qual 

possui o intuito principal de atender aos cidadãos do município de maneira digna e 

humanizada.  

 

Nesse sentido, todas as demais secretarias municipais também possuem 

atividades essenciais ao pleno estabelecimento da Gestão Municipal e, todas estas, 

necessitam da aquisição de gêneros alimentícios diversos para o correto funcionamento 

das atividades e rotinas administrativas das Secretarias e Fundos Municipais, sendo 

notório, por exemplo, que nas repartições públicas em geral sempre é disponibilizado 

alimentação, tais como café, leite, açúcar, bolachas, dentre outros, para garantir um 

ambiente de trabalho agradável, confortável e digno aos servidores públicos, com vistas 

a alcançar melhores resultados e alta produtividade por meio da valorização dos 

colaboradores do Poder Executivo Municipal. 

 

Além disso, na execução de diversas políticas públicas, as secretarias 

municipais precisam fornecer alimentação para os usuários dos serviços públicos, a fim 

garantir seu direito a um acolhimento humanizado, cumprindo suas funções sociais. 

Neste espeque, é exemplo a alimentação fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde 

aos pacientes em tratamento médico nas diversas unidades de saúde do município e, 

principalmente, no Hospital Municipal Dr. Cruz Moreira, o qual atende casos de baixa e 

média complexidade com cerca de 140 (cento e quarenta) internações mensais em sua 

enfermaria. 

 

Portanto, a presente contratação fica justificada em razão da necessidade de 

abastecer as diversas secretarias, além da prefeitura, durante o exercício 2022, conforme 

estimativa de consumo e levantamento de quantitativos, realizados pelas unidades 

administrativas interessadas, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. 
 

3.1. Segue abaixo a especificação e quantitativos dos itens divididos por Secretaria 

demandante: 

 

Item Descrição Quantidade  Unidades 

1.  

Abacate in natura 1ª qualidade, novo, inteiro, em grau de 

amadurecimento médio, espécie fortuna, acondicionamento 

em embalagens plásticas com identificação de peso, marca e 

validade. 

250 Quilogramas 

2.  

Abacaxi de primeira qualidade, em perfeito estado de 

conservação, talo aderente, sem imperfeiçoes ou sinais de 

pragas e/ou amassados.   

650 Quilogramas 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

3.  

Abóbora de primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionados em sacos 

plásticos limpos, resistentes, próprios para  utilização  de 

alimentos. Validade de até 1 semana. 

550 Quilogramas 

4.  

Acelga in natura, 1ª qualidade, nova, inteira, espécie comum, 

folhas não murchas e nem amareladas, acondicionadas em 

embalagem plástica com identificação de peso, marca e 

validade.  

250 Quilogramas 

5.  

Achocolatado em pó solúvel e natural, acondicionado em 

embalagens plásticas limpas, não violadas, resistente, a 

embalagem deve conter no rotulo dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de 

fabricação, validade e quantidade do produto. O produto deve 

ter nº de registro do ministério da agricultura ou ministério da 

saúde. Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Deverá apresentar 

validade mínima de seis meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Embalagem plástica de 400g.  

12.500 Pacotes 

6.  

Açúcar refinado - Na cor branca. Embalagem em polietileno, 

contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo 

com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalado em pacotes de 1 

Kg, sem sinais de violação. Contendo prazo de validade maior 

que 12 meses da data de entrega do produto. Fardo com 30 

Kg. 

25.000 Quilogramas 

7.  

Adoçante dietético 100 ML - Adoçante dietético artificial 

líquido a base de aspartame, não apresentar na composição 

xintol ou sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico, a 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número 

de lote, quantidade do produto, número de registro. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega, registro no ministério da saúde, de acordo com a 

portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83 (Decreto 

12.486/78). Embalagem de 100 ml. 

1.200 Unidades 

8.  
Água mineral sem gás, acondicionada em garrafão de 20 

(vinte) litros de policarbonato retornável, com vasilhame.  
1.000 Unidades 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

9.  
Água mineral sem gás, garrafa de 500 ml, descartável, lacrada. 

Conteúdo livre de qualquer impureza.  
16.800 Unidades 

10.  Recarga de água mineral em garrafão de 20 litros.  8.000 Unidades 

11.  Água mineral em garrafas de 350 ml.  94.080 Unidades 

12.  

Alface in natura, 1ª qualidade, inteiro, espécie comum, folhas 

não murchas e nem amareladas, acondicionada em embalagem 

plástica. 

632 Maços 

13.  

Alho – Produto de 1ª qualidade, os dentes devem estar bem 

definidos, limpos, firmes, sem manchas e livres de brotos. 

Isentos de lesões de origem física mecânica ou biológica, 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos e/ou 

amassados. Acondicionados em caixas de papelão limpas, 

resistentes, próprios para utilização de alimentos. 

265 Quilogramas 

14.  

Almôndega ao molho, drenada, à base de carne bovina de boa 

qualidade sem ossos, tendo na sua composição, açúcar, alho, 

cebola, molho de tomate, produtos amiláceos (máximo 05 %) 

e condimentação leve, sem pimenta. Podem ser empregados 

aditivos permitidos pela legislação vigente. Na embalagem 

deve conter o nome do produto e fabricante, data de 

fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista 

de ingredientes, modo de preparo, peso líquido deve ser de 

420 (quatrocentas e vinte) gramas. O produto deve ser 

embalado em lata de folhas de flanges, atóxica e resistente, 

hermeticamente fechada e não podem apresentar-se 

amassadas, nem enferrujadas. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de 

entrega. 

800 Latas 

15.  

Amaciante de carne: tempero em pó tipo amaciante para 

carne, contendo sal, amido, papaína, óleo ou gordura vegetal, 

cebola, salsa e alho desidratados, com realçador de sabor 

(glutamato monossódico), antiumectante (a base de silício) e 

acidulante (ácido cítrico), com aspecto cheiro e sabor 

próprios, isento de sujidades e materiais estranhos a espécie, 

embalado em embalagem atóxica, resistente e hermeticamente 

vedado, embalagem de 500g. 

5 Caixas 

16.  

Ameixa em calda 400 G, especificação : ameixa em calda, lata 

de 4000 gr. Sem amassados, estufados e com validade não 

inferior a 180 dias, a partir da data de fabricação. 

300 Latas 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

17.  

Amendoim, grupo descascado, subgrupo selecionado, classe 

miúdo, tipo i. Acondicionado em pacote plástico de 500 

gramas, contendo a identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

35 Quilogramas 

18.  

Amido de milho 200g - mistura a base de amido, para preparo 

de mingau, caixa contendo 200g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, nº do lote, data de validade, 

quantidade do produto. 

2088 Caixas 

19.  
Anelina liquida comestível. Especificação: vermelha, verde, 

amarela e azul - frasco 10 ml. 
8 Caixas 

20.  

Arroz - Polido, longo fino, tipo 1, constituído de grãos 

inteiros. Com teor de umidade máxima de 15%, isento de 

sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacotes 

plásticos transparentes e atóxicos limpos, não violados, 

resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deve conter no rótulo os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, 

validade e quantidade do produto. O produto deve ter número 

de registro no Ministério da Agricultura ou Ministério da 

Saúde. Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

plásticas de 1Kg acondicionados em fardos Plásticos 

totalizando 30Kg. Validade acima de 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega. 

18.000 Quilogramas 

21.  

Arroz - Polido, longo fino, tipo 2, constituído de grãos 

inteiros. Com teor de umidade máxima de 15%, isento de 

sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacotes 

plásticos transparentes e atóxicos limpos, não violados, 

resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deve conter no rótulo os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, 

validade e quantidade do produto. O produto deve ter número 

de registro no Ministério da Agricultura ou Ministério da 

Saúde. Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

plásticas de 1Kg acondicionados em fardos Plásticos 

totalizando 30Kg. Validade acima de 12 (doze) meses a contar 

da data de entrega. 

