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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 005/2022 

1. OBJETO 

 

1.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias e 

Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/PA. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Secretaria Municipal de Administração 

 

2.1.1. A Secretaria Municipal de Administração de Portel, justificar a grande necessidade da obtenção 

de Gêneros Alimentícios, tendo em vista a garantia dos preparos café, sucos, lanches, entre outros, 

visando atender as necessidades rotineiras das Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de Portel, 

assim como possíveis reuniões com Secretários, Vereadores, Deputados, Audiências e etc...Assim 

como servir aos funcionários e aos cidadãos que entram diariamente nas instalações do Prédio da 

Prefeitura Municipal de Portel, bem com as Secretarias vinculadas em buscar de atendimento; 

 

2.1.1.1. Considerando, que a Secretaria Municipal de Gestão Administração e Financeira/SEGAF, 

busca dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, na 

obtenção de Gêneros Alimentícios para o desenvolvimento das atividades; 

 

2.1.2. Tendo como base o Princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a 

Administração Pública executa suas atribuições essências ou necessárias aos administrados, entende-

se que a aquisição do objeto deste Termo de Referência é imprescindível para manutenção das 

atividades diárias desenvolvidas pelas Secretarias Vinculadas a Prefeitura Municipal de Portel; 

 

2.1.3. No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, o mesmo foi 

mensurado levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da 

demanda, devidamente ponderado em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela 

supervisão dos Gêneros Alimentícios ofertados, respeitando uma margem de suportar um eventual 

aumento da demanda; 

 

2.1.4. Diante do exposto, em razão dos atendimentos realizados diariamente no prédio da Prefeitura 

Municipal de Portel e Secretarias vinculadas a este, torna-se de suma importância a aquisição de 

Gêneros Alimentícios, objetivando os preparos café, sucos, lanches, entre outros, para melhor execução 

das atividades diárias das Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de Portel; 
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2.2. Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 

 

2.2.1. Justifica-se a obtenção de Gêneros Alimentícios, visando assegurar o funcionamento dos prédios 

vinculados a Secretaria de Assistência Social, através da oferta de alimentos básicos que são 

necessários para o uso continuo e diário dos empregados e aos cidadãos que acessam diariamente as 

instalações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS e Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

conforme importância exposta de cada local: 

 

2.2.1.1. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

 

2.2.1.1.1. O CRAS é um local físico e público, onde são oferecidos para a população diversos tipos de 

serviços de assistência social, com a finalidade de melhorar a vida da comunidade e familiares. 

 

2.2.1.1.2. Através de um reconhecimento da área escolhida para estabelecer uma unidade, o CRAS em 

Portel consegue entender as principais necessidades da população daquela região, e oferecer uma série 

de serviços, benefícios e projetos socioeducativos 

 

2.2.1.1.3. No CRAS é oferecido o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS a população também é 

orientada para saber todos os benefícios assistenciais disponíveis e podem realizar sua inscrição no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

 

2.2.1.1.4. É um programa que visa trabalhar em conjunto com a população. Os programas buscam 

entender quais são os principais problemas que enfrentam, para que juntos possam desenvolver projetos 

para a melhoria da vida na comunidade. 

 

2.2.1.1.5. O PAIF e o SCFV são conjuntos de atividades promovidas pelo CRAS que visam promover 

o ganho social e material dos cidadãos. Em outras palavras, são serviços de acompanhamento que visam 

direcionar as famílias para participar de planos assistenciais. 

 

2.2.1.1.6. Além disso, o CRAS também trabalha para melhorar as condições de um município, bairro 

ou comunidade para questões envolvendo transporte, violência, trabalho infantil, espaços públicos de 

lazer, pontos de cultura, entre outros. 

 

2.2.1.1.7. Os públicos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS são: 

 

➢ Famílias e pessoas em situação de desproteção social 
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➢ Pessoas com deficiência 

 

➢ Idosos 

 

➢ Crianças retiradas do trabalho infantil 

 

➢ Pessoas inscritas no Cadastro Único 

 

➢ Beneficiários do Bolsa Família 

 

➢ Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros 

 

2.2.1.1.8. O Cadastro Único é um dos principais motivos que levam as famílias a procurar o 

atendimento na agência do CRAS. Somente com a aprovação neste sistema é possível ter acesso aos 

receber os benefícios dos programas sociais a seguir: 

 

➢ Aposentadoria para pessoa de baixa renda 

 

➢ Bolsa Família 

 

➢ Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental) 

 

➢ Brasil Carinhoso 

 

➢ Carta Social 

 

➢ Carteira do Idoso 

 

➢ Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

 

➢ Isenção de Taxas em Concursos Públicos 

 

➢ Minha Casa, Minha Vida 

 

➢ Passe Livre para pessoas com deficiência 

 

➢ PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 
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➢ Pro Jovem Adolescente 

 

➢ Programa de Cisternas 

 

➢ Tarifa Social de Energia Elétrica 

 

➢ Telefone Popular 

 

2.2.1.1.9. O CadÚnico CRAS em Portel/PA tem a finalidade cadastrar famílias em situação de pobreza 

e extrema pobreza de todos os municípios brasileiros, com as informações vindas da Caixa Econômica 

Federal. 

 

2.2.1.1.10. É utilizado para acesso a diversos benefícios por programas sociais do governo, tendo como 

principal usuário o Programa Bolsa Família e como característica central a intersetorialidade. A gestão 

do cadastro acontece de maneira partilhada entre o Estado, Governo Federal e Municípios, que possuem 

responsabilidades específicas. 

 

2.2.1.1.11. O município é protagonista do processo de gestão para o cadastramento único, cabendo a 

este, identificar e inscrever as famílias, atentando para a importância da inclusão da população 

socialmente mais necessitada. 

 

2.2.1.1.12. O Programa CRAS Bolsa Família em Portel/PA baseia-se na inclusão produtiva, garantia 

de renda e no acesso aos serviços públicos e tem como eixos a transferência de renda, o cumprimento 

das condicionalidades e articulação com ações e programas complementares. O público-alvo, 

indivíduos e famílias com renda familiar percapita inferior R$67 mensais, porém atende aquelas com 

renda mensal per capita de até cento e cinquenta e quatro reais. 

