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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE 

COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JURUTI, conforme especificações, quantitativos e condições constantes do Termo de 

Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1.  A pressente solicitação dos referidos materiais e produtos, se faz necessário para atender 

as necessidades da Câmara Municipal de Juruti, atendo assim as demandas junto à população 

do Município e oferecer um serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade, 

sendo evidente a necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor 

atendimento à população de Juruti. Podemos afirmar que a aquisição de materiais de 

consumo em geral é imprescindível para regular funcionamento desta Casa Legislativa, para 

suprir às necessidades de e para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes 

demandas relacionadas com as atividades legislativas e parlamentares. 

 2.2. Justifica-se a demanda e quantidade dos produtos, em razão do aumento da estimativa 

do consumo em relação ao ano anterior, onde o quantitativo estimado, não supriu 

satisfatoriamente o abastecimento dos veículos, restando prejudicada a eficácia de algumas 

ações realizadas no interesse público da municipalidade.  

2.3- A contratação do objeto será realizada através de licitação efetuada por meio Tomada 

de Preços, procedimento que refere à análise prévia da situação da empresa, por meio da 

verificação de sua habilitação jurídica, de sua regularidade fiscal, de sua qualificação 

econômico-financeira, de sua qualificação técnica e do cumprimento das exigências do 

Ministério do Trabalho com relação ao trabalho do menor, em conformidade com o 

disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº. 8.666/93, atribuindo-lhe, posteriormente, caso atenda 

a todos esses requisitos, o “certificado de registro cadastral “, será licitado por (Menor 

Preço Item), com vista a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de 

proposta mais vantajosa para o Poder Legislativo. 

3 – DO FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA 

mailto:cmjclicitacao@gmail.com
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11310015/artigo-27-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11308715/artigo-31-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
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 3.1- A contratada deverá no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da 

Solicitação de Fornecimento, entregar os produtos/serviços licitados;  

3.2- A Nota Fiscal/Nota dos produtos/serviços deve ser entregue juntamente com a Certidão 

Negativa de Débito – CND junto ao INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil e do 

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.  

3.3- A referida documentação deverá estar válida durante todo o período de entrega do 

objeto. No caso de a validade expirar no decorrer desse período, deverá ser providenciada 

sua revalidação em tempo hábil para não haver atrasos na entrega dos produtos/serviços. 

4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA  

4.1- Os produtos/material deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da 

data de entrega, para reposição de peças, mão-de-obra e atendimento no local; 

4.2- O prazo máximo para a substituição do bem ou componentes que não atenderem as 

especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 2 dias, contados da solicitação 

de reparação da(s) irregularidade(s). Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, 

serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 

4.3- Apresentar Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir os prazos;  

5 – DEVERES DA CONTRATADA  

5.1- São deveres da contratada: 

5.2- Fornecer o objeto, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes deste 

instrumento e seu Anexo I; 

5.3- Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

5.4- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos, enquanto perdurar a vigência 

da garantia oferecida pela contratada ou fabricante, a que for maior, e ainda, com a 

disponibilização de materiais de reposição no mercado nacional;  

5.5- Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os seus 

empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;  

5.6- As empresas que tiverem interesse em fornecer os produtos/materiais deverão entregar 

os mesmos com todas as documentações e garantias pertinentes. 

6 – DEVERES DO CONTRATANTE  

6.1- Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações;  

mailto:cmjclicitacao@gmail.com
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6.2- Rejeitar os itens cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 

requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência;  

6.3- Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 

efetiva entrega dos produtos/serviços, observando ainda as condições estabelecidas no edital 

de licitação;  

6.4- Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas 

as medidas corretivas necessárias; 

 6.5- Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

técnicos da contratada; 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais 

ou da matriz.  

7.2. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal designado e o 

pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 30 (dias) após o 

atesto da Nota Fiscal. 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma 

das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira: 

a) Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade do 

fornecimento; 

b) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de tributos 

federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais 

administrados pela RFB E PGFN; 

c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 

d) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

f) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual. 