10.000 Quilogramas 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

22.  

Arroz integral - O produto deve ser de boa qualidade, safra 

corrente, isento de mofo, odores estranhos e substâncias 

nocivas. Não deve apresentar grãos disformes (grãos 

queimados, pedras, cascas e carunchos). Pacote de 1 kg. A 

embalagem deve ser atóxica, estar intacta e bem vedada e 

deve constar: data de fabricação de no máximo 30 dias e prazo 

de validade de no mínimo 6 meses da data de entregado 

produto. 

2.490 Quilogramas 

23.  

Arroz parboilizado, tipo I, classe longo fino, produto 

beneficiado, livre de mofo, sujidades, materiais terrosos, 

parasitas, larvas e odores estranhos; deverá apresentar 

coloração própria e conter no mínimo 90% de grãos inteiros; 

Embalagem primária: sacos de polietileno com 01 Kg; intacto, 

resistente, transparente, atóxico; contendo informações sobre 

o produto como: data de fabricação, data de validade e número 

do lote, de forma indelével; Embalagem secundária: deverá 

ser de fardo plástico de polietileno, reforçado e resistente, 

totalizando 30 Kg por fardo. 

2.500 Quilogramas 

24.  

Aveia apresentada em flocos finos, em embalagem de 450g, 

sem sinais de extravio e dentro do prazo de validade acima de 

12 meses.  

1.000 Pacotes 

25.  

Aveia em flocos finos: produto resultante da moagem de grãos 

de aveia após limpeza e classificação. Em porção de 30g 

conter no máximo: 110kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 

4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não conter sódio 

nem açúcar simples. Caixa de 200 gramas. Validade mínima 

de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

3.400 Unidades 

26.  

Aveia, em flocos grossos, aveia beneficiada, classe branca, 

embalada em papel impermeável, limpo, não violado, 

resistente e acondicionado em caixas de papelão, não 

amassadas e resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e atender as especificações técnicas, o 

produto deverá apresentar validade mínima de 1 ano a partir 

da data de entrega. Embalagem de 200g. 

3.400 Unidades 

27.  Azeite de dendê garrafas de 200 ml.  180 Unidades 

28.  

Azeite de oliva extra virgem, acidez máxima de 0,5% frasco 

com 500ml, especificação: frasco de vidro sem amassados 

sem estufados acidez máxima de 0,5% frasco com 500ml.  

300 Unidades 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

29.  

Azeitona verde em conserva com caroço, de primeira 

qualidade, embalagem em pote de vidro, peso liquido 170 g e 

peso drenado 100 g,  com validade superior a 180 dias. 

960 Unidades 

30.  

Bacon, industrializado, de 1ª qualidade. O produto deve 

apresentar as características normais de conservação, estando 

isento de sujidades de qualquer natureza, parasitas e bolores. 

Acondicionado em embalagens plásticas que devem 

apresentar rótulo com as devidas especificações do produto. 

Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de 

entrega. 

50 Quilogramas 

31.  

Bala – tipo goma - jujuba - embalagem - pacote de 1 kg 

contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. 

100 Pacotes 

32.  

Balas macias mastigáveis - produto preparado a base de 

açúcares fundidos e adicionado de substancias que 

caracterizam o produto, como suco de frutas, óleos essenciais 

e adicionados de outras substâncias permitidas; a principal 

característica do produto é o de apresentar-se macio, 

submetido a amassamento mecânico até obtenção da 

consistência desejada. Acondicionado em embalagem plástica 

com 100 unidades. Diversos sabores: tutti-frutti, morango, 

uva, abacaxi, banana. 

100 Pacotes 

33.  

Banana de primeira qualidade, em perfeito estado de 

conservação, sem imperfeiçoes ou sinais de pragas e/ou 

amassados.  

1.800 Quilogramas 

34.  

Barra de chocolate – chocolate ao leite em barra. O produto 

obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros 

ingredientes, contento no mínimo 20% de sólidos totais de 

manteiga de cacau. Acondicionado em embalagem atóxica de 

ate 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, 

data do fabricante e validade. 

200 Quilogramas 

35.  

Barra de chocolate – chocolate em barra tipo branco, o 

produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com 

outros ingredientes, contento no mínimo 20% de sólidos totais 

de manteiga de cacau. Acondicionado em embalagem atóxica 

de ate 1 1kg, com identificação do produto, marca do 

fabricante, data do fabricante e validade. 

100 Quilogramas 

36.  

Batata inglesa - Comum especial, lavada, tamanho grande ou 

médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 

com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície 

externa de acordo com a resolução 15/78 da CNNPA. 

Acondicionado em sacos contendo até 50kg. Higienizados e 

mantidos sob refrigeração a 10°C, não manipulados, validade 

de até 1 semana. 

4.000 Quilogramas 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

37.  

Batata palha 500g - batata frita palha tradicional, pacote 

contendo no mínimo 500g, livre de gorduras trans, com 

identificação do produto e prazo de validade. 

30 Caixas 

38.  

Bebida láctea UHT sabor chocolate, de 1ª qualidade, 

enriquecido com vitaminas e minerais, com a seguinte 

composição básica: soro de leite, açúcar, creme de leite, 

amido modificado, pó para preparo de bebida láctea 

achocolatada (cacau alcalino espessante/estabilizante: 

carragena, goma xantana, goma guar, aroma natural de 

baunilha e sacarose), soro de leite em pó, leite em pó integral, 

estabilizante: citrato de sódio e aroma idêntico ao natural de 

cacau/baunilha. Não contém glúten. Validade: o produto deve 

conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de 

entrega. Caixinhas com 200ml, embaladas em caixas com 18 

unidades.  

900 Unidades 

39.  

Berinjela in natura, 1ª qualidade, inteira, espécie comum, em 

grau de amadurecimento médio, acondicionada em 

embalagem segura e com identificação de peso. 

100 Quilogramas 

40.  

Beterraba in natura, 1ª qualidade, inteira, espécie comum, em 

grau de amadurecimento médio, acondicionada em 

embalagem segura e com identificação de peso. 

200 Quilogramas 

41.  

Biscoito doce - bolacha tipo maria embalada em pacotes de 

400g, sem sinais de extravio e dentro do prazo de validade 

acima de 12 meses, caixa com 20 pacotes de 400g. 

16.300 Pacotes 

42.  

Biscoito doce - tipo rosquinha sabores leite ou de coco, com 

sabor, cor e odor característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo  500g, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.  

8.000 Pacotes 

43.  

Biscoito doce tipo maizena: contendo basicamente farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), 

açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, 

soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de 

sódio. Melhorador de farinha protease. Aromatizante. Contém 

glúten. Validade: pacote contento 350 gr, o produto deve 

conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de 

entrega. 

5.000 Pacotes 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

44.  

Biscoito salgado tipo cream cracker - Biscoito salgado, 

quadrado, cream cracker, sem recheio, sabor água e sal. 

ingrediente: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fosfórico, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, 

açúcar invertido, amido de milho, bicarbonato de sódio, 

lecitina de sódio, protease e alfa-amilase. Valor nutricional 

aprox. (por porção de 30g): vcal.-124kcal carb. - 20g prót. - 

3,4g gordura total - 3,1g gordura sat. - 0,5g, fibra alimentar 

1,2. pact. de 400g tipo 3x1. Acondicionados em fardos de 20 

pacotes distribuídos, em embalagem primária plástica 

transparente de 400g. Deverá constar na embalagem a data de 

validade e data de fabricação do produto. 

10.900 Pacotes 

45.  

Biscoito salgado, tipo água e sal, apresentação quadrado, sem 

recheio, empacotado em plástico atóxico, isento de bolores, 

substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto 

normal, embalagem primaria declarando a marca, peso 

líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade e 

lote, número de registro no órgão competente, validade de 12 

meses a partir da data de entrega. Pacote com 400g. 