 

2.2.1.2. Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS 

 

2.2.1.2.1. O CREAS Portel é uma unidade englobada pela Assistência Social, na região Norte do Brasil. 

No Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Portel são ofertadas de atendimentos 

para famílias e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social ou também que possuíram seus 

direitos transgredidos por meio de: 

 

➢ Violência psicológica, física, sexual; 

 

➢ Discriminação por orientação sexual; 
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➢ Situação de rua; 

 

➢ Trabalho infantil; 

 

➢ Abandono; 

 

➢ Afastado do círculo familiar por meio de medida de proteção 

 

➢ Entre outros. 

 

2.2.1.2.2. Por meio dos serviços oferecidos, o CREAS Portel possui o objetivo de fortalecer: 

 

➢ Função protetiva da família; 

 

➢ Promover a participação social; 

 

➢ Facilitar o acesso dos grupos familiares; 

 

➢ Facilitar o acesso aos indivíduos aos direitos assistenciais; 

 

➢ Facilitar o acesso a rede proteção social; 

 

➢ Auxiliar e potencializar os recursos para vencimento da situação vivenciada; 

 

➢ Reconstruir relacionamentos familiares e comunitários. 

 

2.2.1.2.3. O CREAS Portel tem diversos segmentos de serviços que oferecem atendimento 

especializados às famílias e indivíduos, o que se destacam são: 

 

2.2.1.2.3.1. Assegurar trabalho social de abordagem e a busca por incidência de trabalho infantil, 

exploração sexual de adolescentes e crianças; 

 

2.2.1.2.3.2. Promove o atendimento especializados a grupos familiares com pessoas deficiência e 

idosos dependentes, que tiveram suas limitações agravadas por meio de violações; 

 

2.2.1.2.3.3. Potencializa os recursos pra vencimento da situação vivida e reconstruir os relacionamentos 

familiares, comunitários e social. 
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2.2.1.3. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente  

 

2.2.1.3.1. O conselho tutelar de Portel age sempre que os direitos das crianças e adolescentes 

odivelenses se encontrem ameaçados ou violados pela sociedade, estado, pais, responsável, ou em razão 

de sua própria conduta. 

 

2.2.1.3.2. Os conselheiros tutelares devem atender as crianças e adolescentes e aconselhar pais ou 

responsáveis quando há descumprimento de proteção prevista no ECA, aplicando a medida cabível. 

 

2.2.1.3.3. É atribuição do conselho tutelar atender e orientar os pais e responsáveis, podendo aplicar 

medidas como encaminhamento para programas de promoção da família ou de tratamento e orientação 

a alcoólatras e toxicômanos; e emissão de advertências, quando houver conduta que ameace o direito 

dos filhos. 

 

2.2.1.3.4. O conselho tutelar também é responsável por fiscalizar as entidades de atendimento, 

encaminhar demandas ao Ministério Público ou ao Judiciário, assessorar o poder público na elaboração 

de orçamento para planos e programas de atendimento aos direitos das crianças, entre outras ações. 

 

2.2.1.3.5. No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, o mesmo foi 

mensurado levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da 

demanda, devidamente ponderado em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela 

supervisão dos Gêneros Alimentícios ofertados, respeitando uma margem de suportar um eventual 

aumento da demanda; 

 

2.2.1.3.6. Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição de Gêneros 

Alimentícios constantes deste termo de referência, visando atender os funcionários e cidadãos que 

acessam diariamente as instalações em buscar de atendimento. 

 

2.3. Secretaria Municipal de Saúde 

 

2.3.1. Justifica-se a presente aquisição de Gêneros Alimentícios objetivando o bom funcionamento da 

cozinha, que tem como prioridade o preparo de café, chás, lanches, entre outros, para atender as 

necessidades diárias da Secretaria de Saúde e das Unidades de Saúde, bem como suprir eventuais 

reuniões com Secretários, Conselhos, Coordenadores, Audiências Públicas, etc. Como também servir 

o café aos usuários do sistema de saúde de nosso município, tendo em vista que alguns pacientes saem 

de casa bem cedo e sequer tomam o seu café matinal, podendo ocasionar ou agravar o estado de saúde 

em que o mesmo se encontra, além de humanizar o atendimento aos que ali procuram; 
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2.3.2. Destaca-se que produtos que estamos solicitando são necessários para o preparo diário de café, 

chás, lanches, entre outros nos locais como Posto de Saúde Ipixuna, Posto de Saúde Sobradinho, Posto 

de Saúde Martins, Unidade Saúde da Família Pinho, Posto de Saúde Ipiranga, Unidade Saúde da 

Família da Tijuca, Posto de Saúde Rooly, Posto de Saúde de Santo Amaro, Hospital Municipal de 

Saúde de Portel, Posto de Saúde ABC, Posto de Saúde Balbinote, Secretaria Municipal de Saúde de 

Portel, Posto de Saúde Acutipereira, Unidade Saúde da Família Amacol, Unidade Saúde da Família 

Cidade Nova, Unidade Saúde da Família Castanheira, Posto de Saúde Monte Horebe, Posto de Saúde 

de Acangata, Unidade Saúde da Família do Bosque, Unidade Saúde da Família do Muruci, Posto de 

Saúde Cocal, Unidade Básica de Saúde Portelinha, Unidade de Suporte Básico USB 127 Portel, Posto 

de Saúde Ajara, Central de Regulação Portel, UBSF Perola do Marajó. 

 

2.3.3. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da aquisição, sendo os materiais 

descritos indispensáveis para a execução das tarefas diárias das unidades de saúde do Município. 

 

2.3.4. A Secretaria Municipal de Saúde de Portel/PA, é encarregada de atuar na prestação de serviços 

públicos do SUS, trabalhando e cuidando da saúde da população.  