 

7.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

O prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocolização 

junto a Câmara Municipal do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que 

não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver 

prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA. 
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7.5. A empresa licitante deve ter conta bancária corrente junto a qualquer instituição 

financeira dentro do País; não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não 

seja a de crédito em conta.   

7.6. O pagamento será creditado em conta corrente da contratada, junto a qualquer instituição 

de crédito dentro do país, indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº___, Conta 

Corrente nº ___, Banco:____, em que deverá ser efetuado o crédito, através de ordem 

bancária. 

7.7. No preço unitário contratado não se admite qualquer acréscimo, estando incluídos no 

preço todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA. O valor unitário do item será utilizado como limite máximo do preço para 

fins de pagamento pela CONTRATANTE. Verificada a divergência entre os preços 

cobrados na prateleira e o valor fixado como limite máximo no termo de contrato, deverá 

prevalecer o menor preço para fins de faturamento do produto pela CONTRATADA e 

pagamento pela CONTRATANTE.  

7.8. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 

ocorrerem será de responsabilidade da empresa contratada. 

7.9. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com 

a Nota Fiscal/Fatura, a declaração prevista no art. 4º da Instrução Normativa da Receita 

Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) 

legal(is), em duas vias; 

7.10. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos 

federais será descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere 

o subitem anterior. 

8. DA VIGÊNCIA  

8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93 com validade 

e eficácia legal após a publicação do seu extrato nos meios oficiais. 

9. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

9.1. Tomada de Preços – Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – conforme Lei Complementar 

nº 123/06, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2. Declara-se que a opção pela modalidade Tomada de Preços na forma presencial para esta 

licitação decorre da insuficiência estrutural de recursos de tecnologia de informação disponíveis na 

Câmara Municipal de Juruti, e instabilidade no fornecimento de energia elétrica. 

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

mailto:cmjclicitacao@gmail.com
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10.1- Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte os serviços 

inapropriados; 

10.2. O serviço será acompanhado e fiscalizado por Servidor competente, pertencente ao 

quadro funcional da Câmara e devidamente designado para tal fim, Servidora FERNANDA 

RODRIGUES DE ALMEIDA. 

10.3. O servidor (a) que acompanhará e fiscalizará o fornecimento do objeto, que apresentará 

à contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução 

contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento do objeto. 

10.4. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 

contratada. 

8 - DAS SANÇÕES. 

8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no 

contrato, a Câmara Municipal de Juruti poderá aplicar à adjudicatária ou contratada, 

garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilização penal ou 

civil: 

a) Advertência. 

b) multa:  

b.1) multa de 3% (três por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da Contratada 

em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contratados da data da 

notificação feita pela Câmara Municipal de Juruti. 

b.2) multa de 5% (cinco por cento) pelo não cumprimento de cláusula ou condição prevista 

no contrato aplicável sobre o valor apurado para pagamento no mês em que se verifique a 

ocorrência faltosa.  

b.3) os valores das multas referidas nesta cláusula serão descontados ex-officio da 

Contratada mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor 

que mantenha junto a Câmara Municipal de Juruti independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial.  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante 

promova sua reabilitação.  

8.2. A sanção de que trata o item 8.1., letra a, poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
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 a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na execução do contrato.  

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da 

Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.  

9 - DAS DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS 

 

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL 

Nº 

ITEM 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

VALOR 

UND. 