8.000 Pacotes 

46.  

Bolacha wafer, pacote com de 150 gramas. Com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

validade. - sabor baunilha - ingredientes: açúcar, gordura 

vegetal hidrogenada, farinha de trigo, leite em pó integral, 

baunilha, carbonato de cálcio, xarope de glicose, sal, 

aromatizante, estabilizante lecitina de soja e fermento químico 

bicarbonato de sódio. Contém glúten. Com identificação do 

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

2.000 Unidades 

47.  

Bombom de chocolate, tipo sonho de valsa, contendo 20 g 

embalado individualmente com plastico, que contenha em sua 

composição, gorduras vegetais, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, castanha de caju, soro de leite em pó, 

manteiga de cacau, cacau em pó, massa de cacau, leite em pó 

integral, leite em pó desnatado, flocos de arroz, amido de 

milho, farinha de soja, lecitina de soja (322) e poliglicerol, 

polirricinoleato (476), aromatizante e fermento químico, 

bicarbonato de sódio (500ll). Pode conter amendoim, avelã, 

castanha do Pará e nozes. 

100 Pacotes 

48.  

Bombom, produto de primeira qualidade constituído por 

massa de chocolate ou por um núcleo formado de recheios 

diversos, elaborados com frutas, pedaços de frutas, sementes 

oleaginosas, açúcar, leite, manteiga, cacau, licores, e outras 

substâncias alimentícias, recobertos por uma camada de 

chocolate ou açúcar. Acondicionado em embalagem plástica 

de 1 kg contendo 48 unidades contendo a identificação do 

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

validade.  

100 Pacotes 
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49.  

Bombons sortidos tipo pirulito, em pacotes de 400g com 50 

unidades, sabores variados e recheado com chiclete. A 

embalagem deve apresentar a identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  

500 Pacotes 

50.  

Brócolis in natura, 1ª qualidade, inteiro, espécie 

comum/japonês, acondicionado em embalagem plástica com 

identificação de peso. 

174 Quilogramas 

51.  

Café em pó - Tipo moído, torrado, procedente de grãos sãos, 

limpos e isentos de impurezas. Acondicionado em embalagem 

aluminizada integra. Embalado a vácuo em pacotes de 250g.  

30.500 Pacotes 

52.  

Carne bovina de 1ª - Carne Bovina (Alcatra). De 1º qualidade, 

limpa, aspecto próprio, sem manchas esverdeadas ou 

pardacentas, odor próprio, consistência firme, não deve estar 

pegajosa, não deve apresentar inervações ou contra pesos 

(excesso de gordura - máximo aceitável 5%) Embalagens 

plásticas de 500g acondicionados caixas de papelão contendo 

até 20kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 

dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Deverá 

estar de acordo com o preconizado pela ANVISA e em estado 

adequado para consumo humano. 

5.400 Quilogramas 

53.  

Carne bovina de 2ª desossada (tipo agulha) - com aspecto 

próprio, congelada na cor vermelho vivo, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, consistência firme, 

não deve estar pegajosa, não deve apresentar inervações ou 

contra pesos (excesso de gordura máximo 10%). Embaladas 

em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas. 

Ausência de sujidades, parasitas ou larvas. A embalagem 

deverá conter externamente os dados do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e a embalagem deverá conter 

externamente os dados do produto, registro de inspeção 

sanitária. Embalagens plásticas de 1Kg acondicionado em 

caixas de papelão. Estado adequado para consumo humano. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. 

10.500 Quilogramas 

54.  Carne bovina em conserva: Embalagem de 320g.  6.880 Unidades 
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55.  

Carne bovina moída (magra e congelada) - De 1ª qualidade 

(Chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), limpa, aspecto 

próprio, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor 

próprio, consistência firme, não deve estar pegajosa, não deve 

apresentar inervações ou contra pesos (excesso de gordura - 

máximo aceitável 5%). Embalagens plásticas de 500g 

acondicionados caixas de papelão contendo até 20Kg. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. O produto deverá 

estar de acordo com o preconizado pela ANVISA e em estado 

adequado para consumo humano. 

2.000 Quilogramas 

56.  

Carne bovina resfriada moída tipo músculo, boa qualidade, 

moída, resfriada. Deve apresentar-se com aparência própria, 

sabor próprio, cor vermelho brilhante, sem manchas 

esverdeadas e com odor característicos. Durante o 

processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação de 

excesso de gordura), o produto deve indicar a data de 

fabricação e validade na embalagem. O produto deverá estar 

de acordo com o preconizado pela ANVISA e em estado 

adequado para consumo humano, com selo visível na 

embalagem do SIF/SIE. 

4.000 Quilogramas 

57.  

Carne suína salgada defumada tipo chouriço, com 

identificação do fabricante, prazo de validade e peso líquido 

prazo de validade deverá ser de no mínimo 10 meses, a contar 

da data de entrega. O produto deverá estar de acordo com o 

preconizado pela ANVISA e em estado adequado para 

consumo humano, com selo visível na embalagem do SIF/SIE. 

80 Quilogramas 

58.  

Catchup tradicional. De primeira qualidade, frasco com 3oog. 

Especificação : frasco com 300g - validade não inferior a 180 

dias 

80 Caixas 

59.  

Cebola de primeira qualidade, em perfeito estado de 

conservação, sem imperfeiçoes ou sinais de pragas e/ou 

amassados.   

1.700 Quilogramas 

60.  

Cenoura sem folhas, de primeira qualidade, bulbos e tamanhos 

médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Acondicionados 

em caixas contendo até 20kg. Higienizados e mantidos sob 

refrigeração a 10°C, não manipulados validades de até 1 

semana, a contar da data de entrega.   

1.600 Quilogramas 
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61.  

Cereal para alimentação infantil, equivalente ou superior ao 

mucilon, com probióticos, indicado para crianças com mais de 

06 meses de vida, com cereal pré-cozido, enriquecido com 

ferro, zinco, vitaminas a e c. Embalagem secundária: caixas de 

papelão. Validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. 

Embalagem primária: pacotes com 600g do produto. Demais 

parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente 

para alimentos e específica para o produto. Caixa contendo 12 

unidades. 

2.400 Unidades 

62.  

Cereja em caldas, produtos provenientes de frutas frescas de 

boa qualidade isentas de sujidades, imersas em liquido de 

cobertura. Acondicionado em embalagem de 1 kg contento 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e validade.  

20 Caixas 

63.  

Charque bovino P.A - Carne bovina, salgada e seca, de 1ª 

qualidade (no máximo 10% de gordura) a base de: carne 

bovina e sal, embalada a vácuo. Acondicionado em 

embalagem original de fábrica, contendo no rótulo as 

especificações dos ingredientes, lote, quantidade, data 

fabricação e validade. O produto deve ter número de registro 

no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Embalagens com 

pacotes de 5Kg embaladas á vácuo, caixa com 30 Kg. Não 

será aceito JERKED BEEF. Deverá apresentar validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

16.500 Quilogramas 

64.  

Charque bovino vendidos a granel, em pedaços de 1 kg, em 

perfeito estado de conservação e dentro do prazo de validade 

acima de 12 meses.  

8.500 Quilogramas 

65.  

Cheiro verde - De 1ª qualidade, hortaliça classificada como 

verdura, de cor verde, aspecto e cor próprios, isenta de sinais 

de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos. 

Acondicionados em sacos plásticos limpos, resistentes, 

próprios para utilização de alimentos. Higienizados e 

mantidos sob refrigeração a 10°C, não manipulados validades 

de até 72h a contar da data de entrega. Deve apresentar folhas 

verdes escuras s/ partes amareladas.   

1.560 Maços 

66.  

Chocolate em pó de preparo instantâneo, aromatizado 

artificialmente, contendo açúcar, cacau em pó alcalino, 

maltodextrena (extrato de malte), aroma de baunilha em pó, 

emulsificante, lecitina de soja. Validade: embalagem de 500 g. 

