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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-070203 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA-PARÁ, pretende adquirir, com base na 

Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, Lei Complementar Federal nº 123, 

de 14.12.2006, Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, Decreto n° 8. 250 de 23 de maio de 2014; Decreto n° 9. 488 de 30 de agosto de 2019; Decreto nº 

9.412, de 18 de junho de 2019; Lei complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto Federal 

nº 8.538/2015; Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e nas demais normas legais regulamentadoras 

pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, para REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE 

MAGALHÃES BARATA. 
 

2- JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO A presente aquisição visa o 

fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento 

saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Município de Magalhães Barata, 

garantindo melhoria do rendimento escolar, diminuição da evasão escolar e segurança alimentar e 

nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em 

vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas 

etárias, assim como atender o que  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).Todos os itens 

constantes no anexo II de I são para que o cardápio da alimentação escolar não seja prejudicado, 

necessitamos adquirir os referidos produtos de forma ágil para garantir o cumprimento do cardápio de 

acordo com o que preconiza a resolução nº 26 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

de 17 de junho de 2013. 
 

2.0- DEFINIÇÃO ALIMENTARES: 

Alimentos Definição Exemplos Perecíveis: São todos os alimentos que estragam com muita 

facilidade e, por esse motivo, devem ser guardados na geladeira ou no freezer. Peixes, carnes, leites e 

seus derivados, verduras, legumes e algumas frutas, sucos naturais etc.  

Semiperecíveis: São os alimentos que não estragam com tanta facilidade como os perecíveis e não 

precisam ser guardados na geladeira. Algumas frutas e alguns legumes.  

Não-perecíveis: São os alimentos que podem ser armazenados fora da geladeira e do freezer por um 

determinado tempo. Precisam sempre de lugares secos e ventilados para serem guardados. Feijão, 

arroz, farinhas, macarrão etc. 
 

2.1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR SRP: 

A escolha do Sistema de Registro de Preços decorre do que determina o art. 15, inciso II, da Lei 

Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, incisos I, II e IV, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto 

9.488/2018, e tem por objeto “REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE MAGALHÃES BARATA”. Com o 

intuito de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos e 

indivíduos, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período de vigência da ata.  

2.2.A necessidade de realização desta ata visa gerar uma economicidade pelas limitações de pessoal e 

estrutura para realizações de vários certames e a quantidade ainda não exato total de alunos. 

2.3.1 Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20155-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem 

participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) 

ano. É o atendimento ao Princípio da Economicidade. 

• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos 

operacionais durante o exercício financeiro. 

• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços  

• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os 

produtos registrados. 

• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços registrados, quer seja em suas 

quantidades parciais ou totais. 

• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados. 

• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

• Atendimento de demandas imprevisíveis. 

• Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do 

bem ou serviço registrado ocorrer de forma parcelada. 

• Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas 

por perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas 

necessidades. 

• Maior eficiência logística. 

• Devido ao tipo de serviço/material licitado, não ter como ser calculado exatamente a quantidade para 

aquisição, o Registro de Preço é a melhor opção. 
     

3- DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

3.1. Entregar os produtos conforme cronograma fornecido com rota pré-definida pelo Setor de 

Alimentação Escolar, que anteriormente deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED para análise técnica pelo coordenador do setor de alimentação escolar, a qual 

formulará periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo a contar do recebimento da solicitação 

para entregar o produto solicitado  

3.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de 

alimentos com características de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas e toxicológicas), estabelecida pela agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, Ministério da agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais 

para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão 

fiscalizador quando couber  (SIM, SIE, SIF). 

3.3. Somente será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e 

as especificações mínimas exigidas abaixo: 

 Identificação legível do produto; 

 Marca; 

 Embalagem original e intacta; 

 Data de fabricação 

 Data de validade (no mínimo 180 dias para o vencimento a partir da data da entrega e tempo 

de vida útil);  

 Peso liquido; 

 Rotulo nutricional; 

 Número do lote 

 Nome e endereço do fabricante. 

 Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber. 

3.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

3.4.1 As proponentes deverão apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, comprovado a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, qualidades e prazos com o objetivo da licitação. 

