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Termo de Referência

Unidade Solicitante Original: Secretária Municipal de AdministraÇão

Modalidade Sugerida: Pregão presencial, Lei Federal 10.52O12OO2, pelo SRP -
Sistema de Registro de PreÇos.

'1. Objeto

1.1-Descrição: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização dos
órgãos da Administraçáo Pública Municipal.

í.2 Especificações e Quantidades:

Item Qtd Und Dêscrição Sumária do Produto

100 KG ABACAXI comum extra, in natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, sem apresentar avarias de casca,
procedente de espécies genuínas e sãs. lsento de lesôes de
origem íísrca, mecânica ou biológica, matéria terrosâ,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à supeíície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

2

100 KG ABÓBoRA cABoTlÁ produtos frescos e com grau de
maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, nâo deverá apresentar perfuraçôes
machucados, coloração não caracteristica.

3

100 KG ABOBRINHA e)Íra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco,
procedente de espécies genuínas ê sãs. lsento de lesóes de
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

200 UN
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4

ACHOCOLATADO, produto em pó, sabor chocolate, em
sachês de 4009, enriquecido com vitãminas e sais minerais.
Embalagens íntegras. Não serão acêitas aquelas que
estiverem rasgadas, perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto e embâlagem. Deverá âpresentâr
validade minima de 18 (seis) meses a partir da data de
entrega. lndicaçáo da marca do fabricante.
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50 KG AÇAFRÃO em pó, acondicionado em pacote com í000
gramas (1kg).

6

2000 AÇUCAR, tipo '1, pacotes impeÍmeáveis e lacrados de 02 kg,
composrção. origem vegetal, sacarose de cana de açúcar,
embalagem primáriâ transparente, não furadas e estufadas,
invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter os dados de identificação e procedência,
data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem
como o número do lote. Validade mínima de í2 meses da
data de entrega do produto. lndicação da marca do
fabricante.

7

2000 PCT AÇUCAR, tipo 1, pacotes impermeáveis e lacrados de 05 kg,
composição: origem vegetal, sacarose de cana de açúcar,
embalagem primária transparente, não furadas e estuÍadas,
invioladas, livres de impurezas, umidâde, insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter os dados de identificação e procedência,
data de fabricação e validade êxpressas na embalagem, bem
como o número do lote. Validade mínima de í2 meses da
data de entrega do produto. lndicaçáo da marca do
fabricante.

8
150 UND AGUA MINERAL acondicionada em garrafão de polipropileno,

com tampa e lacre: Contendo 20 lts, com vasilhame.

o
3000 PCT ÁGUA I/INERAL em garrafa com 500 ml: Pacote com í2

unidades.

10
PCT AGUA COM GÁS: em garrafa de s00ml: Pacote com 12

unidades.

11

400 PE ALFACE com folhas brilhante, firmes sem áreas escuras,
frescas com coloração e tamanho uniformes e típrcos da
variedade, sem sujidade ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência ê qualidade, livre de resíduos de
fertilizantes.

12

120 ALHO in natura com casca de cabeça perfeito estado para
consumo. de 1o qualidade, aparência fresca e sã, colhidos ao
atingir o grau de evolução completo e em perfeito estado de
desenvolvimento, isento de defeitos de natureza física ou
mecânica, terra aderente, sujidades, ou substancias
estranhas.

\
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600 UND ARROZ, tipo 1, classe longo e fino, tipo subgrupo polido,
embalagem primária plástica de 5 kg, inviolada, livre de
insetos, microrganismos ou outras impurezâs que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 120 dias da data dê entrega do produto. lndicação da
marca do fabricante.

14
100 KG APRESUNTADO - FATIADO, resfnado, de 1a qualidade,

embalagem fechada, intacta, indicando o prazo de validade

50 KG

250 KG BANANA PRATA extra in natura, com grâu de mâturaÇão
adequado para o consumo, procedentes de espécies
genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. lsento de lesões de
origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos âderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

17

150 UN BATATA PALHA, acondicionada em pacotes de no mínimo
400 gramas, cor dourada, texturâ crocante, sabor e cheiro
tipo característico, validade de no mínimo 3 meses

18

100 KG BATATA DOCE, produto fresco e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresêntar perfuraçóes, machucado,
coloração não característica.

400 KG BATATA INGLESA produtos frescos e com grau de
maduração intermediária, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, náo deverá apresentar períurações,
machucado, coloração nâo característica.

100 KG BETERRABA produtos frescos e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfurações, machucado,
coloração não característica.

21
500 PCT BISCOITO, apresentaÇão quadrado, classificação salgado,

tipo cream cracker, pacote com 400 gramas.

500 PCT BISCOITO, apresentação redondo, classificação doce,
características adicionais sem recheio, tipo Maria, pacote com
400 gramas.

§s
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BACON, produto de boa qualidade, congelado ou resfriado*,
com o mínimo de gordura. Registro no IMA ou SIF em
embalagem de 500 g ou 1 kg, fechamento à vácuo ou bem
lacrado, com identificação do fornecedor, produto, data de
fabricação, validade
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500 PCT BISCOITO, apresentação redondo, tipo rosquinha, sabor
chocolate ou coco, classificação doce, características
adicionais sem recheio, pacote com 400 gramas.

500 PCT BISCOITO, apresentâção retangular, sabor AMIDO DE
MILHO, enriquecido de vitaminas, 0% gordura trans,
classificação doce, caracteristicas adicionais sem recheio,
pacote com 400 gramas.

