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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/2018 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

               A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO pretende adquirir, com base na Lei nº 

8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinente ou outras que vierem a substituí-

las, Gêneros Alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar, destinados ao atendimento as Unidades de Rede Municipal de Ensino. 

 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E VIGÊNCIA 

 

2.1 - Como rege a Lei federal nº 8.666/93, contratos referentes a aquisição de Gêneros Alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar, destinados 

ao atendimento as Unidades de Rede Municipal de Ensino não tem natureza continuada, sendo necessária a realização a realização de procedimentos 

licitatórios sempre que necessário for a sua aquisição. 

 

2.2 - Com o objetivo de atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem sua 

fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, na medida 

provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 2006 e nº 32, de 10 de agosto de 2006 e 

lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade 

suficiente, conforme previsto na Portaria Interministerial nº. 1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a 

universalidade do atendimento escolar gratuita, para atender as necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, 

durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, através de 

cardápio diversificado e regionalizado. 

 

                A presente contratação não é de natureza continuada. 

             

                A vigência contratual será até 31/12/2019, a contar da data da assinatura do contrato. 
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3 – OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1.  Para dar continuidade ao processo de fornecimento de Alimentação Escolar, o presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 

Gêneros Alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar, destinados ao atendimento as Unidades de Rede Municipal de Ensino. 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 01 

Entregar na Sede da Cidade de Altamira 

 QTD  

PNAC  

 QTD - 

PNAEF  

 QTD - 

PNAEP  

 QTD-

PEJA  
 QTD- 

PNAI  

QTD-  

AEE  

 QTD 

TOTAL  
UND 

01 

Achocolatado em pó solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpo, sem 

farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, contendo 400 

g, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou embalagem 

aluminada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. 

3.710 3.252 - - - 5.575 12.537 Pct 

02 

Açúcar Cristal, 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. 

6.029 23.375 1.598 1.445 2.532 2.185 37.164 Kg 

03 

Alho nacional extra, os dentes devem estar bem 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 à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

371 1.174 107 96 85 216 2.049 Kg 

04 

Amido de Milho tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor 

característicos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. 

Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de: matéria terrosa, 

parasitas, larvas, material estranho sem umidade, fermentação ou ranço. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

- 2.579 - - - - 2.579 Pct 

05 

Arroz Branco tipo 1, 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 

6.122 24.186 1.598 1.445 3.701 3.128 40.180 Kg 
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validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

06 

Azeite de dendê, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 

200 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 

12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

928 9.499 888 803 - 500 12.618 Frascos 

07 

Batata inglesa, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 

tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas e 

livre de broto. 

1.113 - - - - - 1.113 Kg 

08 

Bebida láctea sabor morango, enriquecida com vitaminas e minerais. 

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 

5.565 - - - - - 5.565 Litros 

09 

Biscoito Doce - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, 

textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, contendo 400g, 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. 

6.956 7.394 - - 1.266 - 15.616 Pct 

10 

Biscoito doce sem lactose - tipo Maria ou Maisena,  INSENTO DE LACTOSE, 

de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400g, 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. 

1.525 2.634 820 - - - 4.979 Pct 

11 

Biscoito Doce - tipo rosca, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 

dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

4.174 - - - - - 4.174 Pct 
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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. 

12 

Biscoito Salgado - 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. 

9.939 10.590 - - 1.266 - 21.795 Pct 

13 

Biscoito salgado sem lactose - tipo Cream-Cracker, INSENTO DE LACTOSE, 

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. 

1.525 3.265 820 - - - 5.610 Pct 

14 

Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de 

pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, 

tipo almofada, contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, 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. 

742 6.873 355 321 341 - 8.632 Pct 

15 

Caldo de galinha em tablete de 19g. Acondicionado em embalagem integra e 

caixa fechada. 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. 

- 3.313 - - 4.442 - 7.755 Cx 

16 

Carne Bovina com osso tipo paleta congelada, proveniente de animais, sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, 

odor característico e aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa. Isento de: 

vestígios de descongelamento, excesso de gordura, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas 

e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem atóxica, 

- 18.502 1.776 1.605 - 2.000 23.883 Kg 
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transparente e resistente, peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso e data de embalagem. 

17 

Carne bovina em conserva, obtida a partir de carnes bovinas cortadas em cubos, 

isentas de peles, veias, aponevroses, cartilagens, intestinos, tendões ou 

fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores, sendo submetido a processo 

tecnológico adequado. O produto deve ser acondicionado em embalagem de lata 

aluminada de 320g, 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. 