3.4.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvara de Vigilância Sanitária atualizado junto a 

sua habilitação, sendo esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a 
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fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios, bem como declaração capacidade 

técnica. 

3.4.3. As proponentes deverão apresentar amostra de seus respectivos produtos à comercializar, sendo 

esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de 

gêneros alimentícios, para assim atender os critérios exigidos no Termo em anexo. 
 

3.4.4 Dos testes de aceitabilidade: Quando da entrega dos produtos se forem apresentadas marcas 

divergentes das já utilizadas as mesmas ficaram sujeitas a testes de aceitabilidade, tendo como 

parâmetro o Manual para Aplicação dos Testes de Aceitabilidade no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE a  amostra dos produtos apresentada pelo fornecedor passará por 

avaliação técnica e sensorial e rendimento que serão analisadas pelo Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE), acompanhado de Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, que emitirá certificado 

de aprovação.  
 

4- DA FISCALIZAÇÃO 

4.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável técnica do programa, 

será responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos 

estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos 

contratados. 

4.2. A Nutricionista da Alimentação Escolar da SEMED poderá realizar visita de rotina no local de 

armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das 

atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar 

adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções. 

4.3. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos e coordenação da Alimentação 

Escolar da SEMED. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não 

sejam satisfatórias.  
 

5. DA APROVAÇÃO  

5.1. Os produtos deverão ser devidamente atestados pela nutricionista da unidade de ensino, 

acompanhada do fiscal de contrato que deverá dar o atesto nos recebimentos dos mesmos se de acordo 

com as especificações. 
 

6. DA ENTREGA DE PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE 

6.1. A Secretaria Municipal de Educação, fornecerá o cronograma de entrega elaborado pelo Setor de 

Alimentação Escolar, que deverá ser assinada em conjunto com a nutricionista da Equipe, a qual 

deverá se identificar através de seu carimbo e assinatura. 

6.2. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade: 

Hortifrutigranjeiros – semanalmente (de acordo com o cardápio caso haja necessidade de implantar) 

Derivados lácteos e refrigerados–semanalmente (de acordo com o cardápio caso haja necessidade de 

implantar) 

Produtos de panificação- diariamente ou (de acordo com o cardápio caso haja necessidade de 

implantar) 

Carnes e derivados e produtos congelados -diariamente (de acordo com o cardápio caso haja 

necessidade) 

Alimentos Estoque-Seco (não perecíveis), semanalmente ou de acordo com a capacidade de 

estocagem do departamento por unidade escolar. 

6.3 Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer 

alterações, sendo informado com antecedência. 
 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias 

após a entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de recebimento na forma descrita no item 

6. 
 

8. DA VIGENCIA CONTRATUAL 

8.1. A vigência do contrato será até 31.12.2019 ou o contrato poderá ainda sofrer os aditivos acostados 
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nas Leis vigentes conforme art. 57 da Lei nº 8666/93. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Os produtos deverão ser entregues no Departamento de Alimentação Escolar do Município, em 

que serão responsáveis pela conferência dos gêneros no ato do recebimento, que informarão à SEMED 

eventuais inconsistências caso possa vir acontecer. Não seremos responsáveis por merenda no 

trapiche, receberemos no depósito. 

9.2. As despesas com transporte, frete, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é 

de total responsabilidade da proponente. 

9.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para 

esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar 

lesão física, química ou biológica aos alimentos. 

9.4. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão 

tipo baú refrigerados no tamanho conforme a demanda solicitada, de modo a conservar a temperatura 

e a qualidade dos alimentos no ato da entrega. 

9.5. Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou caixas de polietileno higienizadas quando 

necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrútis em caixas de madeira ou papelão, com 

exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou 

polietileno atóxico.  

9.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados 

(camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniformes limpos, higiene 

pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme 

boas práticas de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local 

de entrega. Não aceitaremos que entregadores ou auxiliares que não estejam nas condições citadas 

adentrem o ambiente. 

9.7. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01(um) dia útil, 

após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 

9.8. A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios por Nota Fiscal 

a ser encaminhado à SEMED. 