 

2.3.5. No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, o mesmo foi 

mensurado levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da 

demanda, devidamente ponderado em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela 

supervisão dos Gêneros Alimentícios ofertados, respeitando uma margem de suportar um eventual 

aumento da demanda; 

 

2.3.6. Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens constantes 

deste termo de referência, visando o pleno integral funcionamento de todas as Unidades de Saúde, 

ofertando o preparo de café, chás e lanches aos servidores lotados em diversos locais de trabalhos. 

 

2.4. Secretaria Municipal de Educação 

 
2.4.1. Justificamos que o objetivo da Secretaria Municipal de Educação de São Caetano de Odivelas é 

adquirir Gêneros Alimentícios que seguem relacionados, para atender a SEMED e prédios vinculados 

a esta Secretaria, nas atividades que são realizadas durante o ano. Os Gêneros Alimentícios serão 

usados para preparo de Cafés, Sucos, Lanches e outros, nos locais supracitados, oferecendo uma melhor 

condição de trabalho aos fundiários, bem como aos usuários que frequentam esses locais em buscar de 

atendimentos; 

 

2.4.2. No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, o mesmo foi 

mensurado levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da 
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demanda, devidamente ponderado em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela 

supervisão dos Gêneros Alimentícios ofertados, respeitando uma margem de suportar um eventual 

aumento da demanda; 

 

2.4.3. Diante disso, justifico a presente necessidade e importância da aquisição de Gêneros 

Alimentícios, com objetivo de oferecer o mínimo aos funcionários e cidadãos que visitam os espaços; 

 

3 – FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

 

3.1. Os preços dos Gêneros Alimentícios serão os estipulados na adjudicação da Proposta da licitante 

vencedora, sendo que, o valor será pago de acordo com os fornecimentos. 

 

3.2. O preço do item contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas neste Termo de 

Referência, em até 30 (trinta) dias corridos, após a entrega e aceitação do objeto deste Termo de 

Referência, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, 

com as respectivas notas de entrega e relatório dos fornecimentos solicitados. 

 

3.3. A Secretaria requisitante terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante 

vencedor, em consequência de penalidades aplicadas. 

 

4 – DO ITEM: 

 

4.1. Os itens cujos os valores totais não ultrapassem o valor de R$ 80.000,00, serão destinados 

exclusivamente as MPE’s, conforme descrito no artigo 48, Inciso I, da Lei Complementar 123/2006. E 

os itens de natureza divisível que ultrapasse o valor acima, terão cota exclusiva de 25% exclusivas para 

MPE’s, conforme descrito no Art. 48, Inciso III, da Lei Complementar 123/2006. 

 

ITEM APLICAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  
 

1 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE CAIXA 64  

  

Especificação : Caixa com 20 pacotes, de 

250g. 
   

2 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

AÇÚCAR CRISTAL TRITURADO 

EMBALAGEM 1 KG 
QUILO 11190  

  

Especificação : tipo cristal, triturado cor 

clara, e sem umidade e sujidade. 
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3 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ADOÇANTE LÍQUIDO COM 200 ML UNIDADE 113  

  

Especificação: adoçante dietético, 

embalagem plástica contendo 200ml. 
   

4 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS UNIDADE 1089  

  
Especificação : Carga de Água Mineral 20L.    

5 
COTA PRINCIPAL 

75% 
ÁGUA MINERAL 300 ML PACOTE  3948  

  

Especificação : : Água mineral, material água 

mineral, tipo embalagem plástico, 

gaseificação sem gás, características 

adicionais rótulo c/ validade (min. 12 meses), 

procedência, com normas técnicas padrão 

DNPM, pacote c/ 24 unidades. 

   

6 
COTA 

RESERVADA 25% 
ÁGUA MINERAL 300 ML PACOTE  1316  

  

Especificação : : Água mineral, material água 

mineral, tipo embalagem plástico, 

gaseificação sem gás, características 

adicionais rótulo c/ validade (min. 12 meses), 

procedência, com normas técnicas padrão 

DNPM, pacote c/ 24 unidades. 

   

7 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ARROZ COMUM TIPO 1  - 1KG QUILO 12664  

  

Especificação : Arroz, tipo 1, tipo classe longo 

fino, tipo subgrupo agulhinha, sem sujidades 

parasitas, larvas, bolores, validade não 

inferior a 180 dias com no máximo 30 dias de 

fabricação no ato da entrega. 

   

8 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
AMIDO DE MILHO CX C/ 500G UNIDADE 636  

  

Especificação : embalagem original, com 

validade no mínimo de 180 dias, 
   

9 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G. UNIDADE 1070  

  

Especificação : Aveia, em flocos, composição 

nutricional mínima (em 100g): 15g de 
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proteína, 7,5 g de lipídios / 55g de 

carboidratos / valor calórico 347,5 kcal. 

10 
COTA PRINCIPAL 

75,08% 
BISCOITO MARIA 400G     CAIXA 476  

  

Especificação : Biscoito apresentação 

redondo, classificação doce, características 

adicionais sem recheio, tipo Maria, aplicação 

alimentação humana, ingredientes açúcar, 

farinha de trigo e glúten, caixa c/ 20 unidades 

de 400g. 

   

11 

COTA 

RESERVADA 

24,92% 

BISCOITO MARIA 400G     CAIXA 158  

  

Especificação : Biscoito apresentação 

redondo, classificação doce, características 

adicionais sem recheio, tipo Maria, aplicação 

alimentação humana, ingredientes açúcar, 

farinha de trigo e glúten, caixa c/ 20 unidades 

de 400g. 

   

12 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
BISCOITO AGUA E SAL 400G. UNIDADE 7628  

  

Especificação : Biscoito, apresentação 

quadrado, sabor água e sal, classificação 

salgado, características adicionais sem 

recheio. 

   

13 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
BISCOITO ROSQUINHA 400G CAIXA 335  

  

Especificação : Biscoito apresentação 

redondo, sabor côco, classificação doce, 

características adicionais sem recheio, tipo 

rosquinha, aplicação alimentação humana, 

ingredientes açúcar, farinha de trigo e glúten, 

caixa c/ 20 unidades de 400g. 