1 AGUA SANITARIA 1L - contendo Cloro Ativo com triplo benefício e 

função multiuso. Numa embalagem de 1 litro, com tampa com lacre e 

bico dosador que permite uma maior economia. 

unidade 320  

2 ALCOOL 96%(92,8 graus inpm) 500ml. unidades 150  

3 ALCOOL 70% 500G - etílico hidratado 70 inpm. unidade 150  

4 ALCOOL EM GEL PARA AS MAOS 70% - é o mais eficaz e seguro 

para a higienização. 

unidade 50  

5 BALDE DE PLASTICO DE 60 ITS C/TAMPA unidade 05  

6 BALDE PLASTICO C/ALÇA -  Capacidade 12 Litros, fundo plano. unidade 20  

7 COLHER DESCARTAVEL -  Colher Descartável Refeição pct com 

50 unidades. 

pacote 50  

8 COPO DESCARTAVEL 180 ML - copo com capacidade de 18ml. 

Fabricado de acordo com as normais da ABNT. 

pacote 550  

9 COPO DESCARTAVEL 50 ML - Cor branca e capacidade para 50 ml, 

fabricado de acordo com as normais da ABNT. 

pacote 230  

10 DESENGORDURANTE 500 ML - Ideal para superfícies como: fogões, 

fornos, azulejos, esmaltados, fórmica, inox, cerâmica, pias, micro-ondas, 

exaustores e outras superfícies laváveis. 

unidade 50  

11 DESEMGORDURANTE LIMPEZA PROFUNDA 500ML - Indicado 

para limpeza geral da cozinha, ele conta com uma fórmula concentrada 

que remove 100% da sujeira sem esforço e deixa um agradável perfume 

da natureza. 

unidade 50  

12 DESINFETANTE PARA USO EM GERAL DE 2L -  Componente 

ativo, tensoativo não iônico, corante, fragrância e água. Componente 

ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio – 1% p/p.  Contém 

tensoativo biodegradável. 

litros 150  

13 DESODORANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO 30G  -  

contem 1 pedra aromática com 30g + haste de plástico. 

unidade 75  

14 DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360 ML - Aplicação 

aerossol, aromatizador de ambiente. 

unidade 100  

15 DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA, EMBALAGEM DE 

500ML -  Testado dermatologicamente, biodegradável. 

unidade 80  

16 ESPANADOR DE TETO -  cabo longo, acompanha 1 cabo + 

prolongador, alcance lugares mais difíceis com o prolongador até 2,5mts, 

cabo madeira, pelos sintéticos. 

unidade 05  

17 ESPONJA DE LÃ DE AÇO-C/8 UNIDADES 60G - para aplicação em 

utensílios de alumínio em formato anatômico. 

pacote 80  

18 ESPONJA DE LIMPEZA GERAL DUPLA FACE -  à base de fibras 

sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água usado para 

limpeza em geral. 

unidade 150  
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19 ESCOVA PARA ROUPA- Escova lavadeira oval, em madeira e 

polipropileno. 

unidade 10  

20 FLANELA - Ideal para polimento de moveis, vidros e limpeza em geral 

100% Algodão. 

unidade 70  

21 GARFO DESCARTAVEL - Garfo Descartável para Refeição fabricado 

em Poliestireno e pigmentos de alta pureza. Produto não tóxico. São 

produzidos com matéria prima e pigmentos virgens. 

pacote 50  

22 GUARDANAPO DE PAPEL -  Pequeno Folha Simples 24x22 Cm com 

50 Unidades 

unidade 100  

23 INSETICIDA AEROSOL- Eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, 

pernilongos, carapanãs, muriçocas e moscas. 

unidade 50  

24 KIT LIMPEZA COM BALDE DE ESFREGÃO ( REFIL ) -  Balde 

em polipropileno, esfregão e centrifuga em aço inoxidável com 

acabamento em polipropileno, refil em microfibra 

unidade 04  

25 LIMPA ALUMINIO- EMBALAGEM DE 500 ML - é uma 

composição aquosa de surfactantes aniônicos e não iônicos com pH 

controlado (neutro) para evitar  mancha na superfície. 