9.9. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

9.10. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nos depósitos escolares de cada unidade em 

conformidade com a Autorização de Fornecimento emitida, com pesos e quantidades estabelecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato. 

10.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante. 

10.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora 

licitados. 

10.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função 

da prestação dos serviços. 

10.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.  
 

11. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

11.1. Na Secretaria Municipal de Educação e Nutricionista responsável técnico. 
 

12. FONTE DE RECURSOS:  

12.1. As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, 

correrão por conta do orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2019 

e 2020 conforme a validade da ata e seus respectivos orçamentos; 

12.2 As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas 

Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

12.3 Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da 
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contratação, correrão por conta do órgão gerenciador, cujos elementos de despesas constarão nos 

respectivos contratos e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo 

licitatório. 
 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, 

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

Nos preços lá estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais 

utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 
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ANEXO II DE I 

TERMO DE REFERÊNCIA E COMPOSIÇÃO DE ITENS E VALORES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL 2400,000 QUILO    12,95 

 

Especificação : Preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, 
com sabor, cor e odor característicos, contendo 400 gramas, acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) : 
contém glúten e contém traços de leite, dos ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrína, 
minerais, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Não deve formar grumos quando diluído ficando totalmente homogêneo, sendo de 
rápida mistura o produto. As características organolépticas, físico-quí- micas, microbiológicas e 
microscópicas deverão obedecer ao código sanitário e determinações do ministério da saúde. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

   2 AÇUCAR CRISTAL 4000,000 QUILO    3,30 

 

Especificação : Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. Validade mínima de 
12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

   3 ARROZ BRANCO TIPO 1 5400,000 QUILO    3,67 

 

Especificação : Agulhinha acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, 
contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

   4 BISCOITO SALGADO 3600,000 QUILO    9,67 

 

Especificação : Tipo Cream-Cracker, de textura crocante, com odor, sabor e cor 
característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 
dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

   5 BISCOITO DOCE 3000,000 QUILO    10,57 

 

Especificação : Tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, 
contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. 

   6 COLORÍFICO 120,000 QUILO    7,57 

 

Especificação : Produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó, 
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 100 
gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

   7 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE PRIMEIRA 1000,000 QUILO    4,47 

 

Especificação : Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e 
parasita e em perfeito estado de conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou 
rançosa. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

   8 
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA FERRO E ÁCIDO FÓLICO 1000,000 QUILO    4,70 

 

Especificação : Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e 
parasita e em perfeito estado de conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou 
rançosa. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, tipo de farinha, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

   9 FEIJÃO TIPO 1 2400,000 QUILO    6,97 

 

Especificação : Produto preto, vermelho ou carioca, acondicionado em embalagem resistente 
de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

   10 FUBÁ DE MILHO 1400,000 QUILO    4,61 

 

Especificação : Produto obtido da moagem do grão de milho são, limpo, isento de matéria 
terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado 
em embalagem de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

   11 LEITE DE COCO 1600,000 LITRO    16,76 

 

Especificação : Produto obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó uniforme 
sem grumos, cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem 
aluminizada, 01 litro, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega 
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12 LEITE EM PÓ INTEGRAL 2000,000 QUILO    29,68 

 

Especificação : Produto instantâneo rico em ferro e vitaminas A, D, E, C. embalagem de 200 
gramas - por conteúdo de matéria gorda em: integral (maior ou igual a 26,0%, sem adição de 
açúcar e com menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do produto), cor branco 
amarelado, aroma e odor característico, não rançoso, pó uniforme sem grumos, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. O produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

   13 MACARRÃO ESPAGUETE (SÊMOLA) 2000,000 QUILO    8,13 

 

Especificação : Produto do tipo espaguete, com ovos, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g ou 01 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 
(doze) meses a contar da data de entrega. 

   14 MACARRÃO PARAFUSO 1800,000 QUILO    8,86 

 

Especificação : Produto do tipo parafuso, com ovos, acondicionado em embalagem resistente 
de polietileno atóxico transparente, contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) 
meses a contar da data de entrega. 