   

14 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
BISCOITO AMANTEIGADO 400G CAIXA 583  

  

Especificação : Biscoito, apresentação 

quadrado, sabor cream cracker, classificação 

salgado e amanteigado, características 

adicionais sem recheio, aplicação alimentação 

humana, caixa c/ 20 unidades de 400g. 
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15 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

BOLACHA DE SALGADO TIPO CREAM 

CRAKER 
CAIXA 618  

  

Especificação : Biscoito, apresentação 

quadrado, sabor cream cracker, classificação 

salgado, características adicionais sem 

recheio, aplicação alimentação humana, caixa 

c/ 20 unidades de 400g. 

   

16 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

BOLACHA TIPO MAISENA - PCT 

INDIVIDUAIS 400G 
PACOTE 397  

  

Especificação : Biscoito, apresentação, oval, 

sabor leite, classificação doce, características 

adicionais sem recheio, tipo maisena, 

aplicação humana. 

   

17 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CAFÉ SOLUVEL 100G VIDRO 90  

  

Especificação : Café, tipo torrado, 

apresentação moído e solúvel, tipo embalagem 

vidro, validade prazo mínimo de 1 ano. 

   

18 
COTA PRINCIPAL 

75% 
CAFÉ TORRADO E MOIDO FARDO 2433  

  

Especificação : embalado a vácuo, de boa 

qualidade, pacote tipo almofada c/ 250g. 
   

19 
COTA 

RESERVADA 25% 
CAFÉ TORRADO E MOIDO FARDO 811  

  

Especificação : embalado a vácuo, de boa 

qualidade, pacote tipo almofada c/ 250g. 
   

20 
COTA PRINCIPAL 

75,01% 
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCT PACOTE 4715  

  

Especificação : Embalado a vácuo, de boa 

qualidade, pacote tipo almofada c/ 500g. 
   

21 

COTA 

RESERVADA 

24,99% 

CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCT PACOTE 1571  

  

Especificação : Embalado a vácuo, de boa 

qualidade, pacote tipo almofada c/ 500g. 
   

22 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CALDO DE GALINHA 19G UNIDADE 3405  

  

Especificação : Caldo de galinha em tablete 

acondicionado em embalagem original de no 

mínimo 57g. 
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23 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CALDO DE CARNE 19G UNIDADE 485  

  

Especificação : Caldo de carne em tablete 

acondicionado em embalagem original de no 

mínimo 57g. 

   

24 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CANELA EM PÓ 25G UNIDADE 110  

  

Especificação : Embalagem plastica com 

tampa. 
   

25 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CANJICA BRANCA UNIDADE 200  

  

Especificação : Milho canjica branca, 

embalagem com 500 gramas. 
   

26 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CARNE EM CONSERVA LATA 1819  

  

Especificação : Carne bovina em conserva, 

acondicionado em embalagem original, com 

320g. 

   

27 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

CEREAL A BASE DE FARINHA DE 

MILHO 
UNIDADE 360  

  

Especificação : Sabor (milho) c/ diversas 

vitaminas e ferro, lata 400g. 
   

28 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

CEREAL A BASE DE FARINHA DE 

ARROZ 
UNIDADE 350  

  

Especificação : Sabor (arroz) c/ diversas 

vitaminas e ferro, lata 400g. 
   

29 
COTA PRINCIPAL 

75,12% 
CHARQUE 5KG FARDO 507  

  

Especificação : Carne Bovina (Charque) 

traseiro ponta de agulha, embalagem c/ 5kg. 
   

30 

COTA 

RESERVADA 

24,88% 

CHARQUE 5KG FARDO 168  

  

Especificação : Carne Bovina (Charque) 

traseiro ponta de agulha, embalagem c/ 5kg. 
   

31 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CONDIMENTO MISTO PACOTE 962  
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Especificação : Tempero misto composto de 

pimenta do reino e cominho em embalagem 

original com 100g. 

   

32 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
COLORIFÍCO 200G PACOTE 3912  

  

Especificação : Colorífico em pó, 

acondicionado em embalagem original, com 

200g. 

   

33 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

CREME DE LEITE UHT EMBALAGEM 

200G 
UNIDADE 2250  

  

Especificação : Creme de leite, ingredientes 

gordura láctea - mínimo 35%, apresentação 

embalagem tetra-pak (caixinha), prazo 

validade 15, conservação ambiente seco e 

arejado. 

   

34 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340G UNIDADE 1518  

  

Especificação : Molho de tomate, ingrediente 

básico tomate, sabor manjericão, prazo de 

validade 3 dias (aberto)/8meses (fechado), 

conservação com conservante, quantidade 

calorias, 52, características adicionais não 

peneirado 

   

35 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
FARINHA DE MILHO TIPO MILHARINA PACOTE 736  

  

Especificação : Flocos de milho Pré-Cozidos 

enriquecidos c/ ferro e ácido fólico, 

embalagem c/ 500g. 

   

36 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
FARINHA DE TAPIOCA - PCT 500G PACOTE 546  

  
Especificação : Embalagem plástica de 500g, 

Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 

dias de fabricação no ato da entrega. 

   

37 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA QUILO 2604  

  

Especificação : Embalagem plástica de 1 kg, 

Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 

dias de fabricação no ato da entrega. 
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38 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO - 

EMBALAGEM 1KG 
QUILO 618  

  

Especificação : farinha trigo, material trigo, 

apresentação pó, características adicionais 

com fermento. 

   

39 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - 

EMBALAGEM 1KG 
QUILO 578  

  

Especificação : : farinha trigo, material trigo, 

apresentação pó, características adicionais 

sem fermento. 

   

40 
COTA PRINCIPAL 

75,13% 

FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 – 

FARDO 
FARDO 151  

  

Especificação : Especificação: Embalagem 

plástica de 1 kg acondicionado em fardos 

plásticos de até 60 kg Não inferior a 180 dias/ 

com no máximo 30 dias de fabricação no ato 

da entrega. 

   

41 

COTA 

RESERVADA 

24,87% 

FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 – 

FARDO 
FARDO 50  

  

Especificação : Especificação: Embalagem 

plástica de 1 kg acondicionado em fardos 

plásticos de até 60 kg Não inferior a 180 dias/ 

com no máximo 30 dias de fabricação no ato 

da entrega. 