1000 KG BISCOITO TIPO (PETA), acondicionada em embalagens
plásticas que o proteja das impurezas, com cor, odor e sabor
característico do produto, contendo peso, data de fabricação
e validade.

2400 UN CAFE EM eÓ, tipo í , torrado e moído, t OOy" arafrco, seto Oa

ABIC, Com tolerância de í % de impurezas como cascas,
paus, etc, com ausência de larvas, parasitos e substâncias
estranhas, umidade máxima de 60lo p/p. acondicionado em
embalagem tipo almofada, pacote de 5009 cada.

27
200 UND CALDO TIPO TABLETE: 12 tabletes, sabores bacon, carne,

galinha, caixa com 'í 149.

200 UN CANELA EM PO - Embalagêm com 50g. Canela em pó,
proveniente de cascas sãs, limpas e secas. Pura, livre de
sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando
externamente dâdos de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministerio da
Agricultura, contendo 50 gramas de peso líquido. Data de
validade mlnima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto. Caixa contendo 24 unidades com 509 cada.

600 KG CARNE BOVINA EM CUBOS tipo musculo, peito congelado
ou refrigerada, proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar coloração
vermelho-vivo, odor câracterístico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. lsento de: excesso de gordura,
cartilagem e aponêurose, coloração arroxeada, acinzentada e
esverdeada, vestígios de descongelamento, odor íorte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Acondicionado em embalagem de
polietileno atóxicâ, transparente e resistente, a vácuo, 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 órgáo competente e
data de embalagem. Validade mÍnima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.

\
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500 KG CARNE BOVINA trloÍon ae segunda, tipo musculo
congelada ou refrigerada, proveniente de animais, sadros,
abatidos sob inspeçáo veterinária, devendo apresentar
coloraÇão vermelho-vivo, odor caracteíístico e aspecto próprio
não amolecido e nem pegajosa. lsento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e
aponeurose, coloração arroxeadâ, acinzentada e esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietilêno atóxica, transparente e resistente, â
vácuo, peso líquido de í ou 2 kg, contendo na embalagem a
identificação do produto, peso, marca do fâbricante, 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.

31

240 KG CARNE BOVINA, CONTRA-FILE, ALCATRA OU MAMINHA,
cortada em bife, no máximo 10% de sebo e gordura,
congelada ou refrigerada, proveniente de animais, sadios,
abatidos sob inspêção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio
não amolecido e nem pegajosa. lsento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e
aponeurose, colorâção arroxeada, acinzentada e esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contamanante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, â
vácuo, peso líquido de 1 ou 2 kg, contêndo na embalagem â
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prãzo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspêçáo do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

2.)

200 CEBOLA BRANCA OU ROXA, tamanho médio, de primeira,
firmes, viçosas, de ponto de maduração, nem ferimentos ou
defeitos, de colheita recente.

JJ

100 CENOURA produto fresco ê com grau de maduração
intermediárias, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfurações,
machucado, coloração náo característica.

34

200 UN

I
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KG

KG

COUVE Folha com folhas brilhante, firmes sem áreas
escuras, frescas com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, sem sujidade ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade, livre de resíduos
de fertilizantes.

a{
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100 KG CHUCHU produto fresco e com grau de maduração
intermediárias, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfuraçôes,
machucado, coloração não característica.

36

300 PCT COCO RALADO sem adição de açúcar, em flocos finos,
acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno
atóxico transparente, contendo 1009, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabracação e validade. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

a1

200 COLORAU EM PO, pacote de 5009, com identiÍicação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, com prazo de validade do produto ofertado.
Rotulagem de acordo com a legislaÇão vigente.

200 PCT COENTRO EM PÓ, pacote de 5009, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validadê e peso
liquido, com prazo de validade do produto ofertado.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

39

200 PCT COMINHO EM PÔ, pacote de 5009, com identificação do
produto, marca do Íabricante, prazo de validade e peso
líquido, com prazo de validade do produto ofertado.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

40

600 KG COXA E SOBRE-COXA, congelada em pacotes de 1kg,
deverá conter selo de procedência com data de validade,
adição de água, pode ser o máximo de 6%. Aspecto próprio
sem manchas esverdeada, cheiro ê sabor próprio com
ausência da sujidade, parasitas, larvas e demais
especificações exigidas pela legislaçáo da ANVISA.

41

DOCE DE BANANA em tablete, embalado individualmente.
com 409, hermeticamente vedada, com data de fabricação e
validade inclusive nas embalagens individuais.

400 UN

43

400 UN DOCE DE GOIABA, em tablete, embalado individualmente,
com 409, hermeticamente vedada, com data de fabricaÇão e
validade inclusive nas embelagens individuais.

44
400 UN DOCE EM TABLETE (PAÇOCA), tipo amendoim, peso 189,

pacote com 50 unidades.

200 ERVILHAS EM LATA de 200 gramas, produto preparado com
as ervilhas previamente debulhadas, envazadas prâticamente
cruas, reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido
de cobertura apropriada submetida a processo tecnológico s§

ô Comissão de
n

PCT

38

42. DOCE DE LEITE, em tablete, embalagem com 409.

45.

PCT
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adequado antes ou depois de hermeticâmente fechados, os
recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração.