unidade 40  

26 LIMPA VIDRO LIQUIDO -  Frasco 500ML com borrifador, Princípio 

ativo: etanol (solvente polar). Princípio ativo, tensoativo aniônico (lauril 

éter sulfato de sódio), solventes (etileno glicol n-butil éter, álcool 

isopropílico), alcalinizante, 1,2 benzotiazolin-3-ona, corante, fragrância 

e água. 

unidade 50  

27 LIXEIRA PLASTICA SEM TAMPA MÉDIO TELADO 10 LITROS 

- Cesto cônico telado, material em plástico semirrígido. 

unidade 20  

28 LUSTRA MÓVEIS 3em1 -  ceras, silicone, emulsificantes, espessante, 

conservante, solvente alifático, coadjuvante, fragrância e água. 

unidade 50  

29 LUVA DE LATEX NATURA MULTIUSO – TAM. M - Palma 

antiaderente e interior em algodão flocado. 

par 40  

30 PÁ PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO - Pá de alumínio com 

cabo de madeira. 

unidade 10  

31 PANO DE CHAO 56 X 82 CM, GROSSO, 100% ALGODÃO- 

Utilizados para piso e limpeza em geral, panos reforçados com camada 

dupla, para uso doméstico ou industrial. 

unidade 50  

32 PANO DE COPA TECIDO 100% ALGODAO, PCT C/5 UNIDADE-

caria 100% algodão, o tecido branco do pano de prato é feito em sacaria 

100% algodão de excelente qualidade.  

pacote 60  

33 PAPEL HIGIÊNICO: fardo c/64 rolos, papel de alta qualidade com 

folhas simples. 

fardo 100  

34 PAPEL ALUMINIO- Para reter calor, e manter o alimento em boa 

temperatura 

rolo 30  

35 PAPEL INSUFILM - utilizado no preparo de receitas e para armazenar 

os alimentos na geladeira, no congelador ou, até mesmo, em temperatura 

ambiente. 

rolo 30  

36 PALITO DE DENTE - Roliços de madeira Muito resistente Contém: 

100 unidades 

caixa 20  

37 PAPEL TOALHA -  papel de cozinha, produto descartável feito de 

celulose 

pacote 200  

38 PRATO DESCARTAVEL CUMBUCA FUNDA- 12CM- Fabricado 

em plástico poliestireno e pigmento atóxicos. 

pacote 50  

39 PRATO DESCARTAVEL 18 CM - Fabricado em plástico poliestireno 

e pigmento atóxicos, produto descartável, não reutilizável após o uso. 

pacote 50  

40 PRATO DESCARTAVEL 21 CM - Fabricado em plástico poliestireno 

e pigmento atóxicos, produto descartável, não reutilizável após o uso. 

pacote 50  

41 RODO GRANDE COM CABO DE MADEIRA - Borracha dupla, puxa 

e seca, cabo de madeira plastificado. 

unidade 30  

42 RODO MÉDIO COM CABO DE MADEIRA PARA LIMPEZA - 
Borracha dupla, puxa e seca, cabo de madeira plastificado. 

unidade 20  
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43 SABÃO EM BARRA DE 1KG - Ácidos Graxos de Soja , Coadjuvante 

, Glicerina , Agente Anti - Redepositante e Água . 

unidade 60  

44 SABAO EM PO-capaz de remover manchas, forma eficiente e 

econômica com o seu poder acelerador, C/500 GR. 

unidade 120  

45 SABAO LIQUIDO 1000ML (1L) - Fragrâncias naturais com óleos 

essenciais e extratos botânicos Dermatologicamente testado. 

unidade 100  

46 SACO DE LIXO 50L - Saco de lixo extra forte, com fundo estrelado, 

com capacidade de 50 litros. 

pacote 260  

47 SACO DE LIXO COM CAPACIDADE 200 LITROS - Saco de lixo 

extra forte, com fundo estrelado, com capacidade de 200 litros. 

pacote 260  

48 SACO P/ LIXO 100 LITROS - Saco de lixo extra forte, com fundo 

estrelado, com capacidade de 100 litros. 