   

42 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

FEIJÃO CAVALO CLARO - TIPO 1 - 

FARDO 
FARDO 105  

  

Especificação : Embalagem plástica de 1 kg 

acondicionado em fardos plásticos de até 30 kg 

Não inferior a 180 dias/ com no máximo 30 

dias de fabricação no ato da entrega. 

   

43 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - FARDO FARDO 77  

  

Especificação : Especificação : acondicionado 

em embalagem plástica original com 1kg c/ 30 

unidades 

   

44 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
OVO GRANDE UNIDADE 984  
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Especificação : Especificação : Embalagem 

fechada e protegida, resistente a impacto c/ 

uma dúzia 

   

45 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
GOIABADA 600G. UNIDADE 1160  

  

Especificação : Embalagem em pote plástico c/ 

600g 
   

46 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
LEITE CONDENSADO TRADICIONAL UNIDADE 1445  

  

Especificação : Acondicionado em lata no 

mínimo 395g cada. 
   

47 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
LEITE DE COCO UNIDADE 392  

  

Especificação : Leite de coco acondicionado 

em garrafa de no mínimo 500ml. 
   

48 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
LEITE LÍQUIDO UHT INTEGRAL UNIDADE 412  

  

Especificação : Leite UHT integral, 

acondicionado em embalagem original com 1 

litro. 

   

49 
COTA PRINCIPAL 

75,20% 
LEITE EM PO INTEGRAL FARDO 288  

  

Especificação : Leite em pó integral, sem 

adição de açúcar e soro, obtido por 

desidratação do leite de vaca integral e apto 

para a alimentação humana mediante 

processos tecnologicamente adequados. Na 

informação nutricional o produto deve conter 

carboidratos, proteínas, gorduras totais e 

saturadas, sódio e cálcio. Embalagem: em 

pacote de 200g, acondicionado em fardos com 

50 unidades. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informação nutricional, número 

do lote, quantidade do produto, número do 

registro no ministério da agricultura e 

carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima 

de 80% a partir da data de entrega. O produto 

deve seguir a legislação vigente sobre a 

rotulagem: RDC 360/359 de 23/12/03 e 259 de 

20/09/02 - ANVISA, e RDC 123 de 13/05/04 - 
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ANVISA, e Lei nº 10.674/03. Produto com 

validade mínima de 120 dias da data de 

entrega 

50 

COTA 

RESERVADA 

24,80% 

LEITE EM PO INTEGRAL FARDO 95  

  

Especificação : Leite em pó integral, sem 

adição de açúcar e soro, obtido por 

desidratação do leite de vaca integral e apto 

para a alimentação humana mediante 

processos tecnologicamente adequados. Na 

informação nutricional o produto deve conter 

carboidratos, proteínas, gorduras totais e 

saturadas, sódio e cálcio. Embalagem: em 

pacote de 200g, acondicionado em fardos com 

50 unidades. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informação nutricional, número 

do lote, quantidade do produto, número do 

registro no ministério da agricultura e 

carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima 

de 80% a partir da data de entrega. O produto 

deve seguir a legislação vigente sobre a 

rotulagem: RDC 360/359 de 23/12/03 e 259 de 

20/09/02 - ANVISA, e RDC 123 de 13/05/04 - 

ANVISA, e Lei nº 10.674/03. Produto com 

validade mínima de 120 dias da data de 

entrega 

   

51 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MACARRÃO - TIPO ESPAGUETE FARDO 321  

  

Especificação : Macarrão espaguete sêmola 

acondicionado em embalagem original com 

fardo de 20x500g. 

   

52 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

MACARRÃO - TIPO PARAFUSO 

SÊMOLA 
FARDO 95  

  

Especificação : Macarrão parafuso sêmola 

acondicionado em embalagem original, com 

fardo de 20x500g. 

   

53 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MASSA P/ SOPA. FARDO 129  
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Especificação : Macarrão tipo caramujo 

sêmola acondicionado em embalagem original 

com 24x500g. 

   

54 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MARGARINA VEGETAL C/ SAL. CAIXA 256  

  

Especificação : Margarina vegetal cremosa 

com sal, acondicionada em embalagem 

original com 24x250g. 

   

55 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MARGARINA VEGETAL S/ SAL CAIXA 220  

  

Especificação : Margarina vegetal cremosa 

sem sal, acondicionada em embalagem 

original com 24x250g. 

   

56 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

MISTURA P/ PREPARO DE SUCO 

ARTIFICIAL 
PACOTE 860  

  

Especificação : Rendimento 1 litro, com 

vitamina, adoçado. Sabores variados, 

acondicionado em embalagem original c/ 25g. 

   

57 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ÓLEO DE SOJA. CAIXA 139  

  

Especificação : Óleo vegetal de Soja 

acondicionado em embalagem original, caixa 

com 20x900 ml. 

   

58 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
PIMENTA DO REINO MOIDA UNIDADE 960  

  

Especificação : Pimenta do reino em pó 

acondicionado em embalagem original com no 

mínimo 50g. 

   

59 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

PREPARO P/ SUCO INTEGRAL - SABOR 

CAJU 
GARRAFA 1585  

  

Especificação : Suco concentrado sabor caju, 

acondicionado em embalagem original com 

500ml. 

   

60 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

PREPARO P/ SUCO INTEGRAL - SABOR 

GOIABA 
GARRAFA 1212  

  

Especificação : Suco concentrado sabor 

goiaba, acondicionado em embalagem 

original com 500ml. 
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61 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

PREPARO P/ SUCO INTEGRAL - SABOR 

MARACUJÁ 
GARRAFA 1242  

  

Especificação : Suco concentrado sabor 

maracujá, acondicionado em embalagem 

original com 500ml. 

   

62 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

REFRIGERANTE 2 LITROS - SABOR 

COLA 
PACOTE 747  

  

Especificação : Refrigerante sabor cola, 

acondicionado em embalagem original, com 

pacotes contendo 6x2000ml. 