46

200 UN EXTRATO DE TOMATE (extrato alimentício), latas com 340
gramas, ingrediente básico tomate, prazo validade 12 meses,
conservação isênto de fermentação, características âdicionais
maduros, selecionados, sem pele e sem sementes.

400 UN FARINHA DE ARROZ, tipo flocão, apresentação flocos de
arroz, tipo branca, prazo de validade de 9 meses,
câracterísticas adicionais, degerminado/macerado/socado/
aspecto físico levemente torrada, pacote 500 gramas.

48

100 UN FARINHA DE MANDIOCA, 100% natural, sem adição de sal,
embalagem em sacos de plástico de 1kg, não furados,
estufadas, invioladâs, livres de impurezas, umidade, insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório à apresentação de certificado de classificação
vegetal. Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote.
Validade mínima 120 dias da data de êntrega do produto.
lndicação da marca do fabricante.

300 KG FARINHA DE MILHO, tipo flocão, apresentação flocos de
milho, tipo amarela, prazo dê validade g meses,
características adicionais, degerminado/macerado/socado/,
aspecto físico levemente torrada, pacote com 500 gramas.

50

300

51

300 UND FEIJ O TIPO 1, CARIOCA, pacote com 1kg, não furadas,
estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
microorganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório à apresentação do certificado de classificação
vegetal. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de
no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de entrega
expressas na embalagem, bem como o número do lote.

52

300 FEIJAO TIPO 1, PRETO, pacote com 1kg, nãofuradas,
estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
microorganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório a apresentação do certificado de classificação
vegetal. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de

s§

r,1flt,h

47.

49

UN FARINHA DE TRIGO pacote com 1 kg, sem fermento,
apresentação pó, prazo de validade de í 50 dias,
características adicionais ferro e ácido fólico tipo 1.

PCT
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no mínimo 06 (sêis) meses a partir da data de entrega
expressas na embalagem, bem como o número do lote

250 PCT FERMENTO BIOL ICO - em pó, com cor, cherro e
características próprias, acondicionada em embalagens
plásticas de 1259 reforçadas, contendo data de Íabricaçáo e
validade legível.

54

200 UN FERMENTO EM PÓ OUíMtCO, íormado por.suUstancias
químicas quê por influência do calor e /ou umidade expande a
massa. Com cor, cheiro e características próprias,
acondicionada em embalagens plásticas de 1009, reforçadas,
contendo datâ de fabricação e validade legível.

ÂÂ

200 UN INHAME extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, proceder
de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de
evolução e maturaçáo, polpa íntegra e firme. lsento 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.

56

100 KG LARANJA produtos frescos e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentador agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfurações, machucado,
coloração não característica, está madura demais nem muito
verde.

57

KG LEITE INTEGRAL, tipo B (sem adição de açúcar e com
menos de 5,59 de gordura saturada em 1009 do produto),
cor, aroma e odor característico, não rançoso, acondicionado
em embalagem de papelão tipo longo vida, contendo 1 l, com
identificação na embalâgem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricaçáo e validade. O
produto deverá possuir selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da
data de entrega

58

3000 L LI O in natura extra, procedente de espécie genuína e sã,
fresca, sem apresentar avarias de casca. lsento de lesóes de
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderrdos à superfície extêrna,
livre de enfermidades, insetos, parasilas e larvas.

59

300 KG LTNGUtÇA. TrPO TOSCANA. SUi NA, pacote de skg, cada
pacote embalado a vácuo individualmente, embalagem
impermeável e amplamente protegida. Dizeres de rotulagem
com data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais
e o selo S.l. F.

0t
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120 PCT luRcRnnÃo rrpo s MOLA, FORMATO ESPAGUETE, tiPO
fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido
com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de
5009, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios
de insetos, livres de umidade e coloraçáo específica.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 120 dias da data de entrega do produto.

61

500 UN MACAR O TIPO SÊMOLA, FORMATO LASANHA
(CORTADINHO), pasteurizado, de farinha de trigo especial,
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica,
pacotes de 5009, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote.
Validade mínima de '120 dias da data de entrega do produto.

500 UN MACAR O TIPO S MOLA, FORMATO PARAFUSO,
pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 5009,
isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório
conter a data de Íabricação e validade expressas na
êmbalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de
120 dias da data de entrega do produto. lndicação da marca
do fabricante.

bJ

500 UN MAÇ FUJI nacional deverá apresentar consistência firme,
não deverá âpresentar perfurações e coloração não
características, machucados, está madura demais nem muito
verde.

64

60 KG MAMÃO FORMOSA deverá apresentar consistência firme,
não deverá apresentar perfuraçôes e coloração não
características, machucados, está madura demais nem muito
verde.

65

KG MANDIOCA tipo branca ou amarela de primeira, raízes
grandes no grau normal de evolução, no tamanho, sabor e
cor próprios das espécies, uniformes, e sem casca
congelada. Náo fibrosa livre de terra e corpos estranhos,
aderente a espécie externa, isenta de umidade.

bb

400 KG MARGARINA VEGETAL cremosa com sal, com 60% de
líquidos, embalagem potes de 1kg, íntegros, resistentes e
limpos. A embalagem deverá constar externamente os dados
de identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número de registro. O

tt
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produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e
vinte) dias a partir da data de entrega. lndicaçáo da marca do
fabricânte.

b/

800 UN MILHO VERDE EM CONSERVA, a base de. milho /água / sal
sem consêrvantes, acondicionado em embalagem contendo
2009 (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

68
200 UN MILHO PARA PIPOCA, tipo í, classe amarela, pacote com

500 gramas.