- 787 - - 1.055 100 1.942 Latas 

18 

Carne Bovina Moída tipo musculo ou patinho congelada, proveniente de 

animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecida e 

nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, 

cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor 

forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância 

contaminante. Acondicionado em embalagem atóxica, transparente e resistente, 

peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 

peso e data de embalagem. 

5.565 14.777 355 321 - 2.000 23.018 Kg 

19 

Carne Bovina em cubos tipo musculo congelada, proveniente de animais sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, 

odor característico e aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa. Isenta de: 

excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada 

e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionada 

em embalagem atóxica, transparente e resistente, peso líquido de 1kgou 2 kg, 

contendo na embalagem a identificação do produto, peso e data de embalagem. 

2.226 - - - - - 2.226 Kg 

20 

Carne Salgada 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 e 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, 

- 378 - - 506 64 948 Kg 
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quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 dias 

a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

21 

Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades firmes, cor brilhante, haste 

bem seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

1.185 3.621 266 241 422 540 6.275 Kg 

22 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, procedente de espécies genuínas 

e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento de brotos, 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

1.484 - - - - - 1.484 Kg 

23 

Cereal para alimentação infantil isenta de lactose nos sabores arroz e aveia, 

milho e arroz, cor e odor característicos, Acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxico, contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

1.764 - - - - - 1.764 Pct 

24 

Charque Bovino Dianteiro, 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 substância contaminante. 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. 

- 504 - - 338 80 922 Kg 

25 

Doce de goiaba, goiabada em massa ou em pasta homogenia e de consistência 

que possibilite o corte, obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, 

com açúcar, contendo pectina, ajustador de PH. Em embalagem resistente de 

polietileno atóxico transparente, contendo 300 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. 

- - - - 2.251 - 2.251 Pct 
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26 

Extrato de tomate, Embalagem integra de 340g, na embalagem deverá constar 

data da fabricação data de validade e número do lote do produto. O extrato de 

tomate deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. É tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O 

produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento 

defeituoso. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

1.091 9.720 1.040 950 496 1.893 15.190 Pct 

27 

Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, 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. 

186 1.980 178 161 - 100 2.605 Kg 

28 

Flocos a base de arroz (flocão de arroz), pré -cozido, adicionado de vitaminas e 

minerais, 1° qualidade, com características sensoriais preservadas. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, 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 

- 2.584 - - - - 2.584 Pct 

29 

Flocos a base de milho (flocão de milho), pré -cozido, adicionado de vitaminas 

e minerais, 1° qualidade, com características sensoriais preservadas. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, 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 

1.113 2.584 - - - - 3.697 Pct 

30 

Fórmula infantil para lactentes até o sexto mês de vida, em pó para diluição, à 

base de leite de vaca, utilizado para lactentes sadios, conforme RDC nº. 43, de 

19/09/2011 - ANVISA, acondicionado em embalagem de lata aluminizada ou 

embalagem de polietileno atóxico, contendo 400g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 

de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data 

de entrega 

13.888 - - - - 2.400 16.288 Lata 
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31 

Frango, limpo, 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, 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 

4.638 14.835 1.421 1.284 - - 22.178 Kg 

32 

Leite de coco - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado.  

Textura liquida , cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado 

em embalagem adequada, 200 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, 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. 

464 9.909 888 803 844 500 13.408 Frasco 

33 

Leite de vaca pasteurizado, cor, aroma e odor característicos, não rançoso, 

acondicionado em embalagem adequada, contendo 1 l, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 07 (sete) dias a contar da data de entrega. 

19.478 108.360 2.432 11.235 - 1.500 143.005 Litro 

34 

Leite integal, em pó para diluição, à base de leite de vaca, utilizado para 

lactentes sadios, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 

200g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 

12 (doze) meses a contar da data de entrega 

- 12.590 - - 10.550 - 23.140 Pct 

35 

Leite integral UHT (sem adição de açúcar e com menos de 5,5g de gordura 

saturada em 100g do produto), cor, aroma e odor característico, não rançoso, 

acondicionado em embalagem de papelão tipo longa vida, contendo 1 l, 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 06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

- 42.308 - - - 500 42.808 Litro 

36 

Leite zero lactose  UHT, para dietas com restrição de lactose, cor, aroma e odor 

característico, não rançoso, acondicionado em embalagem de papelão tipo longa 

vida, contendo 1 L, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

520 950 530 - - - 2.000 Litro 
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valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. O produto 

deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega. 