   

63 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

REFRIGERANTE 2 LITROS - SABOR 

GUARANÁ 
PACOTE 702  

  

Especificação : Refrigerante sabor guaraná, 

acondicionado em embalagem original, com 

pacotes contendo 6x2000ml. 

   

64 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
REFRIGERANTE 2 LITROS - SABOR UVA PACOTE 692  

  

Especificação : Refrigerante sabor uva, 

acondicionado em embalagem original, com 

pacotes contendo 6x2000ml. 

   

65 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 

REFRIGERANTE 2 LITROS - SABOR 

LARANJA 
PACOTE 727  

  

Especificação : Refrigerante sabor laranja, 

acondicionado em embalagem original, com 

pacotes contendo 6x2000ml. 

   

66 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
SAL IODADO REFINADO FARDO 160  

  

Especificação : Sal de cozinha, acondicionado 

em embalagem original, fardo c/ 30x1kg. 
   

67 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
SALSICHA 180G CAIXA 107  

  

Especificação : Salsicha tipo viena, 

acondicionado em embalagem original, caixa 

c/ 24x180g. 

   

68 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
SARDINHA EM CONSERVA 125G CAIXA 101  
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Especificação : Sardinha em conserva em óleo 

comestível, acondicionado em embalagem 

original, caixa c/ 50x125g. 

   

69 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
SELETA DE LEGUMES. CAIXA 96  

  

Especificação : Seleta de legumes, a base de: 

vegetais descascados, cortados, íntegros, 

cozidos, acondicionado em embalagem 

original, caixa c/ 24x200g. 

   

70 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
TEMPERO COMPLETO - POTE 300G UNIDADE  652  

  

Especificação : : a base de alho, sal, cebola, 

salsa, coentro e outros ingredientes 

mencionados em embalagem. 

   

71 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ABACAXI. UNIDADE 798  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo abacaxi, 

aplicação alimentar, característica adicional 

maduro. 

   

72 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ABACATE. QUILO 805  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo Abacate, 

espécie fortuna, características adicionais 

classificação: A. 

   

73 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
BANANA REGIONAL QUILO 1255  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo banana, 

espécie prata, aplicação alimentar. 
   

74 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
BATATA DOCE QUILO 173  

  Especificação : tipo roxa, aplicação alimentar.    

75 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
LARANJA. QUILO 705  

  

Especificação : Fruta in natura, espécie lima, 

aplicação alimentar. 
   

76 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
LIMÃO REGIONAL TIPO JAPONÊS QUILO 739  

  

Especificação : Fruta in natura, espécie 

japonês, aplicação alimentar. 
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77 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MAÇA "FUJI" QUILO 1647  

  

Especificação : Fruta in natura, espécie maçã 

fuji, aplicação alimentar. 
   

78 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MAMÃO PAPAIA REGIONAL QUILO 697  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo mamão, 

espécie papaia, características adicionais 

classificação: A. 

   

79 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MELANCIA REGIONAL QUILO 10437  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo melancia, 

espécie redonda, características adicionais 

classificação: A. 

   

80 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
MELÃO QUILO 2355  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo melão 

espécie comum, aplicação alimentar. 
   

81 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
PERA. QUILO 1355  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo pera, 

espécie danjour, aplicação alimentar. 
   

82 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
TOMATE. QUILO 1642  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo tomate, 

espécie Débora, aplicação alimentar. 
   

83 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
UVA. QUILO 2327  

  

Especificação : Fruta in natura, tipo uva, 

espécie Itália, aplicação alimentar. 
   

84 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ABOBORA QUILO 900  

  

Especificação : Legume in natura, tipo 

abóbora, espécie cabocla. 
   

85 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ALFACE - PACOTE 120G UNIDADE 670  

  Especificação : verdura in natura, tipo alface.    

86 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
ALHO. QUILO 433  
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Especificação : Legume in natura, tipo alho, 

espécie comum. 
   

87 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
BATATA - TIPO INGLESA QUILO 2032  

  

Especificação : Legume in natura, tipo batata 

lavada, espécie inglesa. 
   

88 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CEBOLA BRANCA QUILO 1942  

  

Especificação : Legume in natura, tipo cebola, 

espécie branca. 
   

89 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CHEIRO VERDE - PCT 120G MAÇOS 2306  

  Especificação : Legume in natura, tipo  cheiro 

verde espécie comum. 
     

90 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CHUCHU REGIONAL QUILO 186  

  

Especificação : Legume in natura, tipo chuchu, 

espécie comum. 
   

91 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
COUVE 120G UNIDADE 1708  

  

Especificação : Verdura in natura, tipo couve-

flor, espécie comum, aplicação alimentação 

humana. 

   

92 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
PEPINO. QUILO 890  

  

Especificação :  Legume in natura, tipo pepino, 

espécie comum 
   

93 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
PIMENTA DE CHEIRO. QUILO 911  

  

Especificação : Verdura in natura, tipo 

pimenta, espécie de cheiro, aplicação 

culinária em geral. 

   

94 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
PIMENTÃO. QUILO 1010  

  

Especificação : Legume in natura, tipo 

pimentão, espécie verde. 
   

95 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
REPOLHO. QUILO 1090  
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Especificação : Verdura in natura, tipo 

repolho verde, espécie comum, aplicação 

culinária em geral. 