   15 AVEIA EM FLOCOS FINOS 600,000 QUILO    17,93 

 

Especificação : Produto tipo 1, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico 
contendo no mínimo 250g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. O produto deverá estar em conformidade com as legislações 
especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses após a entrega. 

   16 ÓLEO DE SOJA 1200,000 LITRO    5,10 

 

Especificação : Do tipo refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com 
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Embalagem: 
Acondicionada em recipientes de plástico, de 900 ml, não apresentando ferrugem, 
amassamento, vazamento e abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 6 meses a partir da 
data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. 

   17 MILHO PARA PREPARO DE CANJICA BRANCA 1200,000 QUILO    7,15 

 

Especificação : Produto de procedência nacional, ser de safra corrente. Isento de mofo, odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Acondicionado em embalagem primária resistente de 
polietileno atóxico transparente, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, marca, nome e endereço, data de 
fabricação e validade, número de registro do produto no órgão competente e procedência, 
termosselada, transparente e incolor. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

   18 MILHO VERDE EM CONSERVA 600,000 QUILO    11,35 

 

Especificação : Produto a base de: milho /água / sal Sem conservantes, acondicionado em 
embalagem contendo 200 gramas ou 2 kg (peso líquido), não apresentando ferrugem, 
amassamento, vazamento e abaulamento, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

   19 PIMENTA E COMINHO MOÍDO 100,000 QUILO    20,6 

 

Especificação : Produto em embalagem plástica transparente resistente, contendo 100g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 
mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

   20 FARINHA LÁCTEA 500,000 QUILO    24,12 

 

Especificação : Embalagem sache no mínimo 230 gramas. Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e 
aromatizantes. Contém Glúten. 

   21 VINAGRE BRANCO 400,000 LITRO    3,93 

 

Especificação : Fermentado acético de álcool, acidez 4%. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em garrafas plásticas resistentes de polietileno atóxica transparente, contendo 
750 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de 
entrega. 

   22 SAL REFINADO IODADO 700,000 QUILO    1,26 

 

Especificação : Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto. 
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno 
transparente e ter embalagem secundária de ráfia ou sacos de polietileno. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, 
lote e informações nutricionais. Prazo de validade: Mínimo de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

   23 PÃO DOCE 1200,000 QUILO    12,80 

 

Especificação : Doce, tipo hot dog, peso 50g cada unidade, do tipo brioche, preparado a partir 
de matéria-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em 
perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de 
corantes de qualquer natureza em sua confecção. 

   24 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA 4000,000 QUILO    16,45  
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Especificação : Produto proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 
devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não 
amolecido e nem pegajosa. Deverá apresentar a eliminação dos excessos de gordura, 
cartilagem e aponevroses, com no máximo 10% de gordura, coloração arroxeada, acinzentada 
e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância 
contaminante. Embalagem primária: saco plástico resistente, acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1 kg ou 2 kg, 
contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. 

   25 CHARQUE BOVINO COXÃO MOLE 1400,000 QUILO    28,85 

 

Especificação : Produto sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor 
característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de 
descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer 
substânciac ontaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a 
vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 01 a 05 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, 
a contar da data de entrega. 

   26 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 4000,000 QUILO    12,82 

 

Especificação : Produto limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, 
abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio 
de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 
qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, 
resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, 
marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 
competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de 
entrega. 

   27 CARNE BOVINA TIPO CHÃ CONGELADA 1600,000 QUILO    25,56 

 

Especificação : Produto proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 
devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não 
amolecido e nem pegajosa. Deverá apresentar a eliminação dos excessos de gordura, 
cartilagem e aponevroses, com no máximo 10% de gordura, coloração arroxeada, acinzentada 
e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância 
contaminante. Embalagem primária: saco plástico resistente, acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1 kg ou 2 kg, 
contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. 

   28 OVOS DE GALINHA 20000,000 UNIDADE  2,17 

 

Especificação : Separados em embalagem de 1 dúzia e reembalados em caixa de 30 dúzias. 
Validade mínima de 03 (três) meses, a contar da data de entrega. 