37 

Maçã nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de 

espécie genuína e sãs, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo, 

sem apresentar avarias de casca. 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 

3.710 - - - - - 3.710 Kg 

38 

Macarrão, 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. 

10.017 33.984 2.131 1.926 1.013 3.392 52.463 Pct 

39 

Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, 

acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. 

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 

1.299 6.152 533 482 341 16 8.823 Kg 

40 

Milharina, flocos de milho pré-cozidos, limpo, isento de matéria terrosa e 

parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. 

Acondicionada 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. 

- 9.972 710 642 675 - 11.999 Pct 

41 

Mistura de cereais para alimentação infantil para lactentes até o sexto mês de 

vida, em pó sabor  de folcos de trigo, milho e arroz, utilizado para lactentes 

sadios. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, contendo 230g, 

com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) 

meses a contar da data de entrega. 

25.764 - - - - - 25.764 Pct 
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42 

Mistura de cereais para alimentação infantil para lactentes até o sexto mês de 

vida, em pó sabor arroz, acondicionada em embalagem de lata aluminizada, 

contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade 

mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

1.594 - - - - - 1.594 Pct 

43 

Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou 

lata contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

2.164 6.437 592 535 469 703 10.900 Frasco 

44 

Ovo branco de galinha, produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), 

íntegro, tamanho uniforme e cor branca, proveniente de avicultor com inspeção 

oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas 

ou sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos. A gema deve se 

apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte 

central do ovo e sem germe desenvolvido. A clara deve se apresentar 

transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e 

intactas.Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. 

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 20 dias a contar no ato da entrega. 

18.550 97.440 8.880 8.025 - - 132.895 Und 

45 

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, do tipo brioche, preparado a 

partir de matérias-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. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. 

Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 

unidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade 

mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. 

3.710 23.945 1.776 1.605 - 1.000 32.036 Kg 

46 

Polvilho doce hidratado, Grupo fécula da mandioca, tipo1. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 

500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

45 106 92 - - - 243 Pct 
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competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. 

47 

Proteína texturizada de soja, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 400 g, com identificação na embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isenta de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

45 630 52 - - 1.000 1.727 Pct 

48 

Repolho branco in natura extra, fresco, firme, odor característico. 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. 

835 12.825 266 241 - 600 14.767 Kg 

49 

Sal marinho iodado refinado, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 1 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. 

427 11.561 124 112 162 264 12.650 Kg 

50 

Salsicha em lata tipo Viena, obtida a partir de carnes mecanicamente separadas 

de aves, carne bovina e proteína de soja, sendo submetido a processo 

tecnológico adequado. O produto deve ser acondicionado em embalagem de lata 

aluminada de 300 g, 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. 

- 839 - - 1.876 320 3.035 Lata 

51 

Suco concentrado, sabor caju, envasado em garrafa de polietileno atóxica 

resistente transparente, contendo 500 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. 

- 1.343 - - 1.126 - 2.469 Frasco 

52 

Suco concentrado, sabor goiaba, envasado em garrafa de polietileno atóxica 

resistente transparente, contendo 500 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. 

- 1.343 - - 1.126 - 2.469 Frasco 

53 

Suco concentrado, sabor maracujá, envasado em garrafa de polietileno atóxica 

resistente transparente, contendo 500 ml, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

- 1.343 - - 1.126 - 2.469 Frasco 
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e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. 

54 

Tapioca granulada, tipo farinha de tapioca, isenta de matéria terrosa e parasita. 

Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico, contendo  200g, 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. 

- 9.909 888 803 844 - 12.444 Pct 

55 

Vinagre, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente 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. 

1.484 3.722 355 321 - 405 6.287 Frasco 

 
 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 02 – Entregar nos Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira 

da Serra 

QTD 

Castelo 

QTD Castelo 

Creche 

QTD 

Cachoeira 

QTD 

TOTAL 
UND 

56 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, casca limpa e 

sem manchas, 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 

805 250 240 1.295 Kg 

57 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, procedente de espécies genuínas 

e sãs. 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. 