O produto deve conter data de fabricação de até 60 dias 

anteriores à data de entrega. 

500 Unidades 
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67.  

Chuchu de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres 

de materiais terrosos, sem danos mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA.   

1.118 Quilogramas 

68.  
Coco ralado e não adoçado, composição de amêndoa de coco, 

60% desidratado e triturado, embalagem pacote com 100gr. 
100 Unidades 

69.  

Colorau embalado em pacotes de 500 gramas. Não deve 

apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, 

mistura e peso insatisfatório. Estar em perfeito estado de 

conservação e dentro do prazo de validade. 

125 Quilogramas 

70.  

Cominho - A partir de matéria-prima de boa qualidade com 

aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto. A 

embalagem deve conter externamente os dados de 

identificação e procedência, número do lote, data de 

fabricação e validade e quantidade do produto. Produto 

próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. Embalagens plásticas de 100g 

acondicionados em fardos plásticos totalizando 1Kg. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

125 Quilogramas 

71.  

Couve - De 1ª qualidade, tipo manteiga, de tamanho médio, 

talo verde, inteiros, coloração uniforme e sem manchas. Bem 

desenvolvidas, firme e intacta. Isenta de material terroso e 

umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. condicionados em sacos plásticos limpos, 

resistentes, próprios para utilização de alimentos. 

Higienizados e mantidos sob refrigeração a 10°C, não 

manipulados validades de até 72h a contar da data de entrega 

do produto. Deve apresentar folhas verdes escuras s/ partes 

amareladas ou rasgadas. 

1.580 Maços 

72.  

Couve flor in natura, 1ª qualidade, inteiro, espécie comum, 

folhas não murchas e nem amarelada, acondicionado em 

embalagem plástica com identificação de peso e validade. 

150 Quilogramas 

73.  

Creme de leite - Creme de leite de origem animal, embalagem 

200 gramas, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não 

estufada, resistente. Padronizado A 20% De Gordura, Enzima 

Lactase, Espessantes, Carragena, Carboximetilcelulose 

Microcristalina E Citrato De Sódio, Não Contendo Glúten. 

Caixa contendo 11 embalagens 200g cada. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número do lote, 

quantidade do produto. Atender as exigências do ministério da 

agricultura e DIPOA, conforme portaria 369 de 04/09/1997 e 

do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos 

de origem animal. Deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. 

4.300 Unidades 
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74.  
Doce de leite, lata com 400g. Embalagem sem amassados, 

sem ferrugem e com validade mínima de 180 dias. 
480 Unidades 

75.  

Embutido - tipo linguiça toscana, tamanho grossa, tipo 

preparação fresca, estado de conservação resfriado (a). 

Pacotes de 5kg, cada pacote embalado a vácuo 

individualmente em embalagem impermeável e amplamente 

protegida. Dizeres de rotulagem c/ data de fabricação, prazo 

de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. 

120 Quilogramas 

76.  
Ervilha em conserva lata de 300 gramas. Dentro do prazo de 

validade de no mínimo 12 meses. 
1.296 Latas 

77.  

Extrato de tomate concentrado, tendo a aparência massa mole, 

cor vermelha, cheiro e sabor próprio. Validade mínima de 180 

dias a contar da data da entrega. Embalagem lata com peso 

líquido de 350g 

960 Latas 

78.  

Farinha d’agua de mandioca - granulação média, Tipo: 1, 

Classe: branca, Características Adicionais: isentas de matéria 

terrosa, corantes e parasitos, não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa, produto de 1ª qualidade próprio para 

consumo humano. Embalagens plásticas de 1Kg 

acondicionados em fardos plásticos totalizando até 60kg. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

15.000 Quilogramas 

79.  

Farinha de milho flocada com flocos de milho pré-cozidos e 

enriquecidos com ferro e ácido fólico, para preparação de 

bolos, mingaus, entre outros. Em Embalagem de 500g 

500 Unidades 

80.  

Farinha de rosca cptc/500gr. Especificação: farinha de rosca, a 

base de pão de trigo, aplicação culinária em geral, embalagem 

plástica atóxica. Embalagem com 500g. 

500 Unidades 

81.  
Farinha de tapioca, embalagem em pacote de 200g, sem sinais 

de extravio com prazo de validade acima de 12 meses. 
4.900 Pacotes 
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82.  

Farinha de trigo com fermento, próprio para panificação, cor 

branca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Aspecto, cor, 

odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, parasitas, materiais 

terrosos e detritos de animais ou vegetais. Informações 

Nutricionais em 50g do produto - Valor calórico: 172 kcal; 

Carboidratos: 38g; Proteínas: 5g; Fibra: 1g; Ferro 2,1g. 

Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal. 

Embalagem de 1 Kg. Deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

3.000 Quilogramas 

83.  

Farinha de trigo sem fermento, especial ou de primeira, 

fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação. 

Não podendo estar úmida fermentada ou rançosa. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico 

transparente, contendo 01 kg, fardo com 10 kg, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. 

1.800 Quilogramas 

84.  
Farinha fina - branca ou amarela para farofa, Embalagem 

plástica de 1Kg 
3.690 Quilogramas 

85.  

Farinha láctea pré-cozida, embalagem com 500g. 

Especificação: farinha láctea pré-cozida, fonte de 12 vitaminas 

+ minerais. Caixa com 20 embalagens, validade superior a 

180 dias. 

1.000 Unidades 

86.  

Farinha tapioca - De 1° qualidade, seca, granulação média, 

crocante, Tipo: 1, Classe: branca, Características adicionais: 

isenta de matéria terrosa, corantes e parasitas. Não poderá 

estar úmida, fermentada ou rançosa. Produto de 1º qualidade, 

próprio para consumo humano. Embalagem plástica de 1Kg. 

Na data de entrega, o prazo de validade indicado para o 

produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, 

tomando-se como referência, a data de fabricação impressa na 

embalagem, com identificação do produto e prazo de validade. 

Prazo de validade acima de 12 meses, a contar da data da 

entrega do produto.  

3.600 Quilogramas 

87.  

Feijão carioca, tipo 1, de primeira qualidade, constituído de 

95% de grãos inteiros, maduros, limpos e secos, isento de 

material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 

espécies, acondicionado em saco plástico atóxico, validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Pacote com 

1kg. 

7.000 Quilogramas 
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88.  

Feijão caupí, tipo 1, de primeira qualidade, pacote de 1 kg 

embalagem plástica atóxica, transparente. Validade não 

inferior 180 dias. 

900 Quilogramas 

89.  

Feijão cavalo (rajado) - Tipo 1, isento de impurezas como 

matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, 

pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos, manchados, 

mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua 

aparência e qualidade. Tolerância máxima permitida de 0,5% 

de grãos não aproveitáveis. Rendimento mínimo aceitável: 

2,5. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contento peso 

líquido de 01 kg. Deverá constar data de empacotamento e 

validade, ser resistente ao manuseio e ter boa selagem. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses, a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

6.180 Quilogramas 

90.  

Feijão tipo preto - Tipo 1, de 1ª qualidade, constituído de no 

mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade 

correspondente, tamanho de formatos naturais, maduros, 

limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas 

e materiais estranhos e livre de parasitas. Embalagem original 

de fábrica, apresentando vedação adequada, contendo no 

rótulo as especificações de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, 

validade e quantidade do produto dos ingredientes, data 

fabricação e validade. Embalagem de 1 Kg. Prazo de validade 

acima de 12 meses a contar da data da entrega do produto. 

6.000 Quilogramas 

91.  

Fermento biológico seco instantâneo para pão. Pacote com 

10g. Especificação: fermento biológico instantâneo para pão, 

pacote com 10 g. Validade superior a 180 dias. 

8 Caixas 

92.  
Fermento químico em pó ideal para produção de bolos, 

embalagem plástica de 100g. 
16 Caixas 

93.  

