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PREGÃO ELETRÔNICO N°. 018/2022 
(Processo Administrativo n°. 068/2022) 

Tipo: Menor Preço por Item. 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pretende 
contratar, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°. 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2007, Decreto 
Federal nº 7892/2013, Decreto Municipal nº. 009/2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
1.2. JUSTIFICATIVA  
 

1.2.1. Como rege a Lei nº 8.666/93, Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Assistência Social em atendimento a Portaria nº 32/2022 de 09/03/2022 – Secretaria Nacional de 
Social – Programação 150780520210001. Faz-se necessário a abertura de procedimento aquisição do objeto ora 
licitado, sendo o mesmo essencial para o bom andamento e funcionamento de toda a administração pública de 
nosso município. 
 
O presente processo licitatório, se dá em virtude da necessidade se aquisição dos produtos do tipo de gêneros da 
alimentação para o abastecimento da secretaria municipal de assistência social, cujo tem objetivo de realizar 
atendimento à população do município, bem como aos servidores que prestam serviço por um período logo, sendo 
necessário que os mesmos ali, realizem sua alimentação. 
 
1.2.2. A presente contratação não é de natureza continuada. 

 
2. OBJETO E QUANTIDADE  
 

2.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para a Aquisição de gêneros alimentícios para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social em atendimento a Portaria nº 32/2022 de 
09/03/2022 – Secretaria Nacional de Social – Programação 150780520210001, segue abaixo descrição do item 
a ser licitado: 

 
        VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 
UNITÁRIO 

R$ TOTAL R$ 

1 
ABACATE - Especificação : Verde, com casca intacta, sem ferimentos, podridão ou 
deformação, isento de danos físicos oriundo do manuseio e transporte. 26,000 QUILO        15,000 390,00 

2 

ABACAXI - Especificação : De primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 26,000 UNIDADE      16,667 433,34 

3 

ABOBORA - Especificação : Cabotia: de boa qualidade. in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 26,000 QUILO        16,333 424,66 
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4 

ACHOCOLOTADO - Especificação : Em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do 
cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó 
fino e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor 
de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de 
polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 
Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 214,000 UNIDADE      13,267 2839,14 

5 

ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA - Especificação : Cana-de-acucar, 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 750,000 QUILO        7,167 5375,25 

6 

ÁGUA MINERAL DE 300 ML - Especificação : Acondicionada em garrafa de 300 ml registro 
no Ministério da Saúde e CNNPA, rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da 
fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, nome e 
endereço do concessionário, constantes físico-química, composição analítica e 
classificação, ano, mes de engarrafamento e prazo de validade. Sem Gás. 526,000 UNIDADE      2,417 1271,34 

7 

ALFACE - Especificação : Crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 32,000 MAÇOS        14,667 469,34 

8 

ALHO - Especificação : Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvido, isento de sujidades, Parasitas e larvas. 20,000 QUILO        40,333 806,66 

9 

ALMÔNDEGA - Especificação : Almôndega (40%) carne bovina, carne mecanicamente 
separada de aves, farinha de trigo, farinha de rosca, cebola, proteína de soja, fécula de 
mandioca (2%), sal, açúcar, especiarias (salsa e pimenta branca), alho, estabilizante 
tripolifosfato de sódio (INS 451) e corante caramelo (INS 150). Molho (60%) água, polpa de 
tomate (17%), amido, açúcar, cebola, sal e especiarias (orégano, louro, salsa e alho). 20,000 QUILO        26,333 526,66 

10 

ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. - Especificação : Arroz Agulhinha, tipo 1, longo, 
grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos, acondicionado em saco plástico, contendo 1 quilo. 300,000 PACOTE       8,583 2574,90 

11 
AZEITE DE DENDÊ - Especificação : 70% de Azeite de Dendê e 30% de Óleo de Soja. De 
boa qualidade. Embalagem de 100 ml. 20,000 UNIDADE      6,833 136,66 

12 

BACON INTEIRO - Especificação : Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da 
Lei Municipal/Vigilância Sanitaria n.5504/99. 18,000 QUILO        51,333 923,99 