pacote 260  

49 SACO P/ LIXO 30 LITROS - Saco de lixo extra forte, com fundo 

estrelado, com capacidade de 30 litros. 

pacote 260  

50 SOLDA CAUTISCA, EM ESCAMA - Formula de 96/98% embalagem 

de 300 gramas. 

unidade 05  

51 TOALHA DE ROSTO - Pano 100% algodão de ótima qualidade. unidade 20  

52 VASSOURA SINTETICA - Cerdas de material plástico com pigmento 

e cabo de alumínio revestido; Indicação de uso: varrer piso lisos; 

unidade 30  

53 VASSOURA P/VASO, DE NYLON, C/ CABO E SUPORTE - Escova 

nylon redonda com suporte, ideal para limpeza de vaso. 

unidade 10  

   PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

54 AÇUCAR - KG - de origem vegetal, constituído fundamentalmente por 

sacarose de cana de açúcar, sólido, com cristais bem definidos brancos, 

sem impurezas, sem 

empedramento. embalagem plástica de 01 quilograma, contendo no 

rótulo datas de fabricação e ou/lote e validável. 

quilo 390  

55 ACHOCOLATADO EM PÓ -  Instantâneo, vitaminado, em pó, 

homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, 

contendo açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, sem glúten, 

embalagem de 400g e prazo de validade de no mínimo 10 meses a contar 

da data de entrega. 

unidade 60  

56 AGUA MINERAL GARRAFA 350ML - acondicionada em 

embalagem plástica com validade para 12 (doze) meses (300 ml). 

garrafa 400  

57 AGUA MINERAL 2 LT - acondicionada em embalagem plástica com 

validade de 12 meses. 

garrafa 200  

58 AGUA MINERAL 20 LITROS - acondicionada em galão com 

certificados de autorizações dos órgãos competentes e com validade. para 

12 (doze) meses  

unidade 100  

59 ALHO - Graúdo, com casca, sem réstia, bulbo inteiriço, de boa 

qualidade, firme e intacto, tamanho e coloração uniforme, sem cortes, 

lesões, perfurações, parasitas e larvas, primeira qualidade. 

quilo 15  

60 ABACAXI - Orgânico sem cortes, lesões, parasitas ou larvas. unidades 40  

61 ARROZ TIPO 1- Classe longo fino, com no mínimo 92,5% dos grãos 

inteiros. 

quilo 250  

62 BANANA PRATA  - KG. quilo 40  

63 BATATA INGLESA - 30 kg de boa qualidade, sem cortes, lesões, larvas 

ou parasitas. 

quilo 30  

64 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - PCT - amanteigado 

400g,embalagem com 03 tabletes. 

pacote 290  

65 BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT - produto obtido pelo 

amassamento, cozimento conveniente  de massa preparada com farinha 

de trigo, amido de milho, sal refinado, açúcar, gordura vegetal e outras 

substâncias alimentícias. 

pacote 50  

66 CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - Carne de boa qualidade ideal 

para preparos de bifes, assados e guisados. 

quilo 80  
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67 CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE -  Com osso. Tipo pá, sem 

manchas, limpa. Inspecionada pelo Ministério da Agricultura (SIF ou 

SIE). 

quilo 80  

68 CARNE SECA TIPO CHARQUE -  uma carne salgada e seca ao sol 

com o objetivo de mantê-la própria ao consumo por mais tempo. Tem 

uma salga e exposição solar maiores que outras carnes dessecadas, sendo 

empilhado como mantas em lugares secos para desidratação. 

pacote 150  

69 CARNE EM CONSERVA 350GM - Enlatada Carne Desfiada Pronta 

pra Consumo, 350GM, embalagem de lata. 

lata 150  

70 CAFÉ EM PÓ - embalagem plástica de 250g, café torrado e moído, extra 

forte. 