Fígado bovino congelado peça inteira de primeira qualidade 

congelada a -18ºc, embalado a vácuo, em embalagem 

individual por peça, reembalado em caixa de papelão cintada, 

com validade mínima de doze meses. Na embalagem primaria 

deve constar as seguintes informações: marca comercial, 

nome e descrição do produto, carimbo do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento (sif), e demais dizeres 

obrigatórios, conforme legislação em vigor. 

1.145 Quilogramas 

94.  
Filé de filhote, em excelente estado de conservação e dentro 

dos prazos de validade de no mínimo 5 meses. 
930 Quilogramas 
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95.  

Filé de peito de frango - Filé de peito de frango congelado, 

sem osso, não temperado. Apresentar-se congelado (-10 a -

25ºc), Apresentar consistência e cor característicos do produto 

e carne tenra. Fornecer em embalagem original (do frigorifico 

de procedência do produto) de 1kg, contendo todos os dados 

exigidos, como fabricante, data de fabricação e validade, 

quadro de valores nutricionais, etc. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, resistente, de boa 

qualidade, próprio para o consumo. O produto deverá ter 

registro no SIF ou SIE e ser transportado em temperatura 

inferior a 5ºC (graus celsius), em recipiente isotérmico.  

1.380 Quilogramas 

96.  

File de peixe congelado tipo dourada: apresentar-se 

congelado, limpo, sem escamas, sem couro, sem espinhas e 

sem vísceras, em filés. Inspecionado pelo ministério da 

agricultura (sif ou sie). Validade: o produto deve conter data 

de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. 

930 Quilogramas 

97.  

File de peixe congelado tipo gó: apresenta-se congelado, 

limpo sem escamas, sem couro, sem espinhas e sem vísceras, 

em filés, inspecionado pelo ministério da agricultura (sif ou 

sie). Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 

30 dias. 

900 Quilogramas 

98.  

File de peixe congelado tipo pescada amarela: apresentar-se 

congelado, limpo, sem escamas, sem couro, sem espinhas e 

sem vísceras, em filés. Validade: o produto deve conter data 

de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. 

30 Quilogramas 

99.  

File de peixe congelado tipo pescada branca: apresentar-se 

congelado, limpo sem escamas, sem espinhas e sem vísceras, 

em filés, inspecionado pelo ministério da agricultura (sif ou 

sie). Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 

30 dias. 

830 Quilogramas 

100.  

Frango - coxa/sobre coxa - coxa/sobre coxa de frango, 

resfriado. Embalagem intacta, na embalagem deverá constar 

data da fabricação data de validade e número do lote do 

produto. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, 

exsudado líquido, partes flácidas ou consistência anormal. Só 

serão aceitos produtos com a comprovação da inspeção 

SIF/DIPOA.  

1.430 Quilogramas 

101.  

Frango abatido na hora contendo cabeça, pescoço, pés, moela, 

fígado. Carne e miúdos com aspecto próprio, não amolecido e 

nem pegajosas, cor própria s/ manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio com ausência de sujidade, parasitas e lavas. O 

produto deve conter data de fabricação de até 24 horas 

anteriores à data de entrega. Inspecionado pelo ministério da 

agricultura (SIF ou SIE).  

10.000 Quilogramas 
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102.  

Frango congelado - De 1ª qualidade, congelado, limpo, livre 

de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa 

alterar ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, 

levemente temperado. Acondicionado em embalagens 

plásticas limpas, não violadas, resistente, deve conter 

externamente os dados de identificação e procedência 

informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e 

validade. O produto deve ter número de registro no Ministério 

da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

Sacos plásticos individualizados de 1kg a condicionados em 

caixas de papelão. As embalagens devem ser identificadas 

com nome do produto, com produção de no máximo 30(trinta) 

dias a contar da data de entrega que deverá ser realizada em 

caminhão refrigerado e higienizado, com temperatura inferior 

a -12ºC.  

20.000 Quilogramas 

103.  
Fubá de milho, pacote c/500gr. Especificação: fubá de milho 

pacote com 500 gramas. 
20 Caixas 

104.  

Gelatina em pó pacote com 15g. Especificação: gelatina sem 

sabor, pacote com 15gr. Validade não inferior a 180 dias a 

contar com a data da entrega. 

15 Caixas 

105.  

Goiaba - de primeira qualidade, em perfeito estado de 

conservação, sem imperfeiçoes ou sinais de pragas e/ou 

amassados.   

965 Quilogramas 

106.  
Goiabada embalagem plástica com 300 gr. Especificação: 

goiabada  de 300gr. Validade não inferior a 180 dias 
250 Unidades 

107.  Gordura vegetal. 25 Quilogramas 

108.  

Laranja (Kg) - De 1ª qualidade, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho. Aroma e sabor 

característicos da espécie, sem ferimentos. Casca lisa, íntegra, 

livre de fungos, de consistência firme. Acondicionados em 

sacos plásticos limpos, resistentes, próprios para utilização de 

alimentos. C34. Higienizados e mantidos sob refrigeração a 

10°C, não manipulados validades de até 1 semana, a contar da 

data da entrega do produto. 

910 Quilogramas 
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109.  

Leite condensado obtido pela desidratação do leite, adicionado 

de sacarose ou glicose, homogeneizado e a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. Atender as exigências do ministério da agricultura e 

DIPOA, conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do 

regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Embalagem com 395 

Gramas dispostas em caixas com 48 unidades cada. 

2.375 Unidades 

110.  

Leite de coco - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e 

homogeneizado. Textura liquida, cor, aroma e odor 

característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem 

adequada, 200 ml, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data 

de entrega. 

420 Unidades 

111.  

Leite desnatado em pó, a base de lactose, pode conter 

soja,com 0%de gordura, rico em calcio, vitamina d, alem de 

fontes de ferro, magnesio, vitaminas a,c ,d, e complexo b 

(b1,b3,b5,b6,b7 ,b12)de acondicionado em embalagem de lata 

atóxico, sem alterações na embalagem(amassado), contendo 

280g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a 

contar da data de entrega. Fardo com 50 unidades. 

1.000 Unidades 

112.  

Leite em pó integral - Integral, solúvel, instantâneo, 

enriquecido com vitaminas A e D, não podendo ser 

modificado. Pacote de 200g. O leite deve dissolver facilmente 

na água, deve estar seco e solto, não deve apresentar cor 

alaranjada ou amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, 

manchas escuras e esverdeadas (mofo). Acondicionado em 

embalagem aluminizada original de fábrica, contendo no 

rótulo as especificações dos ingredientes, lote, quantidade, 

data fabricação e validade. O produto deve ter número de 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. Produto próprio para consumo humano e 

em conformidade com a legislação em vigor.  

15.000 Pacotes 

113.  

Limão - De primeira qualidade; Tamanho de médio a grande, 

equivalente de 1kg=10und. Casca lisa, íntegra, livre de 

fungos. De consistência firme. Acondicionados em sacos 

plásticos limpos, resistentes, próprios para utilização de 

alimentos. 

850 Quilogramas 
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114.  

Linguiça calabresa grossa defumada resfriado a granel, tipo 

preparação fresca, estado de conservação resfriado (a). 

Pacotes de 5kg, cada pacote embalado a vácuo 

individualmente em embalagem impermeável e amplamente 

protegida, com data de fabricação, prazo de validade, dados 

nutricionais e selo SIF. 

575 Quilogramas 

115.  

Linguiça tipo Toscana, embalado em pacotes ou 5kg, sem 

sinais de extravio e dentro dos prazos de validade acima de 12 

meses. 

10 Quilogramas 

116.  