13 BALAS SORTIDAS - Especificação : De boa qualidade. Pacote de 500 gramas. 26,000 PACOTE       12,167 316,34 

14 

BANANA- Especificação : In natura e de boa qualidade para o consumo. Em pencas, frutos 
com 60 a 70% de maturação climatizada, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana, sem danos físicos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, sem nenhum tipo de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades e livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 34,000 QUILO        15,000 510,00 

15 

BATATA DOCE - Especificação : Tipo: variado com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, ser bem desenvolvida, isenta de deformidades, enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 20,000 QUILO        16,333 326,66 

16 

BATATA INGLESA - Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de 
origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa kg qualidade, inteiras, sem 
manchas, sem fungos. 70,000 QUILO        15,667 1096,69 

17 BATATA PALHA - Especificação : Embalagem de 500 gramas. 14,000 PACOTE       15,600 218,40 

18 

BETERRABA - Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de 
origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem 
manchas, sem fungos. 12,000 QUILO        14,667 176,00 

19 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Especificação : 400g Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa 
de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. 150,000 PACOTE       10,267 1540,05 
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20 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER - Especificação : Composição básica: 
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no 
mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 150,000 PACOTE       9,417 1412,55 

21 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Especificação : Torrado e moído produto de 1º qualidade; não 
contém glúten; embalagem: 250g; embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela 
Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; 
rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do MS. 300,000 UNIDADE      13,500 4050,00 

22 
CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS- Especificação : caixa com peso liq. 355g, bombons de 
chocolate sabor variados 70,000 CAIXA        16,333 1143,31 

23 

CARNE BOVINA DE 1ª - Especificação : Carne Bovina - de 1º qualidade, sem osso tipo 
contra filé ou, Chã de dentro e alcatra sem pelanca, sem gordura, sem sebo, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida e nem pegajosa cor própria da espécies sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas odor próprio. 88,000 QUILO        51,333 4517,30 

24 

CARNE COM OSSO - Especificação : Carne Bovina - de 1º qualidade, com osso tipo 
costela, agulha sem pelanca, sem gordura, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios. Em 
condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem 
pegajosa cor própria da espécies sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio. 20,000 QUILO        37,667 753,34 

25 

CARNE MOÍDA - Especificação : Carne Bovina - tipo moída dianteira de 1º qualidade, sem 
osso tipo paletaou, acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida e nem pegajosa cor própria da espécies sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas odor próprio. Partes do boi: Coxão mole, acém, coxão duro, alcatra, contra-filé, 
patinho. 164,000 QUILO        51,333 8418,61 

26 

CEBOLA - Especificação : De primeira, fresca compacta e firme sem lesões de origem física 
ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, 
isenta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia. 70,000 QUILO        13,333 933,31 

27 

CENOURA - Especificação : De primeira, fresca compacta e firme sem lesões de origem 
física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com Tamanho e coloração 
uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia. 70,000 QUILO        14,333 1003,31 

28 

CHARQUE BOVINO,QUILO - Especificação : Charque bovino: Pacote com 1 kg. Preparado 
com Carne bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência 
firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, 
embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalados 
em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 20,000 QUILO        57,667 1153,34 

29 
COCO RALADO - Especificação : Em embalagem plástica de 50g. Data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo 12 meses, informações contidas na embalagem. 20,000 UNIDADE      5,933 118,66 

30 

CORANTE TIPO URUCUM - Especificação : Em pó fino homogêneo, obtido de frutos 
maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto 
com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e 
resistente. Pacote com 100g. Apresentar laudo bromatológico. 12,000 UNIDADE      3,000 36,00 

31 

COUVE REGIONAL - Especificação : Maço com folhas verdes sem presença de folhas 
amareladas, sem danos físicos oriundos dom manuseio e transporte isentos de sujidades, 
parasitas e larvas, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme intacto, devendo ser bem 
desenvolvido. 18,000 MAÇOS        15,667 282,01 

32 

CREME DE LEITE - Especificação : Embalagem de 200 gramas. Creme de leite, leite em pó 
desnatado e estabilizantes goma, xantana, goma jataí, goma guar, carragena, fosfato 
dissódico e citrato de sódio. Homogeneizada, não contém glutén. 78,000 UNIDADE      6,950 542,10 