69
100 PCT MILHO TIPO GRÁO, APLICAÇÃO MUNGUNã (CANJICA),

pacote com 500 gramas.

70
100 PCT

71

400 UN OLEO DE SOJA refinado, livre de gorduras trans e de
colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em
garrafas contendo no mínimo 900m1, não amassadas,
estufadas ou/ e invioladas, livre de insetos, microrganismos
ou outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data
de íabricação e validade expressâs na embalagem, bem
como o número do lote. Validade mínima dê í20 dias da data
de entrega do produto.

72

500 UND OVOS DE GALINHA, branco, TIPO "A", extra, cartela com 30
unidades. Dizeres de rotulagem com identificaçâo do
fornecedor.

/J

500 CART
ELA

30 UN

PÃO DE FORMA de massa leve, farinha de
trigo/fermento/s allaçúcar, gordura tipo vegetal e água, com
casca, fatiado, cortado em fatias. 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. lsento
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. Unidade
utilizada: pacote de 5009.

74
500 PÃO DE QUEIJO, 50g a unidade, assado, em forma de

bolinho, feito com massa de polvilho, queijo, ovos, leite,
0b

n Pregão

MOLHO DE TOMATE tradicional, embalados em sache ou
latas de 3409. Latas sem ferrugem ou amassadas.

PCT
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400 KG PÃO DOCE em unidades de 50 gramas acondiciónadas em
embalagens plásticas que proteja das impurezas.

/b

1500 KG PAO INTEGRAL, tipo forma, fatiado. Produto obtido pela
cocção, em condiçôes técnicas e higiênico-sanitárias
adequadas, preparado com farinha de trigo integral, fermento
biológico, sal, açúcar, margarina, podendo conter outros
ingredientes desde que declarados e aprovados pela
ANVISA. A embalagem deverá ser em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data
de produçáo e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de
fabricação. Unidade utilizada: pacote de 5009.

77

5U KG O TIPO FRANC S, a base de farinhâ de trigo especial,P

fêrmento, ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de
origem animal. A embalagem deverá ser em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com
peso, data de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias
da data de fabricação.

78

1900 KG PÃO TIPO HOT DOG, a base de farinha de trigo especial,
fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de
origem animal. A embalagem deverá ser em sacos de
polietileno atóxico, resistentê e transparente etiquetados com
peso, data de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias
da data de fabricaçáo.

1000 KG PEITO DE FRANGO sem osso, limpo, magro, náo
temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas
sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor
característicos. lsento de: vestigio 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 Í kg, contêndo na embalagem a identificaÇão do produto,
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos
oÍiciais e selo de inspeção do órgão competente e data de
embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.

80

bUU KG PIMENTÃ O, in natura. Especificação: lavado, inteiro, verde,
1" qualidade, sem Íungos, consistência firme, tamanho médio
e grande, não amassado, com cor e odor característicos. Não
serão aceitos pimentões estragados, murchas, com brotos, ou os

,ílHlrt
embalagem transparente com etiqueta contendo: nome do
produto, quantidade e data de fabricação e validade.

79.
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que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

81

80 QUEIJO MUSSARELA, fabricado com leite pasteurizado,
manipuladas em condições higiênicas satisfatórias.
Embalagem integra, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da entrega.

82

100 KG GELATINA EM PO , preparada com ingredientes limpos, de 1"
qualidade, pó Íino; cor, cheiro e sabor caracteristicos;
ausência de sujidades, parasitas; embalagem plásticâ atóxica
de 309. Sabores variados de framboesa, morângo, uva,
pêssego. abacaxi. cereja e limão.

83

100 PCT REPOLHO tipo branco, de primeirâ, tamanho bom, sabor e
cor própria das espécies, uniformes, frescos, limpos, sem
ferimento ou defeitos, não fibroso, livre de terra e corpos
estranhos aderentes a espécie externa e isenta de umidade

84

100 KG ROSCA caseira longa enroladinha em unidades de 50
gramas acondicionadas em embalagens plásticas que proteja
das impurezas com entrega nas escolas dentro do prazo
favorável da preparação e consumo da merenda escolar.

85

KG SAL REFINADO, iodado, embalagem primária plástica de 1

Kg, inviolada não furada, livre de insetos umidade,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana, cloreto
de sódio 98,5%.

150 PCT SALSICHA, origem carne bovina, tipo hot dog, características
adicionais: sem pimênta, congelada.

87
450 SUCO DE UVA, concentrado, integral, não fermentado,

acondicionado em garrafas/caixa de 1 L.

100 L SUCO DE GOIABA, concentrado, integral, não fermentado,
acondicionado em garraÍas/caixa de 1 L,

89
100 L SUCO DE CAJU, concentrado, integral, não fermentado,

acondicionado em garrafas/caixa de 1 L,

90
100 L SUCO DE MANGA, concentrado, integral, não fermentado,

acondicionado em garrafas/caixa de í L.

91

100 L VAGEM extra in natura, de coloração brilhante, aspecto tenro
e quebradiço, procedente de especies genuínas e sãs,
frescas. lsento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica matêria terrosa, sujidades ou corpos estranhos q\

I

88.

KG

I

300

I

86

KGI

I
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aderidos à superficie externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

o,

í00 TOMATE produlo fresco e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfuraçóes, machucado, está
madura demais nem muito verde.