Maçã in natura, 1ª qualidade, maçã nacional in natura, 

categoria 1, com grau maturação tal que lhes permita suportar 

o transporte, a manipulação e a conservação adequada para o 

consumo, com casca firme e brilhante, sem cortes, manchas e 

perfurações, ou outro defeito que possa alterar a sua aparência 

e qualidade, e ainda, sem a presença de substância terrosa, 

polpa suculenta sem a presença de defeitos causados por 

parasitas que alteram a qualidade do produto, com peso médio 

de 100 gramas, com tamanho uniforme, próprio da espécie e 

proveniente de colheita recente. O produto deve ser embalado 

em saco plástico transparente, resistente, atóxico, contendo o 

peso máximo de 5 (cinco quilogramas) e transportado em 

caixas vazadas de polietileno com identificação de peso.  

975 Quilogramas 

117.  

Macarrão concha 500g - macarrão tipo conchinha, enriquecido 

com ferro e ácido fólico. Isento de materiais terrosos e 

parasitas. Embalado em pacotes com 500g. Prazo de validade 

de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega da 

mercadoria.  

4.000 Pacotes 

118.  

Macarrão para lasanha, produto não fermentado, abatido pelo 

amassamento da farinha de trigo e água adicionados ou não de 

outros substancias. acondicionados em embalagem de 

polietileno atóxico, transparente, resistente, lacrado, contendo 

peso liquido de 500 g, com identificação do produto e data de 

validade. 

500 Pacotes 

119.  

Macarrão tipo espaguete - massa de sêmola tipo espaguete - 

Massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de sujidade, 

pasteurizada, sem ovos. Não deve apresentar cor esverdeada 

com pontos brancos e cinza (mofo), não deve apresentar 

cheiro de mofo, não deve estar com perfurações (carunchos e 

outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó branco 

solto no pacote. Acondicionado em embalagem plástica 

original de fábrica, contendo no rótulo as especificações dos 

ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e validade. O 

produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. Produto próprio para consumo humano e 

em conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

plásticas de 500g. Deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

10.000 Pacotes 
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120.  

Macarrão tipo parafuso - massa de sêmola tipo parafuso - 

Massa alimentícia tipo seca vitaminada, isenta de sujidade, 

pasteurizada, sem ovos. Não deve apresentar cor esverdeada 

com pontos brancos e cinza (mofo), não deve apresentar 

cheiro de mofo, não deve estar com perfurações (carunchos e 

outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó branco 

solto no pacote. Acondicionado em embalagem plástica 

original de fábrica, contendo no rótulo as especificações dos 

ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e validade. O 

produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. Produto próprio para consumo humano e 

em conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

plásticas de 500g. Deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.  

3.350 Pacotes 

121.  

Maionese embalagem plástica c/250g. Especificação: 

maionese pote plástico com 250g. Validade superior a 180 

dias após a data de entrega. 

2.400 Unidades 

122.  

Mamão, tipo Havaí, de primeira qualidade; in natura, tamanho 

médio com cerca de 400g por unidade; Casca lisa, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Consistência firme, íntegro e livre 

de sujidades, parasitas e larvas e/ou amassados. 

100 Quilogramas 

123.  

Mamão tipo papaya in natura, 1ª qualidade, unidades 

selecionadas com grau de amadurecimento médio, adequado 

para manipulação e conservação adequada. Para consumo 

mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, 

tamanho e conformação uniformes, sem manchas, 

machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 

resíduos de fertilizantes. 

675 Quilogramas 

124.  

Manteiga com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, 

não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a 

identificação do produto, marca do fabricante, validade, data 

de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão 

competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 

data da entrega. 

600 Unidades 
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125.  

Margarina com sal - Margarina c/ sal. embalagem de 250 

gramas. o produto deve ser isento de gorduras trans e conter 

no mínimo 65% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 

outras características indesejáveis, com recomendação para 

uso culinário - embalagem de polietileno leitoso e resistente, 

apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.  

5.100 Unidades 

126.  

Margarina sem sal 250G - Margarina s/ sal. embalagem de 

250 gramas. O produto deve ser isento de gorduras trans e 

conter no mínimo 65% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 

outras características indesejáveis, com recomendação para 

uso culinário - embalagem de polietileno leitoso e resistente, 

apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, deverá apresentar 

validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de entrega. 

Registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA. 

1.200 Unidades 

127.  

Massa p/ sopa tipo padre nosso (média), com sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), amido de 

milho, corante natural de urucum. Deverá apresentar validade 

mínima de 6(seis) meses a partir da data de entrega 

3.500 Pacotes 

128.  

Massa para sopa - Massa de sêmola para sopa tipo concha - 

massa alimentícia tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo 

argolinha isenta de sujidades, parasitas, embalagem com 

dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, 

composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade 

de no mínimo, seis meses, de acordo com a resolução 12/78 

da CNNPA. Apresentação: embalagem 500 gramas. 

1.270 Pacotes 

129.  

Maxixe in natura, 1ª qualidade, unidades selecionadas, em 

grau de amadurecimento, médio, sem sinais de pragas e/ou 

amassados acondicionado em embalagem plástica. 

625 Quilogramas 

130.  

Melancia in natura, 1ª qualidade, inteira, em grau de 

amadurecimento médio, acondicionada em embalagem 

plástica com identificação de peso.  

850 Quilogramas 
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131.  

Melão nacional in natura, 1ª qualidade, inteiro, unidades 

selecionadas, em grau de amadurecimento médio 

acondicionado em embalagem plástica com identificação de 

peso.  

1.000 Quilogramas 

132.  
Milho de pipoca, tipo: 01 tipo grupo: duro, tipo classe 

amarela, embalagem com 500 g. 
20 Fardos 

133.  

Milho para canjica branca, embalagem com 500g. 

Especificações: milho para canjica, cor branco embalagem de 

500gr. Com validade superior a 180 dias da data da entrega.  

1.000 Pacotes 

134.  

Milho verde em conserva. Lata com 200g. Especificação: 

milho verde em conserva. Lata de 200gr. Com validade 

superior a 180 dias na da data da entrega. 

1.320 Latas 

135.  

Mistura a base de milho para preparo de mingau, pudins e 

massas. Sabor tradicional. Especificação: mistura para mingau 

a base de milho para preparo de mingau, pudins, massas e 

outros. Sabor tradicional com 400gr. Validade superior a 180 

dias. 

50 Caixas 

136.  
Mistura para Bolo 450g boa qualidade, embalagem com 

identificação do produto. 
4.440 Pacotes 

137.  

Mistura para mingau a base de milho, em flocos finos, 

enriquecido com vitaminas e sais minerais, sabor baunilha. 

Embalagem com 400gr. Validade superior a 180 dias.  

80 Caixas 

138.  

Molho de shoyo embalagem com 150 ml. Especificação: 

molho de soja. Embalagem com 150 ml. Validade superior a 

180 dias. 

5 Caixas 

139.  
Molho de tomate pacote de 340 gramas, sem sinais de 

extravio e dentro do prazo de validade acima de 12.  
288 Unidades 

140.  

Mortadela de frango peça - De primeira qualidade, sem 

gordura, resfriada, embutida em plástico polietileno natural, 

pronta para o consumo, tempero acentuado, sabor e aroma 

característicos de mortadelas, consistência firme. 

Temperatura: no recebimento o produto deverá estar com até 

10ºc. Declarar marca e informar valores nutricionais, data de 

validade, número do lote.  

750 Quilogramas 

141.  

Mortadela suína - De primeira qualidade, sem gordura, 

resfriada, embutida em plástico polietileno natural, pronta para 

o consumo, tempero acentuado, sabor e aroma característicos 

de mortadelas, consistência firme. Temperatura: no 

recebimento o produto deverá estar com até 10ºc. Declarar 

marca e informar valores nutricionais, data de validade, 

número do lote. 

780 Quilogramas 
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142.  

Óleo de soja 900 ml. Especificação: óleo de soja, refinado, 

com cor, cheiro e aspecto característico, acondicionado em 

caixa de papelão com no máximo 20 unidades. Validade 

mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Embalada em 

lata ou embalagem pet de 900 ml. 