33 
ERVILHA EM CONSERVA - Especificação : Embalagem de 200 Gramas. Ervilha, água e 
sal. De boa qualidade. Não contém glúten. 32,000 UNIDADE      4,717 150,94 

34 
EXTRATO DE TOMATE - Especificação : Ingredientes Tomate, Açúcar e Sal. Embalagem 
de 190 Gramas. Com data de fabricação e prazo de validade 32,000 UNIDADE      7,083 226,66 

35 

FARINHA DE ARROZ FLOCADA DE 500 GR - Especificação : Bem preparada e de boa 
qualidade com cor, cheiro e sabor, de colheita recente, sem nenhum tipo material terroso e 
sujidades, 100% de fécula natural de arroz, embalada em saco plástico, com prazo de 
validáde visível. 128,000 UNIDADE      7,800 998,40 
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36 

FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL - Especificação : Fina, seca, branca ou amarela, 
deverá ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e 
parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico, transparente, resistente, termosoldado, com capacidade para 1 kg; 
Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, transparente, termossoldado ou fechado com 
fita adesiva plastificada. Com Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 196,000 QUILO        12,833 2515,27 

37 

FARINHA DE MILHO FLOCADA DE 500 GR - Especificação : Bem preparada e de boa 
qualidade com cor, cheiro e sabor, de colheita recente, sem nenhum tipo material terroso e 
sujidades, 100% de fécula natural de milho, embalada em saco plástico, com prazo de 
validáde visível. 128,000 UNIDADE      8,167 1045,38 

38 

FEIJÃO CARIOQUINHA - Especificação : Tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 526,000 PACOTE       14,633 7696,96 

39 

FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO - Especificação : Semi-
processado, congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico, sem 
tempero, de primeira qualidade. 86,000 QUILO        22,000 1892,00 

40 
GOMA DE TAPIOCA - Especificação : Feita a partir da fécula de mandioca, sem corante, 
sem conservante, sem sódio. Em embalagem plástica dupla de 1kg. 14,000 QUILO        14,467 202,54 

41 

LARANJA - Especificação : Fresca, tamanho mediano, cor amarela laranjada, com aspecto, 
cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, 
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos e/ou agroecológicos. 46,000 QUILO        12,383 569,62 

42 
LEITE CONDENSADO - Especificação : Embalagem de 395 gramas. Leite fluído 
padronizado, açúcar e lactose. Não contém glutén. 46,000 UNIDADE      8,000 368,00 

43 

LEITE DE CÔCO - Especificação : Garrafa de vidro com 500 ml, livre de insetos, micro-
organismos ou outra impureza que venha a comprometer o armazenamento e a saúde 
humana. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. 34,000 UNIDADE      14,033 477,12 

44 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação : Contendo no mínimo 26% de gorduras, 
embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo no mínimo 200 
gramas. Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e 
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Inspecionado pelo Ministério da 
Agricultura. Embalagem protetora, pacote de 200 gramas. 276,000 PACOTE       9,950 2746,20 

45 

LIMÃO - Especificação : Fresco, cor verde, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio 
e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 18,000 QUILO        11,250 202,50 

46 
LINGUIÇA TIPO TOSCANA/BOVINA - Especificação : Adequada para o consumo. 
Resfriada, acondicionada em plástico e com prazo de validade e fabricação. 64,000 QUILO        39,667 2538,69 

47 

MAÇÃ - Especificação : In natura e de primeira qualidade. Apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA. 176,000 UNIDADE      3,833 674,61 

48 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Especificação : Vitaminado, tipo espaguete, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias 
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 
13%, Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 326,000 PACOTE       8,583 2798,06 

49 

MAIONESE - Especificação : Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Pote com 250 gramas. 30,000 UNIDADE      8,667 260,01 

50 
MAMÃO - Especificação : 50% maduro 50% verde, com casca firme, não ter rachaduras, 
partes escuras ou machucados, nem picada de insetos. 30,000 QUILO        15,667 470,01 
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51 

MANTEIGA COM SAL - Especificação : De primeira qualidade. Embalagem com 200 
gramas com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 30,000 UNIDADE      19,667 590,01 

52 

MARACUJÁ - Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. De primeira qualidade, In natura. 42,000 QUILO        19,000 798,00 