   

96 
COTA PRINCIPAL 

75,02% 
CARNE BOVINA TRASEIRA S/ OSSO QUILO 1342  

  

Especificação : Carne bovina in natura, tipo 

traseiro s; osso, apresentação resfriado, 

embalagem plástica atóxica, resistente, e 

entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

97 

COTA 

RESERVADA 

24,98% 

CARNE BOVINA TRASEIRA S/ OSSO QUILO 447  

  

Especificação : Carne bovina in natura, tipo 

traseiro s; osso, apresentação resfriado, 

embalagem plástica atóxica, resistente, e 

entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

98 
COTA PRINCIPAL 

75,02% 

CARNE BOVINA S/ OSSO - TIPO 

MUSCULO MOÍDA 
QUILO 1991  

  

Especificação : Carne bovina in natura, tipo 

músculo, apresentação resfriado, embalagem 

plástica atóxica, resistente, e entregue de 

modo a garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

99 

COTA 

RESERVADA 

24,98% 

CARNE BOVINA S/ OSSO - TIPO 

MUSCULO MOÍDA 
QUILO 663  

  

Especificação : Carne bovina in natura, tipo 

músculo, apresentação resfriado, embalagem 

plástica atóxica, resistente, e entregue de 

modo a garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

100 
COTA PRINCIPAL 

75,01% 
FRANGO (COXA E SOBRE-COXA) QUILO 3976  

  

Especificação : Carne in natura, origem 

avícola, tipo coxa e sobrecoxa de frango, 

apresentação sem tempero, congelado, 

embalagem plástica atóxica original com data 

de validade, resistente, e entregue de modo a 
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garantir suas características físicas e 

sanidade. 

101 

COTA 

RESERVADA 

24,99% 

FRANGO (COXA E SOBRE-COXA) QUILO 1325  

  

Especificação : Carne in natura, origem 

avícola, tipo coxa e sobrecoxa de frango, 

apresentação sem tempero, congelado, 

embalagem plástica atóxica original com data 

de validade, resistente, e entregue de modo a 

garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

102 
COTA PRINCIPAL 

75% 
FRANGO INTEIRO CONGELADO QUILO 16467  

  

Especificação : Carne in natura, origem 

avícola, tipo frango inteiro, apresentação sem 

tempero, congelado, embalagem plástica 

atóxica, original com data de validade, e 

entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

103 
COTA 

RESERVADA 25% 
FRANGO INTEIRO CONGELADO QUILO 5489  

  

Especificação : Carne in natura, origem 

avícola, tipo frango inteiro, apresentação sem 

tempero, congelado, embalagem plástica 

atóxica, original com data de validade, e 

entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

104 
COTA PRINCIPAL 

75,01% 
PEITO DE FRANGO QUILO 4216  

  

Especificação : Carne in natura, origem 

avícola, tipo filé de peito de frango, 

apresentação sem tempero, congelado, 

embalagem plástica atóxica, original com data 

de validade, e entregue de modo a garantir 

suas características físicas e sanidade. 

   

105 

COTA 

RESERVADA 

24,99% 

PEITO DE FRANGO QUILO 1405  

  

Especificação : Carne in natura, origem 

avícola, tipo filé de peito de frango, 
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apresentação sem tempero, congelado, 

embalagem plástica atóxica, original com data 

de validade, e entregue de modo a garantir 

suas características físicas e sanidade. 

106 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CHOURIÇO DEFUMADO QUILO 220  

  

Especificação : Carne de origem suína, tipo 

chouriço defumado, embalagem plástica 

atóxica, com data de validade, resistente, e 

entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

107 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
LINGUIÇA - TIPO CALABRESA QUILO 1234  

  

Especificação : : Linguiça, tipo calabresa, 

características adicionais: embalagem 

plástica atóxica, com data de validade, 

resistente, e entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

108 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
QUEIJO – MUSSARELA QUILO 1014  

  

Especificação : Queijo, ingredientes fermento 

lácteo, temperatura de 0 a 10 graus (após 

aberto), tipo mussarela fatiado, embalagem 

plástica atóxica, resistente, prazo de validade 

90 dias, (embalagem fechada) e 06 dias 

(embalagem aberta), e entregue de modo a 

garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

109 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
PRESUNTO DE CARNE DE PERU QUILO 912  

  

Especificação : Presunto, tipo cozido, 

ingredientes carne de peru, temperatura 

conservação 0 a 4 graus, embalagem plástica 

atóxica, resitente, prazo de validade 90 dias 

(embalagem fechada) e 05 dias (embalagem 

aberta), e entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

110 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
SALSINHA - TIPO 'HOT DOG' PACOTE 742  

  

Especificação : A base de carnes íntegras 

bovinas, sal, água, conservado em salmoura, 
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contendo, data de fabricação, validade e 

ingredientes, acondicionado em embalagem 

original, pacote c/ 2,5kg. 

111 
COTA PRINCIPAL 

75% 
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE 103725  

  

Especificação : Especificação: Pão, tipo 

massa fina hamburguer, ingredientes farinha 

de trigo, fermento, sal, açucar, margarina e 

agua, peso 50g, caracteristicas adicionais sem 

farofa 

   

112 
COTA 

RESERVADA 25% 
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE 34575  

  

Especificação : Especificação: Pão, tipo 

massa fina hamburguer, ingredientes farinha 

de trigo, fermento, sal, açucar, margarina e 

agua, peso 50g, caracteristicas adicionais sem 

farofa 

   

113 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
PÃO DE FORMA PACOTE 548  

  

Especificação : Pão, tipo forma, ingredientes 

farinha trigo, fermento, sal, açúcar, margarina 

e água, peso 500, apresentação fatiado, 

acondicionado em embalagem plástica 

atóxica, com data de validade, resistente, e 

entregue de modo a garantir suas 

características físicas e sanidade. 

   

114 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
POLPA DE FRUTA - SABOR ABACAXI QUILO 700  

  

Especificação : Polpa de fruta natural sabor 

abacaxi concentrado, acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, com data de 

validade, resistente, e entregue de modo a 

garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

115 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA QUILO 711  

  

Especificação : PCT DE 1 KG,NÃO 

INFERIOR A 360 DIAS,Produto obtido a 

partir de frutas, conteúdo líquido 

pasteurizado, podendo ou não conter adição 
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de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. 

Produto congelado, não fermentado e sem 

conservantes. 

116 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
POLPA DE FRUTA - SABOR CUPUAÇU QUILO 858  

  

Especificação : Polpa de fruta natural sabor 

cupuaçu concentrado, acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, com data de 

validade, resistente, e entregue de modo a 

garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

117 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA QUILO 749  

  

Especificação : PCT DE 1 KG, NÃO 

INFERIOR A 360 DIAS,Produto obtido a 

partir de frutas, conteúdo líquido 

pasteurizado, podendo ou não conter adição 

de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. 