10.000 Unidades 

143.  

Ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem rachaduras, 

livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras partículas que 

comprometam o consumo e o armazenamento, com produção 

de no máximo à 03 (três) dias contados a partir da data de 

entrega do produto. Deverá apresentar validade máxima de 15 

meses e mínima de 2 meses a partir da data de entrega. 

77.920 Unidades 

144.  

Pepino in natura, 1ª qualidade, inteiro, em grau de 

amadurecimento médio, acondicionado em embalagem 

plástica com identificação de peso.  

250 Quilogramas 

145.  

Pimenta de cheiro in natura, unidades selecionadas, em 

perfeito estado de conservação, sem imperfeições  ou sinais de 

pragas e /ou amassados. Acondicionadas em embalagem 

plástica, com identificação de peso. 

250 Quilogramas 

146.  

Pêra in natura, 1ª qualidade, inteira em grau de 

amadurecimento médio, acondicionado em embalagem 

plástica com identificação de peso e validade.  

150 Quilogramas 

147.  

Pimentão verde in natura, 1ª qualidade, inteiro, em grau de 

amadurecimento médio, sem imperfeições ou sinais de pragas. 

Acondicionado em embalagem plástica com identificação de 

peso 

550 Quilogramas 

148.  

Pipoca doce embalado em pacotes de 15 g, em perfeito estado 

de conservação e dentro do prazo de validade acima de 12 

meses.  

5 Fardos 

149.  

Pipoca salgada pacotes de 15 gramas, em perfeito estado de 

conservação e dentro do prazo de validade acima de 12 meses. 

Fardo com 20 pacotes. 

5 Fardos 

150.  

Polpa de fruta - congelada. Produtos de 1ª qualidade, 100% 

natural, selecionada, isenta de contaminação. Acondicionada 

em pacote plástico, limpos, não violados, resistente e que 

garanta a integridade do produto até o momento do consumo. 

A embalagem deve conter externamente os dados mínimos de 

identificação e procedência, número do lote, data de 

fabricação, validade e quantidade do produto. Pacotes de 1 

KG. Sabores: Acerola, Cupuaçu, Goiaba e Maracujá.  

4.626 Quilogramas 
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151.  

Presunto - Embalagem com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com 

a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro 

no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Fatiado em fatias finas. Embalagem transparente, bem lacrada 

e preservada, isento de qualquer substância estranha ou 

nociva, sem mofo. Acondicionado em embalagens de 1 Kg, 

com prazo de validade afixada. Validade superior a 1 mês da 

data da entrega do produto. 

360 Quilogramas 

152.  

Queijo muçarela fatiado - fabricado com leite pasteurizado 

manipuladas em condições higiênicas satisfatórias. 

Embalagem integra, na embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número do lote do produto. 

560 Quilogramas 

153.  

Queijo ralado embalagem c/ 50g. Especificação: queijo ralado, 

embalagem com 100gramas. Validade superior a 180 dias na 

data da entrega. 

18 Caixas 

154.  

Repolho - De primeira qualidade. Tamanho e coloração 

uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvido. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Acondicionados em sacos plásticos 

limpos, resistentes, próprios para a utilização de alimentos. 

818 Quilogramas 

155.  

Sal de cozinha - sal refinado - Livre de sujidades, parasitas, 

fungos ou outras partículas que comprometam o consumo e o 

armazenamento, acondicionados em embalagem de 1Kg, 

envolvidas por plástico transparente contendo na embalagem a 

validade visível do produto, peso, fabricante, data de 

fabricação. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega. 

2.730 Quilogramas 

156.  

Salsicha a granel, de primeira qualidade, carne suína e bovino, 

triturado, resfriado, embalado a vácuo, com validade mínima 

de 60 dias da fabricação.  

200 Quilogramas 

157.  

Salsicha em conserva, tipo viena, sem temperos, origem carne 

suína/bovina, com peso drenado de 180gr. Validade de 12 

meses a partir da data de entrega. Caixas com 24 latas de 

180g. 

1.920 Latas 

158.  

Sardinha em conserva 125 gramas. Eviscerado e descamada 

mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e pé, pré-cozida, 

adicionada ao natural. Elaborado com matéria prima em 

perfeito estado de conservação e higiene, submetido a 

processo tecnológico adequado inspecionado pelo Serviço de 

Inspeção de Produto Animal - SIPA. 

10.720 Unidades 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

159.  

Seleta de legumes é a combinação da batata, cenoura e 

ervilha, previamente selecionadas, drenado, conservado em 

água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor 

peculiar, os mesmos deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis. Na embalagem deve conter o 

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

número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso 

líquido de até 500 (quinhentas) gramas. O produto deve ser 

embalado em sachê ou embalagem cartonada tipo longa vida, 

de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado e não 

podem apresentar rasgadura ou amassamento. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a contar 

da data de entrega. 

200 Unidades 

160.  

Suco industrializado integral de polpa de frutas: sem adição de 

açúcar, sem necessidade de refrigeração antes do consumo, 

líquido concentrado, integral, bebida não fermentada, 

homogeneizada, preparado a partir da extração da goiaba, 

madura, são e limpa, isento de matéria terrosa, de parasitas e 

detritos animais ou vegetais. Validade: o produto deve conter 

data de fabricação de até 15 dias anteriores à data de entrega. 

Garrafas de 500 ml. Sabores: Abacaxi, caju, goiaba e 

maracujá.  

13.260 Unidades 

161.  

Suco pó pct, apresentação em pó, sabor artificial, adicionais 

de vitamina a, c e ferro colorido artificialmente, caixa com 15 

envelopes de 25g. 

600 Quilogramas 

162.  

Tangerina in natura, 1ª qualidade, unidades selecionadas, em 

grau de amadurecimento médio, acondicionada em 

embalagem plástica com identificação de peso e validade. 

100 Quilogramas 

163.  

Tempero Artificial com: alho, sal, cominho, cebola. Em pote 

de 1kg, Em excelente estado de conservação e dentro dos 

prazos de validade de no mínimo de 12 meses. 

20 Quilogramas 

164.  

Tempero caldo de carne, caixa com 02 tabletes. Especificação: 

embalagem com 02 tabletes. Validade mínima de 180 dias, a 

contar da data da entrega. 

25 Unidades 

165.  

Tempero caldo de frango, caixa com 02 tabletes. 

Especificação: embalagem com 02 tabletes. Validade mínima 

de 180 dias, a contar da data da entrega. 

25 Unidades 

166.  

Tempero completo com pimenta 500G - embalagem plástica 

(copo) de 500 gr. Tempero completo - concentrado de 

ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, pimenta 

do reino, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 

contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. 

Produto próprio para consumo humano e em conformidade 

com a legislação em vigor. Em conformidade com a rdc n° 

276/2005. Embalagens em perfeita conservação, prazo de 

validade expresso na embalagem, produto de boa qualidade.  

360 Unidades 
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Item Descrição Quantidade  Unidades 

167.  

Tomate tipo Débora ou italiano, tamanho médio, uniforme, 

inteiros, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

Isentos de lesões de origem física mecânica ou biológica, 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos. 

Acondicionados em caixas impas, resistentes, próprios para 

utilização de alimentos. Higienizados e mantidos sob 

refrigeração a 10°C, não manipulados validades de até 1 

semana a contar da data de entrega.  

2.070 Quilogramas 

168.  

Vinagre - Em garrafa plástica de 750 ml. Ácido acético obtido 

mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool 

procedente principalmente de matérias agrícolas. padronizado, 

refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no 

comércio em geral. com acidez de 4,15%, sem corantes, sem 

essências. e sem adição de açúcares. de acordo com a RDC 

n°276/2005. Caixa com 12 garrafas.  