53 

MARGARINA COM 01 KG - Especificação : Embalagem de 01 quilo. Óleos vegetais líquidos 
e hidrogenados, água, sal (3%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó. 
Estabilizante: Mono e diglicerideos, lecitina de soja estéreis de poliglicerol; Conservadores: 
Sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, 
acidulante ácido lático, antioxidantes EDTA-cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico, corante 
natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural. Betacarotina e vitamina A (1.500 
U.I./100gr.). Não contém glúten e com validade mínima de seis (06) meses. 164,000 UNIDADE      18,667 3061,39 

54 

MARGARINA COM 250 GRAMAS - Especificação : Produzida exclusivamente de gordura 
vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre 
a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 70,000 UNIDADE      8,450 591,50 

55 

MELANCIA - Especificação : Fresca, cor amarela esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 58,000 QUILO        12,167 705,69 

56 

MELÃO - Especificação : In natura, fresca e de boa qualidade. Frutos com 70 a 80% de 
maturação climatizada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso 
e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 20,000 QUILO        16,333 326,66 

57 

MILHARINA - Especificação : Pacote de 500 gramas. Farinha de milho flocado enriquecido 
com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Contendo na embalagem data de fabricação e 
validade. De primeira qualidade para o consumo. 314,000 PACOTE       6,067 1905,04 

58 

MILHO BRANCO - Especificação : Embalagem com no mínimo 500 gramas, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 38,000 UNIDADE      8,050 305,90 

59 

MILHO DE PIPOCA - Especificação : Embalagem de 500 gramas e de primeira qualidade, 
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e outras misturas de espécies, 
acondicionados em saco plástico, com prazo de validade. 28,000 PACOTE       8,250 231,00 

60 

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO (SABORES VARIADOS) - Especificação : Farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido (Streptomyces 
viridochromogenes e/ou Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea 
mays), gordura vegetal, sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de 
cálcio, fosfato monocálcico e fosfato ácido de alumínio e sódio), emulsificantes (ésteres de 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático e ésteres de ácidos graxos com 
propilenoglicol) e aromatizante. Contém Glúten. Contém derivados de Trigo e Soja. Pode 
conter Centeio, Cevada, Aveia e Leite. Embalagem de 450 gramas. 50,000 PACOTE       8,000 400,00 

61 

CEREAL INFANTIL SABOR ARROZ - Especificação : Farinha de arroz enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, 
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizante 
vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. Embalagem de 400 gramas. Têm traços de 
leite. 130,000 UNIDADE      13,333 1733,29 

62 

CEREAL INFANTIL SABOR MILHO - Especificação : Farinha de milho, açúcar, amido, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços 
de leite. Embalagem de 400 gramas. 130,000 UNIDADE      13,333 1733,29 

63 

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA - Especificação : Refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo 
naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica de 900ml, não amassadas, sem 
estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 150,000 UNIDADE      13,833 2074,95 

64 
OVOS DE GALINHA - Especificação : Tamanho médio livre de rachaduras e sujidades, com 
peso unitário de aproximadamente 50 gramas. 800,000 UNIDADE      2,000 1600,00 



     
 
 

Estado do Pará 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

CNPJ: 17.448.425/0001-60 
 

                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

             Endereço: Rua São Jorge – S/N, bairro: N. Sra. Aparecida - Senador José Porfírio/PA, CEP: 68.360-000.  
                                                       E-mail: semtraps@ymail.com 

 

65 
PÃO BRANCO-FRANCÊS - Especificação : Farinha de trigo, água, sal, açúcar e gordura 
vegetal. Com o miolo revestido por uma casca fina e levemente crocante. 1276,000 UNIDADE      1,900 2424,40 

66 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ - Especificação : Sem osso, semi-processado. Peito 
congelado, eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, 
acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico. 156,000 QUILO        23,000 3588,00 

67 

PIMENTA DE CHEIRO - Especificação : Pimenta de cheiro, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 10,000 QUILO        19,667 196,67 

68 
PIRULITO - Especificação : Pacote com 500 gramas. de primeira qualidade, com data de 
fabricação e validade. 96,000 UNIDADE      13,617 1307,23 

69 
POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS - Especificação : Natural integral e congelada 
conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg. 200,000 QUILO        20,333 4066,60 