- 83 - 83 Kg 

58 

Achocolatado em pó solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua 

formulação, com sabor, cor e odor característicos, contendo 400 g, acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega 

- 416 - 416 Pct 

59 

Açúcar Cristal, 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, 

2.416 634 720 3.770 Kg 
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larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. Validade mínima 

de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

60 

Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, frescos, folhas firmes, limpas e brilhantes 

e separados em maços padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões 

de origem físicas, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

537 83 160 780 Kg 

61 

Alho nacional extra, os dentes devem estar bem 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 à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

161 42 48 251 Kg 

62 

Arroz Branco tipo 1, 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. 

2.416 686 720 3.822 Kg 

63 

Azeite de dendê, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 200 ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de 

entrega. 

1.342 104 400 1.846 Frascos 

64 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação adequado para o consumo, procedentes 

de espécies genuínas e sãs, 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. 

2.684 208 800 3.692 Kg 

65 

Batata inglesa, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho 

uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas, sem manchas esverdeadas e livre de broto. 

- 125 - 125 Kg 

66 

Bebida lactea sabor morango, enriquecida com vitaminas e minerais. 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 

- 624 - 624 Litros 
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67 

Biscoito Doce - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400g, 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. 

- 780 - 780 Pct 

68 

Biscoito Doce - tipo rosca, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, 

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, 

contendo 400g, 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. 

- 468 - 468 Pct 

69 

Biscoito Salgado - 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. 

- 1.092 - 1.092 Pct 

70 

Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, 

acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 

gramas, certificado com selo de pureza ABIC, 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. 

537 83 160 780 Pct 

71 

Carne Bovina com osso tipo paleta congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e 

aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, 

excesso de gordura, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem atóxica, transparente e resistente, peso líquido de 1kgou 2 kg, 

contendo na embalagem a identificação do produto, peso e data de embalagem. 

2.684  800 3.484 Kg 

72 

Carne Bovina Moída tipo musculo ou patinho congelada, proveniente de animais, sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor 

característico e aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa. Isento de: vestígios de 

descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer 

537 624 120 1.281 Kg 
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substância contaminante. Acondicionado em embalagem atóxica, transparente e resistente, 

peso líquido de 1kgou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso e data 

de embalagem. 

73 

Carne Bovina em cubos tipo musculo congelada, proveniente de animais sadios, abatidos sob 

inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e 

aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa. Isenta de: excesso de gordura, cartilagem e 

aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, 

odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem atóxica, transparente e resistente, peso líquido de 1kgou 2 kg, 

contendo na embalagem a identificação do produto, peso e data de embalagem. 

- 250 - 250 Kg 

74 

Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. 

Isento de broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas. 

403 208 120 731 Kg 

75 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 

firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento de brotos, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

- 166 - 166 Kg 

76 

Cheiro verde extra, fresco, com coloração verde escuro, separados em maços padronizados, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas 

268 125 80 473 Kg 

77 

Corante regional, urucum em pó, acondicionado em embalagem resistente, 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. 

67 21 20 108 Kg 

78 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com coloração verde escuro, separados em maços 

padronizados, proceder de espécies genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

268 104 80 452 Kg 

79 

Extrato de tomate, Embalagem integra de 340g, na embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número do lote do produto. O extrato de tomate deve ser 

preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 

1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentações e não 

1.152 122 780 2.054 Pct 
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indicar processamento defeituoso. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 

entrega. 

80 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes 

de mandioca sadias, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. 

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

805 125 240 1.170 Kg 

81 

Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, 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. 

268 21 80 369 Kg 

82 

Feijão tipo 1, branco, 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. 

- 83 - 83 Kg 

83 

Feijão tipo 1, 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 

537 333 160 1.030 Kg 

84 

Filé Peixe, limpo, sadio, congelado, íntegros, eviscerados, sem osso, apresentando carne 

firme, elástica, cor branca, rosada e odor característico. Isento de: vestígios de 

descongelamento, livre de resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem atóxica, transparente e resistente, peso líquido de 1 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. 

- 62 - 62 Kg 

85 
Flocos a base de milho (flocão de milho), pré -cozido, adicionado de vitaminas e minerais, 

1° qualidade, com características sensoriais preservadas. Acondicionado em embalagem de 
- 125 - 125 Pct 
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polietileno atóxica, resistente, 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 

86 

Frango, limpo, 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, 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 

2.147 520 640 3.307 Kg 

87 

Leite de coco - produto obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado.  Textura 

liquida , cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem 

adequada, 200 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, 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 

1.342 52 400 1.794 Frascos 

88 

Leite de vaca pasteurizado, cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado em 

embalagem adequada, contendo 1 l, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 07 (sete) dias a contar da data de 

entrega. 