   29 IOGURTE DE FRUTAS 2400,000 LITRO    11,92 

 

Especificação : Sabor morango, pêssego, ameixa, refrigerado, mistura homogênea, isento de 
estufamento, mofo, sem precipitação, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, 
atóxico, contendo 01 litro. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da entrega. 

   30 MARGARINA COM SAL 1400,000 QUILO    9,72 

 

Especificação : Produto com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno, contendo 500 gramas. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e 
selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data 
da entrega 

   31 QUEIJO TIPO PARMESSÃO RALADO 40,000 QUILO    37,87 

 

Especificação : Tipo embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem com 50 gramas ou 
100 gramas. 

   32 FERMENTO BIOLOGICO 20,000 QUILO    32,56 

 

Especificação : Fermento Biologico, seco, instataneo, para pão, isento de mofo e substância 
nocivas. Embalagem: hermeticamente fechada (vácuo), contendo 125g em envelopes 
aluminizados. Prazo de Validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega. 

   33 AZEITE DENDE 240,000 LITRO                  18,31 

 

Especificação : Puro, baixa acidez acondicionado em garrafa contendo de 200 ml. As 
seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome e/ou CNPJ do fabricante, endereço, data de fabricação ou lote, data de 
validade, normas vigentes e registos nos orgão competentes. Na data da entrega, o prazo de 
validade indicado para o produto, não devera ter sido ultrapassado na sua metade e de no 
mínimo 6 meses, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote informada no 
rótulo. 

   34 CHUCHU 540,000 QUILO     6,76 

 

Especificação : Extra AA, in natura, pouca rugosidade tamanho médio, procedente de espécies 
genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada, acondicionadas 
em basquetas. 

   35 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 1200,000 QUILO    14,16 

 

Especificação : Pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artifíciais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável. Isenta de:vestígio de descongelamento, odor forte 
e desgradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do orgão competente e data de embalagem. Validade miníma 12 (doze)meses, a 
contar da data de entrega 
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36 POLPA DE FRUTA DE ACEROLA 1600,000 QUILO    14,16 

 

Especificação : Pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característicos e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor 
forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso liquido de 1kg contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade mínima de 12 meses a 
contar da data de entrega 

   37 TOMATE 700,000 QUILO    6,55 

 

Especificação : Extra AA, in natura, aspecto globoso, cor vermelha, classificada como legume, 
graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, 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, transportada de forma 
adequada em basquetas. 

   38 MAÇA 1000,000 QUILO    9,12 

 

Especificação : Fruta in natura, espécie vermelha, nacional, categoria II, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa 
intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionada em caixa de papelão ondulado, caixa com 18 kg. Será solicitado de acordo com 
sua sazonalidade. 

   39 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 2400,000 QUILO    15,40 

 

Especificação : Tipo natural pasteurizada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos. características adicionais: concentrado, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado 
em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente, 
validade de 12 meses. Temperatura de recebimento a -18°C. 

   40 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 2100,000 QUILO    14,16 

 

Especificação : Pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artifíciais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável. Isenta de:vestígio de descongelamento, odor forte 
e desgradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do orgão competente e data de embalagem. Validade miníma 12 (doze)meses, a 
contar da data de entrega 

   41 CENOURA 1000,000 QUILO    6,47 

 

Especificação : In natuea, cor laranja-vivo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 
firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isenta de brotos, lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada, em 
basqueta. Será solicitado de acordo com sua sazonalidade. 

   42 CEBOLA BRANCA 1200,000 QUILO    6,20 

 

Especificação : fresca, extra, com as extremidades firmes, cor brilhante, hastes seca. Isento de 
broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos á superficie externa, insetos, parasitas e larvas. 
Trasnportados de forma adequada, em basquetas. 

   43 ALHO 120,000 QUILO    24,62 

 

Especificação : Nacional, extra, os dentes devem estar definidos, limpos, firmes, sem manchas 
e livre de broto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Transportados de forma adequada, em basquetas 

    

 

 

Kelly Cristina Costa da Silva 

Nutricionista Responsável Técnica 
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