70 
POLVILHO AZEDO - Especificação : De primeira qualidade, com prazo de fabricação e 
validade, embalagem contendo 500g. 20,000 UNIDADE      11,667 233,34 

71 
PRESUNTO MAGRO - Especificação : Presunto cozido sem capa de gordura. Fatiado em 
Kg. De primeira qualidade para consumo. 84,000 QUILO        38,333 3219,97 

72 

QUEIJO MUSSARELA - Especificação : Fatiado ou peça inteira, acondicionado, embalagem 
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 44,000 QUILO        38,333 1686,65 

73 
REFRIGERANTE SABOR COLA - Especificação : Unidade de 02 litros, de primeira 
qualidade. 164,000 UNIDADE      10,667 1749,39 

74 
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - Especificação : Unidade de 02 litros, de primeira 
qualidade. 164,000 UNIDADE      9,333 1530,61 

75 
REPOLHO - Especificação : De boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física, 
rachaduras, cortes, tamanho e conformação uniforme. 44,000 QUILO        11,667 513,35 

76 
SAL REFINADO - Especificação : Embalagem de 1 kg. Cloreto de sódio, iodato de potássio 
e anti-umectante INS 535, moído iodada. Não contém glúten. 22,000 QUILO        2,817 61,97 

77 

SALSICHA EM CONSERVA - Especificação : Carne mecanicamente separada de aves, 
água e carne bovina, miúdo bovino (coração), proteína de soja, sal, fécula de mandioca. 
Sem glúten, deverá ter fechamento em lata, apresentar rótulo de acordo com as normas da 
ANVISA. 138,000 UNIDADE      13,050 1800,90 

78 
SARDINHA - Especificação : Embalagem de 125 gramas. Sardinha água de constituição (do 
próprio suco). conservada em óleo de soja, embalagem sem violação, integras e limpas. 276,000 UNIDADE      7,367 2033,29 

79 

SELETA DE LEGUMES - Especificação : Enlatada e reidratada à base de vegetais 
descascados/cortados/íntegros/cozidos. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem de 200 gramas. Sem 
conservantes. 66,000 UNIDADE      5,167 341,02 

80 

SUCO DE GARRAFA SABOR CAJU - Especificação : Polpa de Caju (min. 55%), Água, 
Suco concentrado de Caju, Conservadores: Metabissulfino e Benzoato de Sódio; Acidulante: 
Ácido Cítrico; Aromatizante: Aroma idêntico ao natural de Caju; Corante natural Carmin de 
Cochonilhe; Estabilizante: Pectina e Goma Xantana. Não contém Glúten. Sem adição de 
Açúcar, Pasteurizado e Homogeneizado, não Fermentado, Não alcóolico. 66,000 UNIDADE      7,667 506,02 

81 

TOMATE - Especificação : De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, sem 
manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, graúda, de polpa firme 
e intacta, isento de enfermidades, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e 
larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, 
acondicionado em sacos plásticos por quilo. 88,000 QUILO        12,833 1129,30 

82 

TRIGO COM FERMENTO - Especificação : De boa qualidade. Embalagem de 1 kg. Farinha 
de trigo, ferro e ácido fólico (Vitamina B9), sal e fermento químico (pirofosfato, ácido de 
sódio de bicarbonato de sódio e fosfato monocalcico). Contém Glúten. 70,000 PACOTE       9,283 649,81 

83 
TRIGO SEM FERMENTO - Especificação : Embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, ferro e 
ácido fólico (Vitamina B9), sem Fermento, de boa qualidade, contém Glúten. 70,000 PACOTE       11,533 807,31 

84 

UVA - Especificação : In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservacao em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 
da CNNPA. De primeira qualidade. 10,000 QUILO        31,833 318,33 

85 

VINAGRE - Especificação : De alcóol, branco, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos 
e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, 
acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado. 
Embalagem de 750 ml. 20,000 UNIDADE      6,100 122,00 

    Total : 114895,78 

 
OBSERVAÇÕES:  
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3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
3.1. Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Termo de Referência, a Empresa Contratada deverá promover a 
entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO e ainda de acordo com as especificações contidas neste Edital e 
seus anexos;  
 
3.2. A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Edital, sendo 
que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será recusado e 
devolvido e o pagamento cancelado.  