18.788 2.184 5.600 26.572 Litros 

89 

Maçã nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie 

genuína e sãs, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. 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 

 416 - 416 Kg 

90 

Macarrão, 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. 

3.221 1.123 960 5.304 Pct 

91 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, procedente de espécies genuínas e 

sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

2.147 291 640 3.078 Kg 
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aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. - in natura, 

tenro (macio), graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de 

evolução e maturação, 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. 

92 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa firme ao 

toque, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem 

apresentar avarias de casca. 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. 

2.684 208 800 3.692 Kg 

93 

Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado 

em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. 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 

805 146 240 1.191 Kg 

94 

Milharina, flocos de milho pré-cozidos, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não 

podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionada 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. 

2.147 - 640 2.787 Pct 

95 

Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 

900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da 

data de entrega. 

895 243 267 1.405 Frascos 

96 

Ovo branco de galinha, produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, tamanho 

uniforme e cor branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor 

característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de 

podridão e fungos. A gema deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de 

defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido. A clara deve se 

apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas. 

Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. 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 20 dias a contar 

13.420 2.080 4.000 19.500 Uni 
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no ato da entrega. 

97 

Pão doce, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, do tipo brioche, preparado a partir de 

matérias-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. Isento de parasita, sujidades, larvas e material 

estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades 

cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no 

ato da entrega. 

2.684 416 800 3.900 Kg 

98 

Pimentão verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, procedente de espécies 

genuínas e sãs. 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. 

107 42 32 181 Kg 

99 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, procedente de espécies 

genuínas e sãs. 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. 

54 21 16 91 Kg 

100 

Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte 

e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 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 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

1.610 541 480 2.631 Kg 

101 

Polvilho doce hidratado, Grupo fécula da mandioca, tipo1. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 500g, 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 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

- 94 - 94 Pct 

102 

Repolho branco in natura extra, fresco, firme, odor característico. 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. 

403 94 120 617 Kg 
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103 

Sal marinho iodado refinado, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, 

contendo 1 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. 

188 48 56 292 Kg 

104 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, casca lisa 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. 

1.208 156 360 1.724 Kg 

105 

Vinagre, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente 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. 

537 166 160 863 Frascos 

 

3.2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO: 

 

3.2.1 - Os Gêneros a serem adquiridos constam da pauta acima para o ano letivo de 2018 confeccionados pela nutricionista do Setor de Alimentação 

Escolar, contendo gêneros alimentícios. 

 

3.2.2 - Nesta pauta estão especificadas as unidades de medida de cada gênero, quantidade programada para cada gênero, tipo de embalagem primária e 

secundária e a validade para cada produto. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

  

4.1. Apresentação das Amostras: 

 

- Deverá ser entregue para a equipe de apoio técnico do Setor de Alimentação Escolar - SEMAE, na sessão de abertura do Pregão Presencial nº. 

066/2018, na Divisão de Suprimentos e Serviços, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de 

Altamira, Estado do Pará, 01 (uma) amostra de cada produto (não perecíveis) conforme consta na especificação dos produtos na planilha acima. 

 

4.2. Após a fabricação, havendo qualquer tipo de terceirização relativo aos gêneros alimentícios, a contratada deverá atender as normas da Lei do 

Ministério da Agricultura. 
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4.3. No caso da empresa vencedora terceirizar o serviço de transporte dos Gêneros Alimentícios, a mesma apresentar alvará sanitário da empresa 

contratada. 

 

4.4 - A entrega dos gêneros alimentícios será no Setor de Alimentação Escolar-SEMAE, localizado na Av. Alacid Nunes, s/nº, Bairro Jardim Oriente, e 

nos Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, na cidade de Altamira. 

 

4.5 - O horário de entrega dos gêneros alimentícios no deposito central, deverá ser de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00 hs às 14:00hs, não podendo ocorrer 

atrasos ou falta de Gêneros Alimentícios de acordo com cronograma previamente entregue pela SEMAE, salvo por motivo justo e devidamente 

justificado em documento oficial e aceito pela  SEMAE. 