93

400 KG QUITANDAS TIPO BOLINHO MARAVILHA deverão sêr de
qualidade e constar o prazo de validade de no máximo 48
(quarenta e oito) horas para consumo.

94

180 KG QUITANDAS TIPO BROA deverão ser de qualidade e constar
o prazo de validade de no máximo 48 (quarenta e oito) horâs
para consumo.

95

180 KG QUITANDAS TIPO ENROLADINHO DE SALSICHA deveTão
ser de qualidade e constar o prazo de validade de no máximo
48 (quarenta e oito) horas para consumo.

9Cr

150 KG QUITANDAS TIPO ENROLADINHO DE QUEIJO deverão ser
de qualidade e constar o prazo de validade de no máximo 48
(quarenta ê oito) horas para consumo.

97

200 KG

98

180 KG QUITANDAS TIPO QUEBRADOR, deverão ser de qualidade
e constar o prazo de validade de no máximo 48 (quarenta ê
oito) horas para consumo.

99

200 KG QUITANDAS TIPO SEQUILHO deverão ser de qualidade e
constar o prazo de validade de no máximo 48 (quarentâ e
oito) horas para consumo.

100

200 KG SALGADOS FRITOS, tipo coxinha, quibe, pastel de queijo e
de carne deverão ser de qualidade e constar o prazo de
validade de no máximo 48 (quarenta e oito) horas para
consumo.

6000 CENT

2000 UND REFRIGERANTE, í a Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionâdo em embalagem Pet 2litros,
guaraná. Validade mínima de 3 meses na data da enlrega.

103 UND REFRIGERANTE, í " Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionado em embalagem Pet 2 litros, rt

QUITANDAS TIPO INHOC, deverão ser de qualidade e
constar o prazo de validade de no máximo 48 (quarenta e
oito) horas para consumo.

101

REFRIGERANTE, 1" Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionado em embalagem Pet 2 litros,
sâbores cola. Validade mínima de 3 meses na data da
enlrega.

102

2000
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laranja, uva e limáo. Validade mínima de 3 meses na data da
entrega.

104.

2000 UND REFRIGERANTE, 'la Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionado em embalagem Pet 2 litros,
cola e guaraná ligth e diet. Validade mínima de 3 meses na
data da entrega.

105.

300 UND

106

2000 UND REFRIGERANTE, 2a linha (demais marcas), acondicionado
em embalagem Pet 2 litros, guaraná. Validade mínima de 3
mesês na data da entrega.

107.

2000 UND REFRIGERANTE, 2a linha (demais marcas), acondicionado
em embalagêm Pet 2 litros, laranja, uva e limão. Validade
mínima de 3 meses na data da entrega.

108.

2000 UND REFRIGERANTE, 2a linha (demais marcas), acondicionado
em embalâgem Pet 2 litros, cola e guaraná ligth e diet.
Validade mínima de 3 meses na data da entrega.

300 UND REOUEIJÃo TRADTCIONAL cnEMOSO, zoo gramês
composto de Creme de leitê, leite padronizâdo reconstituído,
proteína concentrada dê leite, caseinato de cálcio, água, sal,
cloreto de cálcio, fermento lácteo, estabilizantes polifosfato de
sódio, pirofosfato de sódio e pirofosfato ácido de sódio,
regulador de acidez ácido láctico e conservador sorbato de
potássio.

1 10.

200 UN UVA PASSAS PRETA sem semente, embalagem plástica de
í 50 g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricaçáo, prazo de validade e de acordo
com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS.

2.No Anexo I - 07 de Fevereiro de 2022 às 09h00m

Leia-se:
í.No Anexo I -

Termo de Referência

Unidade Solicitante Original: Secretária Ir/unicipal de AdminisÍaÇão

Modalidade Sugerida: Pregão presencial, Lei Federal 1O.S2O|2OO2, pelo SRp -
Sistema de Registro de Preços.

í. Objeto

,1,/fit

REFRIGERANTE, 2a linhâ (demais marcas), acondicionado
em embalagem Pet 2 litros, sabores cola. Validade mínima de
3 meses na data da entrega.

109

st



Comissão de

FOSSE
Pregão

í.í-Descrição: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização dos
órgãos da Administração Pública Municipal.

1.2 EspeciÍicações e Quantidades:.

fr lHl' il
PRÉÊEI'URÀ NUNICIPÀ! O'

Item Qtd Und Descrição Sumária do Produto

1 KG

ABACAXI comum extra, in natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, sem apresentar avarias de casca,
procêdente de espécies genuínas e sás. lsento de lesóes de
origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfÍcie externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

2 100 KG

ABÓBORA CABOTIÁ produtos frescos e com grau oe
maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfurações
machucados, coloraÇão não característica.

3 100 KG

ABOBRINHA extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco,
procedente de espécies genuínas e sãs. lsento 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.

200 UN

5 KG
AÇAFRÃO em pó, acondicionado em pacote com 1000
gramas (1kg).

6 2000 PCT

AÇUCAR, tipo 1, pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg,
composição: origem vegetal, sacarose de cana de açúcar,
embalagem primária transparente, não furadas e estufadas,
invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter os dados de identificação e procedência,
dâta de fabricação e validade expressas na embalagem, bem
como o número do lote. Validade mínima de 12 meses da
data de entrega do produto. lndicaÇão da marca do
fabricante.