 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

4.1. Para efeito da presente aquisição observar-se-á o enquadramento disposto no artigo Art. 15, II, da Lei nº 
8.666/93, artigo 2º e 3º do Decreto Federal nº 7892/2013, artigo 1º parágrafo único da Lei no 10.520/2002.  

 
4.2. DOS ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI  
 

a). Considerando não haver 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas 
de pequeno porte sediados localmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório, não será aplicado os benefícios estabelecidos nos artigos 47 e 48, da lei complementar 123/2006, 
em atendimento ao Inciso II do artigo 49 do mesmo diploma legal. 

 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 

5.1. Da Entrega: A Entrega será “Parcelada”, de acordo com as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO.  

 
a) Os gêneros alimentícios, deverão ser entregues de forma parcela no município de Senador José Porfírio;  

 
5.2. A entrega dos gêneros alimentícios dar-se-á na sede do CONTRATANTE, no endereço especificado na 
Ordem de Compra, com notificação prévia, de acordo com a solicitação e necessidade da CONTRATANTE, 
devendo ser entregue no prazo máximo de 03 (três) dias a partir da efetiva solicitação emitida pelo FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO ou por outro servidor por ela 
designado;  
 
5.3. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os materiais/produtos deverão ser substituídos, por conta e 
ônus da CONTRATADA, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não considerados como prorrogação do prazo 
de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material/produto 
encaminhado pelo licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 
definitivamente recebido e aceito;  
 
5.4. Só será aceito os itens, que estiver de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência, sendo 
fiscalizada qualitativa e quantitativamente na hora da entrega;  
 
5.5. Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Edital, sendo que 
os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, serão recusados, 
devolvidos e o pagamento cancelado.  
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
6.1. São obrigações da Contratante:  
 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  
 
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado;  
 
6.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 
6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 
7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  
 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, lote, procedência, data de fabricação e quando for o caso prazo de validade;  
 
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
 
7.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  
 
7.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
7.1.5. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais;  
 
7.1.6. Acatar todas as orientações do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR 
JOSÉ PORFÍRIO, emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
 
7.1.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
 
8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
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8.1. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, através de 
servidores credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando as especificações 
dos itens licitados.  
 
8.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
8.4. O representante do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR JOSÉ 
PORFÍRIO anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis.  

 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
 

9.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for 
o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Senador José Porfírio, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato 
e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, 
o ADJUDICATÁRIO que:  
 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de apresentar 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;  
 
b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
 
c) Não mantiver a proposta;  
 
d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  
 
e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 
9.2. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira colocada.  
 
9.3. À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 
8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento 
total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Administração 
Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:  
 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, 
por ocorrência;  
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b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 
 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir 
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação 
da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  
 
d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos 
pelo MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. Se os valores dos pagamentos devidos não forem 
suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da aplicação da sanção;  
 
e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular 
processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  
 
f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração  
Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e  
 
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;  
 
h) As penalidades aplicadas só poderão ser relevados na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente 
justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  

 
 
10. DO PAGAMENTO  
 

10.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após a entrega dos itens licitados;  
 
10.2. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, mediante 
cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da NLD (Nota de 
liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal;  
 
10.3. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de 
sua reapresentação.  

 
11. DO REAJUSTE  
 

11.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e Lei 
10.520/2002, e suas alterações. 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 



     
 
 

Estado do Pará 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

CNPJ: 17.448.425/0001-60 
 

                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

             Endereço: Rua São Jorge – S/N, bairro: N. Sra. Aparecida - Senador José Porfírio/PA, CEP: 68.360-000.  
                                                       E-mail: semtraps@ymail.com 

 

12.1. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária, designada a baixo. A 
dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho: 
 
 1302.082440126.2.078 Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social 
 1302.082440130.2.083 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS 

 
13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 

13.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às especificações e demais 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
 
13.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser, conforme estabelecido para 
cada item no termo de referência, de R$ 0,01 (um centavo de real).  

 
Senador José Porfírio, PA, 24 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

Leiliane Lima de Jesus  
Secretária Municipal de Assistência Social 

Ordenadora de Despesas 
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