
RESOLUÇÃO Nº 002/2017.

Autoriza  doação  de  cestas  básicas  a  servidores  e
assessores da Câmara Municipal de Paragominas.

Art.1º- Fica a Presidente da Câmara Municipal de Paragominas autorizada a proceder doação
mensal  de  uma cesta  básica  a  cada  servidor  e  assessor  parlamentar  vinculado  ao  Poder
Legislativo Municipal.

§ 1º- Conterá, no máximo, os seguintes produtos em cada cesta básica:

ITEM  DESCRIÇÃO DOS ITENS

1. 10 Kg de arroz tipo 1
2. 02 Kg de açúcar
3. 03 Kg de feijão
4. 02 lata de óleo refinado de soja 900ml.
5. 02 pacotes de macarrão 500g (cada)
6. 01 Kg de sal refinado iodado 
7. 02 pacotes de café 250g(cada)
8. 01 pacote com 05 unidades de sabão em barra 200g (cada)
9. 01 pacote com 04 rolos de papel higiênico 30m (cada)
10. 04 pacotes de leite em pó 200g(cada)
11. 01 Kg de farinha fina de mandioca
12. 01 pacote de biscoito cream cracker 400g
13. 01 pacote de esponja em lã de aço

§  2º- O  valor  correspondente  às  cestas  básicas  não  incorporará  aos  vencimentos  dos
servidores para qualquer efeito. 

Art.2°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas, 06 de janeiro de 2017.

Denise Terezinha Gabriel
Presidente
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       ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
Constitui objeto do presente processo a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de cesta básica
devidamente montadas, para o fornecimento parcelado aos funcionários pertencentes aos diversos setores
da Câmara Municipal de Paragominas/PA.

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO

Justifica-se a presente aquisição em razão da necessidade de se distribuir  aos servidores da Câmara
Municipal de Paragominas/PA 01 (uma) cesta básica mensal, com o intuito de proporcionar aos mesmos
uma melhor qualidade de vida e de boa alimentação,  vez que esta é uma necessidade básica do ser
humano,  levando  em  conta  que  as  cestas  serão  de  igual  valor  e  quantidade  para  todos,  outrossim,
demonstrar reconhecimento e valorização dos serviços prestados a esta Casa. Esta é uma forma de seguir
as novas tendências da gestão pessoal.

3.  DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO

LOTE ÚNICO – CESTA BÁSICA CÂMARA MUNICIPAL
ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO

13 60 UND
CESTA BASICA COMPOSTA COM OS PRODUTOS ABAIXO
RELACIONADOS: 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA CÂMARA MUNICIPAL

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM

M
A
R
C
A

01 02 KG

Arroz - agulhinha, longo, fino, tipo 1, pacote com 05 quilos. Características: o produto deverá
obedecer a as Portarias  nº 01, de 09/01/89,  nº80,  de 10/04/92 e nº 10,  de 12/04/96,  do
Ministério da Agricultura – M. A., para arroz, beneficiado e polido do tipo I, para efeito de
classificação  e  deverá  ser  da  safra  corrente.  Deverá  se  apresentar  em  bom  estado  de
conservação isento de fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde.  Características  organolépticas:  aspecto:  grãos;  cor:  característica;  odor:
característico;  sabor:  característico.  O  produto,  após  o  preparo,  conforme  instrução  da
embalagem deverá apresentar-se com grãos inteiros e cozimento uniforme. 

02 01 KG Açúcar - cristal pacote de dois quilos. Características Organolépticas: aspecto: próprio; cor:
própria; odor: próprio; sabor: próprio.

03 03 KG

Feijão - carioquinha, pacote com 01 quilo. Características: O produto feijão “in natura” deverá
ser de safra corrente e obedecer aos limites máximos de tolerância de defeitos do grupo I,
tipo I, conforme anexo e item 4.4, da Portaria 161, de 24/07/87, do Ministério da Agricultura,
complementada  pelas  Portarias  nºS 08,  de  19/08/87  e 10,  de  12/04/96,  do  Ministério  da
Agricultura, para efeito de classificação. Características Organolépticas: aspecto: grãos; cor:
característica da espécie; odor: próprio. O produto, após o preparo, conforme instrução da
embalagem deverá apresentar-se com cozimento uniforme.

04 02 LAT Óleo  refinado  de  soja –  900  ml.  –  nacional  de  primeira  qualidade.  Características
Organolépticas: própria; aspecto: próprio; cor: própria; odor: próprio; sabor: próprio. Primeira
qualidade.