Produto congelado, não fermentado e sem 

conservantes. 

   

118 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA QUILO 872  

  

Especificação : Polpa de fruta natural sabor 

maracujá concentrado, acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, com data de 

validade, resistente, e entregue de modo a 

garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

119 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
POLPA DE FRUTA - SABOR TAPEREBA QUILO 661  

  

Especificação : Polpa de fruta natural sabor 

taperebá concentrado, acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, com data de 

validade, resistente, e entregue de modo a 

garantir suas características físicas e 

sanidade. 

   

120 
EXCLUSIVO 

MICRO EMPRESA 
CENOURA. QUILO 1274  
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Especificação : Legume in natura, tipo 

cenoura, espécie comum. 
   

121 
COTA PRINCIPAL 

75,02% 
ÁGUA MINERAL 500 ML PACOTE  2114  

  

Especificação : : Água mineral, material água 

mineral, tipo embalagem plástico, 

gaseificação sem gás, características 

adicionais rótulo c/ validade (min. 12 meses), 

procedência, com normas técnicas padrão 

DNPM, pacote c/ 24 unidades. 

   

122 

COTA 

RESERVADA 

24,98% 

ÁGUA MINERAL 500 ML PACOTE  704  

  

Especificação : : Água mineral, material água 

mineral, tipo embalagem plástico, 

gaseificação sem gás, características 

adicionais rótulo c/ validade (min. 12 meses), 

procedência, com normas técnicas padrão 

DNPM, pacote c/ 24 unidades. 

   

 

5 - DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO: 

 

5.1. O fornecimento dos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, deverá ocorrer no horário de 08 às 13 horas, 

de segunda a sexta feira, com exceção a feriados, na sede da Prefeitura Municipal, definidas pela 

Secretaria requisitante, conforme cronograma de entrega definido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

sendo prorrogável mediante solicitação por escrito e justificativa pela empresa contratada, após a  

emissão de nota de empenho e/ou documento equivalente, e será acompanhada por fiscal designado 

especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato;  

 

5.2 – O fornecimento, serão objeto de inspeção, que será realizada por servidor designado pela 

Secretaria requisitante; 

 

5.3 - Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas 

Notas Fiscais, encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da Prefeitura Municipal de 

Portel/Pará, para pagamento. 

 

5.4 – Caso os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, não satisfaçam às especificações exigidas, não serão 

aceitos, devendo ser retirados pela CONTRATADA, por sua conta e risco, imediato, contados da 

notificação encaminhada pelo CONTRATANTE.  
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6 - DA GARANTIA: 

 

6.1. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou a falta de especificações técnicas, verificada 

na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características ou corretas 

especificações, no prazo de até 72 horas, a contar da data de realização da inspeção. 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Fornecer o objeto nas especificações contidas no contrato administrativo; 

 

b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos vendidos; 

 

c) Manter, durante a execução do contrato administrativo, as mesmas condições de habilitação; 

 

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto da proposta; 

 

e) Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 

 

f) Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos neste Termo de Referência; 

 

g) Manter durante a execução do Contrato assinado, todas as condições de habilitação e 

qualificações exigidas na licitação. 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

a) atestar nas notas fiscais a efetiva os fornecimentos dos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 

 

b) aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso; 

 

c) prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do contrato administrativo; 

 

d) efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no setor 

competente; 

 

e) notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
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9 - REAJUSTES DE PREÇOS: 

 

9.1. Os preços pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do mesmo, 

desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, tomando como base 

de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos no inciso II “d” 

do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais 

legislações aplicáveis. 

 

9.2. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de início 

da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do 

pedido juntamente com a assessoria jurídica. 

 

9.3. Sempre que houver alteração nos preços dos produtos, seja motivada por elevação do preço para 

os fabricantes/fornecedores, por redução ou por simples promoção temporária, essa alteração será 

registrada por simples apostila no verso deste contrato. 

 

10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

10.1 - A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Prefeitura Municipal de Portel, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a 

que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais 

cominações legais. 

 

10.2 -  Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

 

10.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) 

dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo; 

 

10.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior a 60 

(sessenta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

 

10.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada, 

injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de inadimplemento contratual. 
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10.3 - O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido neste termo de referência, após 

regular processo administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Secretaria 

requisitante. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, 

a Secretaria requisitante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação. 

 

10.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

11 - DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO: 

 

11.1 - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho: 

 

a) O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos; 

 

b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos; 

 

c) A lentidão no cumprimento do acordado, levando Secretaria requisitante a comprovar a 

impossibilidade no fornecimento dos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, no prazo estipulado; 

 

d) O atraso injustificado no fornecimento dos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 

 

e) A paralisação da entrega e/ou instalação dos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, sem justa causa ou 

prévia comunicação a Secretaria requisitante; 

 

f) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou transferência total 

ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa 

execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização da Secretaria requisitante; 

 

g) O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores; 

 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante 

da Secretaria requisitante, designado para acompanhamento e fiscalização deste objeto; 

 

i) A decretação de falência; 

 

j) A dissolução da empresa contratada; 
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k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados 

pela máxima autoridade da esfera administrativa do município, e exaradas no processo administrativo 

a que se refere este contrato administrativo; 

 

l) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 

m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria requisitante, 

decorrente dos fornecimentos, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

deste anexo. 

 

o) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

12 - PUBLICIDADE:  

 

12.1 - O aviso de licitação deverá ser publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 

DOS MUNICÍPIOS e no QUADRO DE AVISOS das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência 

Social, Educação, Meio Ambiente e da Prefeitura Municipal de Portel, Estado do Pará. 

 

13 - DO FORO: 

 

13.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Termo de Referência, 

fica eleito pelos licitantes o Foro da Comarca de Portel/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, 

privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

Portel/PA, 27 de abril de 2022.      

 

WALBER DA PAIXÃO VALENTE DA SILVA 

Secretário Municipal de Gestão Administração e Financeira/SEGAF 

Decreto N° 1.677-GP/2021 
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