7 2000 PCT
AÇUCAR, tipo 1, pacotes impermeáveis e lacrados de 05 kg,
composição: origem vegetal, sacarose de cana de açúcar,
embalagem primária lransparente, não furadas e estufadas,

'100

4.

ACHOCOLATADO, produto em pó, sabor chocolate, em
sachês de 4009, enriquecido com vitaminas e sais minerais.
Embalagens íntegras. Não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas, perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto e embalagem. Deverá apresentar
validade mínima de 18 (seis) meses a partir da data de
entrega. lndicação da marca do fabricante.

50

Ss
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invioladas, livres de impurezas, umidade, insêtos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter os dados de identificação e procedência,
data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem
como o número do lote. Validade mínima de 12 meses da
data de êntrega do produto. lndicaçáo da marcâ do
íabricante.

I 150 UND
ÁCUn UtNeRRL acondicionada em garrafão àe poçropileno
com tampa e lacre: Contendo 20 lts, com vasilhame.

o 3000 PCT
ÁCUR lAtNeRnL em garrafa com 500 mt: pacóie com tZ
unidades.

í0 3000 unidades
GUA COÍVI G S: em garrafa de 500m1. Pacote com 12

400 PE

ALFACE com folhas brilhante, firmes sem áreas escuras,
frescas com coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade, sem sujidade ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, livre de resíduos de
fertilizantes.

12. 120 KG

ALHO in natura com casca de cabeça perfeito estado para
consumo. de 1o qualidade, aparência fresca e sã, colhidos ao
atingir o grau de evolução completo e em perfeito estado de
desenvolvimento, isento de defeitos de natureza física ou
mecânica, terra aderente, sujidades, ou substancias
estranhas.

600 UND

ARROZ, tipo '1, classe longo e fino, tipo subgrupo polido,
embalagem primária plástica de 5 kg, inviolada, livre de
insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de Íabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 120 dias da data de entrega do produto. lndicação da
marca do fabricante.

14 100 KG
APRESUNTADO - FATIADO, resfriado, de ía qualidade,
embalagem fechada, intacta, indicando o prazo de validade

50 KG

BACON, produto de boa qualidade, congelado ou resfriado*,
com o mínimo de gordura. Registro no IMA ou SIF em
embalagem de 500 g ou 1 kg, fechamento à vácuo ou bem
lacrado, com identificação do fornecedor, produto, data de
fabricação, validade

oS

llr

I

'13.

I

PCT

11.

15
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16 250 KG

BANANA PRATA extra in natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, procedentes de espécies
genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. lsento de lesôes de
origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

17 UN

BATATA PALHA, acondicionada em pacotes de no mínimo
400 gramas, cor dourada, teltura crocante, sabor e cheiro
tipo característico, validade de no mínimo 3 meses

18 100 KG

BATATA DOCE, produto fresco e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfuraÇões, machucado,
coloraçáo não característica.

19

20 100 KG

BETERRABA produtos frescos e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá âpresêntar períuraçôes, machucado,
coloração não característica.

21 500 PCT
BISCOITO, apresentação quadrado, classificação salgado,
tipo cream cracker, pacote com 400 gramas.

22 500 PCT

BISCOITO, apresentação redondo, classiÍicação doce,
características adicionais sem recheio, tipo Maria, pacote com
400 gramas.

500 PCT

BISCOITO, apresentação redondo, tipo rosquinha, sabor
chocolate ou coco, classificação doce, caractêrísticas
adicionais sem recheio, pacote com 400 gramas.

24 500 PCT

BISCOITO, apresentação retangular, sabor AMIDO DE
MILHO, enriquecido de vitaminas, 0% gordura trans,
classificaÇão doce, características adicionais sem recheio,
pacote com 400 gramas.

)q 1000 KG

BISCOITO TIPO (PETA), acondicionada em embalagens
plásticas que o proteja das impurezas, com cor, odor e sabor
característico do produto, contendo peso, data de fabricação
e validade.

zô 2400 UN
CAFE EM PO, tipo 1, torrado e moÍdo, tOO%araUico, seto aa
ABIC, com tolerância de 1o/o de impurezas como cascas,
paus, etc, com ausência de larvas, parasitos e substâncias

K

I

150

BATATA INGLESA produtos frescos e com grau de
maduraçáo intermediária, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá aprêsentar perfuraçóes,
machucado, coloração não característica.

400 
| 

KG

I

I

I
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estranhas, umidade máxrma de 6% p/p. acondicionado em
embalagem tipo almofada, pacote de 5009 cada.

27 200 UND
CALDO TIPO TABLETE: 12 tabletes, sabores bacon, carne,
galinha, caixa com 1149.

28 200 UN

CANELA EM PO - Embalagem com 509. Canela em pó,
proveniente de cascãs sãs, limpas e secas. Purâ, livre de
sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando
externamente dados de identificaçáo, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 50 gramas de peso líquido. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto. Caixa contendo 24 unidades com 509 cada.

29 600 KG

CARNE BOVINA EM CUBOS tipo musculo, peito congelado
ou refrigerada, proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar coloração
vermelho-vivo, odor caracteristico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. lsento de: excesso de gordura,
cartilagem e aponeurose, 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, transparente e resistente, a vácuo, 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.