4.080 Unidades 

 

 

4. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITE DO 

OBJETO 

 

4.1. Os serviços serão prestados pela Contratada por ordem dos fiscais dos respectivos 

contratos designados pelas Secretarias Municipais contratantes e/ou por servidores 

designados para acompanhar a execução contratual conjuntamente com os fiscais dos 

contratos;  

 

4.1.1. Quando houver necessidade da solicitação dos serviços por setores distintos 

dos fiscais dos contratos, estes deverão informar semanalmente aos fiscais todas 

as solicitações realizadas diretamente à Contratada para fins de controle do saldo 

contratual;  

 

4.2. Os serviços serão solicitados conforme demandas das Secretarias e Fundos 

Municipais participantes desta contratação com pelo menos 48h (vinte e quatro horas) 

de antecedência, via requisição assinada e carimbada pelos Secretários Municipais, 

fiscais dos contratos ou servidores designados para tal finalidade por cada uma das 

pastas municipais contratantes;  

 

4.2.1. Caso não seja possível a Contratada atender aos pedidos solicitados dentro 

do prazo estabelecido neste item, esta deverá informar de imediato o tempo 

necessário em que poderá atender à demanda, sendo facultado ao setor 

demandante aceitar ou não a proposta de prazo da Contratada;  

 

4.2.2. As requisições deverão conter, no mínimo, os itens solicitados, a 

quantidade, o local e prazo para entrega dos produtos, devendo estar assinada por 
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autoridade competente do município, devendo a assinatura estar acompanhada por 

carimbo identificando o nome, função e decreto de nomeação do servidor 

demandante; 

 

4.2.3. Todos os custos referentes ao fornecimento dos produtos solicitados pela 

Contratante serão de inteira responsabilidade da Contratada, tais como aquisição 

de licenças, frete, transporte em geral das mercadorias, mão de obra, combustível, 

dentre outros que se fizerem necessário ao fiel cumprimento do objeto licitado;  

 

4.5. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento de acordo com as regras 

estabelecidas neste Termo de Referência deverá ser devidamente justificada pela 

Contratada e enviada com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas) contadas 

do recebimento da requisição de compra, em meio físico ou digital; 

 

4.5.1. Caso a justificativa apresentada não seja plausível e seja rejeitada pela 

Contratante, a Contratada será penalizada conforme a gravidade da falha e de 

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e, também, na legislação 

vigente; 

 

4.6. É vedada a subcontratação para a execução dos serviços compreendidos no objeto 

deste Termo de Referência; 

 

4.7. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração da Contratante 

durante todo o período de vigência do Contrato para representá-la administrativamente 

sempre que for necessário; 

 

4.8.  Não será admitida a subcontratação, no todo ou em partes, do objeto deste 

instrumento a ser licitado;  

 

4.9. Todos os produtos solicitados pelas secretarias demandantes deverão ser entregues, 

a priori, nos setores de almoxarifado de cada uma das pastas municipais contratantes, 

com exceção de casos específicos em que a Contratada precise entregar os produtos em 

locais distintos informados previamente na requisição de compra;  

 

4.9.1. Em casos que as entregas dos produtos necessitem ser entregues, por 

alguma razão, em endereço distinto do estabelecido nesse item, deverá o setor 

demandante informar o endereço completo para entrega na própria requisição de 

compra, a qual deverá ser emitida na forma do subitem 4.2. deste Termo de 

Referência;  

 

4.9.2. Os endereços das secretarias demandantes onde deverão ser entregues os 

produtos solicitados são:  

 
a) Secretaria Municipal de Administração: Rua Marechal Rondon, S/N, bairro 

Matinha. CEP 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru/PA;  

 

b) Secretaria Municipal de Educação: Rua Marechal Rondon, S/N, bairro 

Matinha. CEP 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru/PA; 
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c) Secretaria Municipal de Saúde: Rua Conceição, S/N, bairro Cuba. CEP 

68.415-000 – Limoeiro do Ajuru/PA;  

 

d) Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Juscelino Kubitschek, bairro 

Matinha, S/N, CEP 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru/PA.  

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

5.1. Caberá à Contratante: 

 

5.1.1. Permitir acesso dos empregados da Contratada às dependências da 

CONTRATANTE quando necessário; 

5.1.2. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Termo de 

Referência; 

5.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos empregados da Contratada; 

5.1.4. Informar a Contratada sobre qualquer irregularidade identificada no 

fornecimento dos produtos mediante comunicação a ser feita pelo fiscal do 

contrato ou setor demandante da Administração e interromper imediatamente a 

contratação se for o caso; 

5.1.5. Solicitar, via requisição de compra expedida pelo fiscal do contrato e/ou 

servidores designados para tal fim, o fornecimento do produto objeto desta 

Contratação; 

5.1.6. Comunicar, por escrito, à Contratada, toda e qualquer orientação acerca dos 

serviços de fornecimento dos produtos objeto desta contratação;  

 

5.2. Caberá à CONTRATADA: 

 

5.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes dos serviços, tais como: 

 

a) Salários; 

b) Seguros de acidentes; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vale-refeição; 

f) Vale-transporte; e 

 

5.2.2. Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

5.2.3. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com os órgãos públicos da Prefeitura; 

5.2.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 

da Contratante; 

5.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a prestação 

do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade devido a 

fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 
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5.2.6. Efetuar o fornecimento objeto da solicitação enviada pelo setor demandante 

de acordo com a necessidade e o interesse da Contratante, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas) após o recebimento da demanda, ressalvados os casos 

previstos anteriormente; 

5.2.7. Fornecer os produtos objeto desta contratação de forma impecável, de 

primeira qualidade e em total conformidade com a descrição dos itens expostos 

neste Termo de Referência;  

5.2.8. Comunicar ao fiscal do contrato via e-mail qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários; e 

5.2.9. Obriga-se a manter-se, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por lei.  

 

 

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será realizado mensalmente mediante emissão de nota fiscal 

eletrônica com o devido ateste do fiscal do contrato; 

 

6.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 

com o CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e proposta, não se admitindo 

notas fiscais/faturas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

 

6.3. O pagamento será creditado em favor da Contratada, conforme informações 

bancárias em nome da empresa indicadas na proposta com nome, número da agência e o 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

6.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimento; 

 

6.5.  Nenhum pagamento será efetuado à empresa Contratada se a mesma estiver 

irregular com suas obrigações fiscais e trabalhistas, sendo obrigatória a apresentação 

das certidões que comprovem a regularidade da empresa perante o fisco federal, 

estadual e municipal.   

 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

 
7.1. Será indicado como fiscal do contrato servidores das Secretarias Municipais 

contratantes, através de Termo de Designação e Compromisso anexado aos autos do 

processo administrativo, para representar a Administração no exercício do dever de 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 

8.666/93;  

 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 

para esse fim deverão ser solicitadas à Autoridade Competente da Contratante, em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes.  
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8. DA VIGÊNCIA 

 

8.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do extrato do Contrato no 

Diário Oficial.  

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. A participação de qualquer licitante vencedor no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições; 

 

9.2. Nos preços já deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com 

funcionários, materiais  utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras; 

 

9.3. Todos os quantitativos, descrições do objeto e justificativas do objeto descritas 

neste Termo de Referência foram elaborados conforme determinação dos secretários 

municipais das pastas partícipes deste processo; 

 

9.4. A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato por motivo de 

interesse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, 

sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro; 

 

9.5. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução do objeto, 

assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos serviços contratados;  

 

9.6. Os casos omissos neste Termo de Referência deverão ser supridos pelo Decreto 

10.024/2019, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pela Lei 10.520/02, bem como 

as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Prefeitura Municipal, suas 

Secretarias e Fundos Municipais contratantes ou a quem ela designar;  

 

9.7. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas de possíveis avenças. 

 

 

 

 

Limoeiro do Ajuru/PA, 23 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

ALCIDES ABREU BARRA  

Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru 

Mandato 2021/2024 
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