 

4.6 - A entrega de Gêneros Alimentícios PERECÍVEIS, será porta a porta e deverá ser realizada impreterivelmente, de acordo com o cronograma 

previamente entregue pela SEMAE, nos horários determinados, devendo esta entrega ser efetuada de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00hs às 12:00hs, 

excetuando-se a entrega em vésperas de feriados; 

 

4.7 - O prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser IMEDIATO a partir do recebimento da autorização de retirada, sem a qual não gera 

qualquer responsabilidade de pagamento em conformidade com o cronograma expedido SEMAE. 

 

4.8 - Serão recebidos, apenas e exclusivamente, Gêneros Alimentícios condizentes com as amostras apresentadas. 

 

4.9 - As embalagens primárias dos Gêneros Alimentícios deverão ser litografadas.  

 

4.10 - No ato da entrega, quando houver necessidade de fracionamento da embalagem original, conforme cronograma entregue pela SEMAE, os 

alimentos deverão ser acondicionados em sacos de polietileno transparente incolor e atóxico, cujo fornecimento é de responsabilidade da empresa. 

 

4.11 - Os Gêneros Alimentícios PERECÍVEIS devem estar acondicionados em caixas plásticas limpas e higienizados, para o transporte até as Unidades 

Escolares. 

 

4.12 - As embalagens de modo geral devem ser secas, livres de qualquer matéria estranha, ser resistente e conferir proteção ao produto. 

 

a) Não é permitido, nas embalagens, emendas ou remendos que ocasionem modificação do espaço interno original. 
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b) Não é permitido o reaproveitamento de embalagem que tenha sido utilizada para acondicionamento de defensivos agrícolas, fertilizantes, rações ou 

similares. 

 

c) Nenhum componente da embalagem (matéria prima e acessório) poderá conter resíduos prejudiciais ao produto acondicionado e/ou à saúde humana. 

 

d) Os materiais utilizados nas embalagens devem estar em conformidade com as Normas e Recomendações de Saúde e Higiene e que sejam capazes de 

proteger os produtos embalados. 

 

4.13 - Constatado qualquer irregularidade, quanto a qualidade, quantidade, peso, no ato da entrega, as mercadorias serão recusadas, devendo as 

mesmas ser repostas no prazo de 36 horas e de acordo com critérios estabelecidos para o controle de qualidade dos gêneros. 

4.14 - Quando da entrega dos Gêneros Alimentícios, a qualidade dos mesmos deverá ser garantida pela empresa fabricante, conforme determina o 

Código de Defesa do Consumidor e Legislação Sanitária em vigor no País, através da emissão de Certificado de Garantia de Qualidade e 

Fornecimento, considerando o prazo de validade estabelecido. 

 

4.15 - Todo o produto deteriorado, ainda que, com data de validade vigente, deverá ser trocado pelo fornecedor, no prazo de três dias úteis, sem adição 

de qualquer ônus para esta Secretaria Municipal de Educação. 

 

4.16 - As entregas dos Gêneros Alimentícios Perecíveis deverão ocorrer por pessoal devidamente uniformizado e protetor de cabelo (boné ou touca 

capilar), portanto crachá de identificação, uma vez que, os mesmos, adentram a área de manipulação de alimentos nas unidades de ensino. 

 

4.17 - A entrega dos Gêneros Alimentícios, que necessitam de refrigeração, deverá ser efetuada em caminhão baú refrigerado, de acordo com as 

Normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 6/99 de 10/03/99. Os produtos devem ser mantidos, durante o transporte, às suas respectivas 

temperaturas. 

 
 

5- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

5.1.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
 

5.1.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
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5.1.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que 

por ventura forem necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
 

5.1.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente 

pelos danos causados a terceiros.  
 

5.1.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do 

resultado final da licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

5.1.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer 

adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato.  

5.1.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias 

e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

5.1.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos).  

 

5.1.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Contratante durante a vigência do 

contrato. 

 

5.1.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de fornecimento de Gêneros 

Alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar, destinado a Secretaria Municipal de Educação ou a iminência de fatos que possam prejudicar o 

fornecimento; 

 

5.1.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de retiradas e os cupons para fins de recebimento dos 

respectivos valores.  

 

5.1.1.12 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado 

conforme preceitos legais.   
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5.1.1.13 - As supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
Altamira/PA, 05 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

RONI EMERSON HECK 

Secretário Municipal de Educação 
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