30 500 KG

CARNE BOVINA MOíDA de segunda, tipo musculo
congelada ou refrigerada, proveniente de animâis, sadios,
abatidos sob inspeÇão veterinária, devêndo âprêsentar
coloração vermelho-vivo, odor caractêrístico e aspecto próprio
não amolecido e nem pegajosa. lsento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e
aponeurose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a
vácuo, peso líquido de 1 ou 2 kg, contendo na embalagem a
identificaçáo do produto, peso, mârca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeçáo do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

6

'{fl[. 
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31 240 KG

CARNE BOVI NA, CONTRA-FIL , ALCATRA OU MAMINHA,
cortada em bife, no máximo 10% de sebo e gordura,
congelada ou refrigerada, proveniente de animais, sadios,
abatidos sob inspeção vêtêrinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio
não amolecido e nem pegajosa. lsento de. vestígios de
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e
aponeurose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a
vácuo, peso líquido de í 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.

32 200 KG

CEBOLA BRANCA OU ROXA, tamanho médio, de primeira,
firmes, viçosas, de ponto de maduraÇão, nem ferrmentos ou
deíeitos, de colheita recente.

JJ 100

CENOURA produto fresco e com grau de maduração
intermediárias, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfuraÇôes,
machucado, coloração não característica.

34 200 UN

35 100 KG

CHUCHU produto fresco e com grau de maduração
intermediárias, deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, náo deverá apresentar perfurações,
machucado, coloração não característica.

Jt) 300 PCT

COCO RALADO sem adiçáo de açúcar, em flocos finos,
acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno
atóxico transparente, contendo 1009, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

37 200 PCT

COLORAU EM PO, pacote de 5O0g , com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de vaÍidade e peso
Iíquido, com prazo de validade do produto ofertado.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

b

oí4Hl',h

I

I

KG

COUVE Folha com folhas brilhante, firmes sem áreas
escuras, frescas com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, sem sujidade ou outros defêitos que
possam alterar sua aparência e qualidade, livre de resíduos
de fertilizantes.
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38 200 PCT

COENTRO EM PO , pacote de 5009, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, com prazo de validade do produto ofertado.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

PCT

COMINHO EM P , pacote de 5009, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, com prazo de validade do produto ofertado.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

40 600 KG

COXA E SOBRE-COXA, congelada em pacotes de íkg,
deverá conter selo de procedência com data de validade,
adição de água, pode ser o máximo de 6%. Aspecto próprio
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio com
ausência da sujidade, parasitas, larvas e demais
espêcificaçóes exigidas pela legislação da ANVISA.

41 400 UN

DOCE DE BANANA em tablete, embalado individualmente,
com 409, hermêticamente vedada, com data de fabricação e
validade inclusive nas embalagens individuais.

400 UN

43 400 UN

DOCE DE GOIABA, em tablete, embalado individualmente,
com 409, hermeticamente vedada, com data de fabricação e
validade inclusive nas embalagens individuais.

44 200 PCT
DOCE EM TABLETE (PAÇOCA), tipo amendoim, peso 189,
pacote com 50 unidades.

45 200 UN

ERVILHAS EM LATA de 200 gramas, produto preparado com
as ervilhas previamentê debulhadas, envazadas praticamente
cruas, reidratadas ou pré-cozrdas imersas ou não em líquido
de cobertura apropriada submetida a processo tecnológico
adequado antes ou depois de hermeticamente fechados, os
recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteraçáo.

46 400

EXTRATO DE TOMATE (extrato alimentício), latas com 340
gramas, ingrediente básico tomate, prazo validade í 2 meses,
conservação isento de fermentação, característtcas adicionais
maduros, selecionados, sem pele e sem sementes.

47 100 UN

FARINHA DE ARROZ, tipo flocáo, apresentação flocos de
arroz, tipo branca, prazo de validade de g meses,
características adicionais, degerminado/macerado/socado/
aspecto físico levemente torrada, pacote 500 gramas.

300 KG

FARINHA DE MANDIOCA, 100% natural, sem adição de sal,
embalagem em sacos de plástico de 1kg, não furados,
estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
mtcro anrs mos ou outras impurezas que venham a

UN

3e | 2oo

42. DOCE DE LEITE, em tablete, embalagem com 409.

48.

h
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comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório à apresentação de certificado de classificação
vegetal. Obrigatório contêr a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote.
Validade mínima 120 dias da data de entrega do produto.
lndicação da marca do fabricante.

49 300 UN

FARINHA DE MILHO, tipo flocão, apresentação flocos de
milho, tipo amarela, prazo de validade g meses,
caracteristicas adicionais, degerminado/macerado/socado/,
aspecto físico levemente torrada, pacote com 500 gramas.

300 UND

FARINHA DE TRIGO pacote com í kg, sem fermento,
apresentação pó, prazo de validade de 150 dias,
câracterísticas adicionais ferro e ácido fólico tipo 1 .

3t 300 PCT

FEIJÃO TIPO 1 , CARIOCA, pacote com 1kg, não furadas,
estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
microorganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório à apresentação do certificado de classificação
vegetal. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de
no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de entrega
expressas na embalagem, bem como o número do lote.

250 PCT

FEI OTIPO 1, PRETO, pacote com 1kg, nãofuradas,
estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
microorganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório a apresentação do certificado de classificação
vegetal. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de
no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de entrega
expressas na embalagem, bem como o número do lote.

200 UN

FERMENTO BIOL ICO - em pó, com cor, cheiro e
características próprias, acondicionada em embalagens
plásticas de 1259 reforçadas, contendo data de fabricação e
validade legível.