05 02 PCT

Macarrão - tipo “espaguete”, pacote com 500 gramas. Características: O macarrão deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos.
Será permitido o enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O macarrão, ao ser
colocado  na  água  não  deverá  turvá-la  antes  da  cocção  e  não  poderá  apresentar-se
fermentado ou rançoso.  O produto  deverá  ser  classificado como massa seca de formato
longo,  tipo  “espaguete”,  para  preparo  de  macarronada.  Características  Organolépticas:
aspecto: característico; cor: característica; odor: característico. 



06 01 KG

Sal refinado - iodado, pacote com 01 quilo. Características: cloreto de sódio extrato de fontes
naturais, recristalizadas, com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância
seca,  adicionado  de  anti-umectante  e  iodo.  Características  Organolépticas:  aparência:
cristais de granulação uniforme, não devendo estar  pegajoso ou empedrado; cor:  branca;
sabor: característico (salino). 

07 02 PCT Café - torrado e moído, pacote com 250 g – nacional de primeira qualidade. Características
Organolépticas:  aspecto:  próprio;  cor:  própria;  odor:  próprio;  sabor:  próprio.  Primeira
qualidade.

08 01 TAB Sabão  em  Barra -  pacote  com  05  (cinco)  unidades  de  200  g.  Características  próprias;
aspecto: próprio; cor: própria; odor: próprio. Primeira qualidade. 

09 01 ROLO
Papel Higiênico - 100% fibras naturais, picotado, gofrado, com relevo, folha simples na cor
branca  (100%  branca),  neutro,  de  primeira  qualidade.  Pacote  com  04  rolos  medindo
30mx10cm. A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto.

10 04 PCT Leite em Pó - embalagem aluminizada, composição nutricional: 26% no mínimo de gordura e
proteína. 

11 01 KG
Farinha  Fina  de  Mandioca -  Fina,  branca,  crua,  embalada  em  pacotes  plásticos
transparentes,  limpos,  não  violados  e  resistentes,  contendo  dados  de  identificação,
procedência, informações nutricionais, lote e peso líquido. Pct 1Kg

12 01 PCT
BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER - salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio
em  quantidade  que  acentue  o  sabor  salgado.  Embalagens  individualizadas  em  papel
celofane,  com  identificação  do  produto,  marca  do  fabricante,  prazo  de  validade  e  peso
líquido. 400 gr.

13 0 1 PCT
Esponja em lã de Aço - formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote
com 08 unidades.

3. OBRIGAÇÕES GERAIS DA FUTURA CONTRATADA
3.1. A empresa contratada deverá fornecer as cestas básicas devidamente montadas e os produtos em
perfeito estado de uso/consumo, realizando a entrega das mesmas diretamente na residência de cada
servidor  da Câmara Municipal  de Paragominas/PA.  Conforme lista  fornecida  pela  Contratante  com os
endereços atualizados de cada servidor;
3.2.  As marcas dos produtos apresentados na composição das cestas básicas deverão ser as mesmas
fornecidas na entrega;
3.3.  Com  relação  aos  alimentos,  poderá  ser  feita  analise  sensorial  para  avaliar  as  características
organolépticas  (cor,  sabor,  aroma,  textura)  próprias  a  cada  um  dos  itens  e  de  acordo  com  as
especificações,  sendo  aceita  como  válidas  os  produtos  que  forem  aprovados  e  que  atenderem  as
especificações dos itens da composição da cesta básica da Câmara Municipal de Paragominas/PA;

4. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
O contrato terá duração até XX de XX de 2017.

5. DAS PENALIDADES
5.1. O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas contratuais implicará na rescisão
contratual e aplicação de penalidade de multa conforme definido no contrato.
5.2. São também hipóteses de penalidades as multas consignadas nas respectivas normas.

6. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
6.1.  Será  permitido  o  reajustamento  do  valor  contratual  com  base  no  Índice  Nacional  de  Preços  ao
Consumidor - INPC, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, desde
que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua
última repactuação ou reajuste. 
6.2. O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos
originais, próprios e exclusivos da execução contratual.

7. DO FISCAL DO CONTRATO
O fiscal do contrato será designado pela autoridade competente. 

8. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Secretária Geral da Câmara Municipal de Paragominas.



Paragominas/PA, XX de XX de 2017.