unidade 350  

71 CENOURA - Orgânica, sem marcas, cortes ou perfurações, com 20 kg quilo 20  

72 CEBOLA - branca, fresca, Não brotada, sem danos fisiológicos ou 

mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra 

e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos, 

apropriada para consumo. 

quilo 60  

73 CREME DE LEITE - embalagem com 200g, com apenas 20% de 

gorduras 

unidade 150  

74 FARINHA DE PEIXE ( PIRACUI) - farinha de peixe regional é 

produzida a partir do beneficiamento de duas espécies principalmente, o 

acari. 

quilo 30  

75 FARINHA DE TAPIOCA - farinha granulada feita da goma de 

mandioca. 

quilo 30  

76 FARINHA DE TRIGO, C/ FERMENTO - Enriquecida com ferro e 

ácido fólico, fermentos químicos (pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato 

de sódio, fosfato monocálcico) e sal. 

quilo 50  

77 FARINHA DE TRIGO, S/ FERMENTO - enriquecida com ferro, 

tiamina, riboflavina, niacina  Sem a adição de nenhum fermento. 

quilo 30  

78 FARINHA DE MILHO FLOCADA ( CUZCUZ) 500G - Farinha de 

milho flocada, enriquecida com ferro. 

pacote 60  

79 FARINHA DE MANDIOCA - regional, embalagem plástica de 1litro. quilo 150  

80 FEIJÃO -  rajado tipo 01, embalagem de 1litro. quilo 150  

81 FRANGO KG - frango congelado inteiro, com miúdos. quilo 600  

82 GOMA DE TAPIOCA 50 kg - Goma pronta para tapioca. 100% natural. 

Sem glúten. 

quilo 50  

83 LEITE DE COCO - para uso culinário, de origem vegetal, sem açúcar e 

sem lactose. Embalagem de 500mL, em vidro, com tampa plástica 

rosqueada. 

unidade 100  

84 LEITE INTEGRAL 400 G - Leite em pó integral rico em cálcio, ferro, 

zinco rico em vitaminas a, d, c e não contém glúten lata 400g. 

lata 300  

85 LEITE EM PO 400G -  Leite em pó integral rico em cálcio, ferro, zinco 

rico em vitaminas a, d, c e não contém glúten lata 400g. 

pacote 290  

86 LEITE CONDENSADO 395 - Leite integral e/ou leite em pó, açúcar e 

lactose. 

unidade 100  

87 
MACARRAO PC - com Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico. pacote 500 g. 

pacote 300  

88 MANTEIGA COMUM -  Creme de leite, creme de soro, cloreto de 

sódio (sal) e corante natural de urucum. 

pote 60  

89 MARGARINA CREMOSA - com sal, acondicionada em embalagem 

original de 250 g; Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto. 

pote 80  

  MILHO BRANCO P/ CANJICA DE 500G - Rico em ácido fólico; 

Fonte de carboidratos e rico em fibras. 

pacote 60  

90 OLEO DE SOJA 900 ML - Refinado Tipo 1, de primeira qualidade. unidade 100  

91 OVOS EM CUBA 30 - Unidades em cada embalagem. unidade 150  

92 PÃO DE FROMA- Massa lisa, leve, branca, Fatiado. pacote 80  
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93 PÃO FRANCES- Produto fermentado, preparado, obrigatoriamente, 

com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por 

apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de 

cor branca-creme de textura e granulação fina não uniforme. 

unidade 1600  

94 PIMENTA DO REINO- Tempero de procedência asiática, muito 

utilizado como especiarias. 

quilo 08  

95 PIMENTÃO- Orgânico. quilo 10  

96 PIMENTA COM COMINHO: Em pó, torrado e moído, apresentar cor, 

sabor e odor característico. Embalagem de 250g. 

quilo 08  

97 Polpa de Acerola regional quilo 70  

98 Polpa de Cupuaçu regional quilo 70  

99 Polpa de Goiaba regional quilo 70  

100 Polpa de Graviola regional quilo 70  

101 Polpa de Maracujá regional quilo 70  

102 Polpa de Tapereba regional quilo 70  

103 PRESUNTO -  cozido, fatiado e embalado a vácuo (PCF) é um produto 

cárneo, economicamente importante. 

quilo 40  

104 QUEIJO TIPO MUSSARELA - embalado em plástico inviolável, 

selado a vácuo, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da 

entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 

de 04/09/97 e nta-11(decreto 12486 de 20/10/78), e suas alterações 

posteriores, produto sujeito a verificação no ato das entregas aos proced. 

Administrativos determinados pelo mapa. 

quilo 40  

105 REFRIGERANTE - composto de extrato de cola, agua gaseificada, 

sacarina, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo, isento de corantes 

artificiais, livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 

embalagem pet de 02 litros. Bebida não alcoólica. 

unidade 400  

106 REFRIGERANTE - composto de extrato de guaraná, agua gaseificada, 

açúcar, 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná, corantes artificiais, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado pet com tampa de 

rosca, embalagem plástica com 2 litro. Bebida não alcoólica. 

unidade 400  

107 REFRIGERANTE -  elaborado a base de água gaseificada, açúcar, 10% 

de suco natural de laranja, aroma artificial, acidulante INS 330, 

conservador INS 211 estabilizante INS 444 e 480, corante artificial INS 

110 - Bebida não alcoólica - Conteúdo 2 litros. 

unidade 400  

108 SAL REFINADO: cloreto de sódio formado pela junção iônica entre 

sódio e cloro. É extraído por meio da vaporização da água do mar ou via 

extração de rochas. 

quilo 40  

109 SARDINHA EM LATA - de primeira qualidade, contém cálcio, 

vitamina A e do complexo B. pronto para consumo. 

unidade 150  

110 TOMATE -  de primeira qualidade, tamanho comercial, firme, com 

parcial de amadurecimento, apropriado para o consumo. 

quilo 60  

112 VINAGRE DE ÁLCOOL: Translúcido, com cor, sabor e odor 

característico Embalagem de 750ml. 

unidade 30  

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 10.1. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da 

administração, por decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância de 

interesse da Câmara Municipal, sem que caiba a licitante qualquer indenização.  

10.2. É vedada ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal 

de Juruti, Autarquias Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder 
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Público Municipal de Juruti, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou 

por interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitação.  

10.3. A homologação da presente Licitação será feita pela autoridade competente, conforme 

disposto no artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666 de julho de 1993.  

10.4. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas com relação a este Edital e seus anexos serão 

resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos da legislação pertinente.  

10.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 

impeça a realização deste certame na data acima mencionada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova 

comunicação.  

10.6. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou trata-se dos envelopes de 

licitantes desqualificados e envelopes “Proposta de Preço” das licitantes inabilitadas.  

10.7. Para análise da documentação ou proposta, a Comissão de Licitação poderá promover 

diligência junto aos licitantes, para fins de esclarecimentos, cujo documentos deverão ser 

apresentados em original ou em cópia autenticada em cartório.  

10.8. Se a licitante considerado vencedor deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contadas da data do recebimento da convocação, sem que 

tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela 

Câmara Municipal de Juruti, poderão ser comprovados as licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, §2°, da Lei Federal 

n° 8.666/93.  

10.9. As solicitações de esclarecimento deverão ser encaminhadas por escrito em até 48 

(quarenta e oito) horas antes da abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação 

da Câmara de Juruti, no horário de 08:00 às 12:00 horas.  

10.10. A Comissão de Licitação não concederá tolerância após a hora marcada para o início 

da licitação.  

10.11. No interesse da Administração da Câmara Municipal e sem que caiba às licitantes 

qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado a autoridade competente:  

10.11.1. Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Tomada de 

Preços, dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente.  

10.12. Fica eleito o foro da Comarca de Juruti, Estado do Pará, para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação. 
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