200 UN

FERMENTO EM P QU MICO, formado por substâncias
químicas que por influêncta do calor e /ou umidade expande a
massa. Com cor, cheiro e caracteríslicas próprias,
acondicionada em embâlagens plásticas de 1009, reÍorçadas,
contendo data de fabricação e validade legível.

ÂÀ 100 KG

INHAME extra AA, in nalurâ, tenro (macio), graúdo, proceder
de especies genuínas e sás, frescas, ter atingido o grau de
evoluçáo e maturaÇão, polpa íntegra e firme. lsento de brotos,
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria

0§

50
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terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

56 s00 KG

LARANJA produtos frescos e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentador agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfuraçôes, machucado,
coloração não característica, está madura demais nem muito
verde.

3000 L

LEITE INTEGRAL, tipo B (sem adição de açúcar e com
menos de 5,59 de gordura saturada em 1009 do produto),
cor, aroma e odor caracteristico, não rançoso, acondicionado
em embalagem de papelão tipo longo vida, contendo 1 l, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricaçáo e validade. O
produto deverá possuir selo dê inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da
data de entrega

Ãa 300 KG

LIMÃO in natura extra, procedente de espécie genuÍna e sã,
fresca, sem apresentar avarias de casca. lsento de lesóes de
origem física, mecânica ou biológica matéria tenosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitâs e larvas.

59 120 PCT

LINGUIÇA, TIPO TOSCANA§Ú NA, pacote de Skg, cada
pacote embalado a vácuo individualmente, embalagem
impermeável e amplamente protegida. Dizeres de rotulagem
com data de fabricação, ptazo de validade, dados nutricionais
e o selo S.l.F.

60 500 UN

MACARRÃO TIPO S MOLA, FORMATO ESPAGUETE, tipo
fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido
com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de
5009, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios
dê insetos, livres de umidade e coloração especíÍica.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 120 dias da data de entrega do produto.

500 UN

MACARRÃO TIPO SÊ IUOLA, FORMATO LASANHA
(CORTADINHO), pasteurizado, de farinha de trigo especial,
enriquecido com ferro e ácido Íólico, embalagem plástica,
pacotes de 5009, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloraçáo
específica. Obrigatório conter a data de fâbricaçáo e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote.
Validade mínima de '120 dias da data de entrega do produto.

o§
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62 500 UN

MACARRÁo rpo sÊMoLA, FoRMATo PARAFUSo,
pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 5009,
isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório
conter a data de fabricação e validade expressas na
embalâgem, bem como o número do lote. Validade mínima de
í20 dias da data de entrega do produto. lndicação da marca
do fabricante.

63 60 KG
não deverá apresentar perfuraçóes e coloração não
características, machucados, está madura demais nem muito
verde.

64 KG

MA O FORMOSA deverá apresentar consistência firme,
não deverá apresentar perfurações e coloração não
características, machucados, está madura demais nem muito
verde.

65 400 KG

MANDIOCA tipo branca ou amarela de primeira, raízes
grandes no grau normal de evolução, no tamanho, sabor e
cor próprios das espécies, uniformes, e sem casca
congelada. Não fibrosa livre de terra e corpos estranhos,
aderente a espécie externa, isenta de umidade.

bb 800 UN

MARGARINA VEGETAL cremosa com sal, com 60% de
líquidos, embalagem potes de 1kg, íntegros, resistentes e
limpos. A embalagem deverá constar externamente os dados
de identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número de registro. O
produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e
vinte) dias a partir da data de entrega. lndicação da marca do
fabricante.

ó/ 200

MILHO VERDE EM CONSERVA, a base de: mitho /água / sat
sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo
2009 (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

68 100 PCT
MILHO PARA PIPOCA, tipo 1, classe amarela, pacote com
500 gramas.

69 100 PCT
MILHO TIPO G O, APLICA
pacote com 500 gramas

O MUNGUNZA (CANJICA),

ôt

Comissão de

MAÇÃ FUJI nacional deverá apresentar consistência firme,
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400 UN
MOLHO DE TOMATE tradicional, embalados em sache ou
latas de 3409. Latas sem ferrugem ou amassadas.

71 500 UND

LEO DE SOJA refinado, livre de gorduras trans e de
colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em
garrafas contendo no mínimo 900m1, não amassadas,
estufadas ou/ e invioladas, livre de insetos, microrganismos
ou outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data
de fabricação e validade expressas na embalagem, bem
como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data
de entrega do produto.

72 500
CART
ELA

30 UN

73 500 PCT

PAO DE FORMA de massa leve, farinha de
trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com
casca, íatiado, cortado em fatias. 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. lsento
de parasita, su.jidades, larvas e material eslranho.
Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e
atóxico com 10 unidades cada. Contendo na embalagem a
identificação do produto, marca do Íâbricante, prazo de
validade, data de êmbalagem, peso líquido. Validade mínima
de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. Unidade
utilizada: pacote de 5009.

74 400 KG

PÂO DE QUEIJO, 50g a unidade, assaao, enr torrna Oe
bolinho, feito com massa de polvilho, queUo, ovos, leite,
embalagem transparente com etiqueta contendo: nome do
produto, quantidade e data de fabricação e validade.

1500 KG
PAO DOCE em unidades de 50 gramas acondicio
embalagens plásticas que proteja das impurezas.

nadas em

76 50

PÃO INTEGRAL, tipo forma, tatiado. ProOuto oOtiao peta
cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitáriâs
adequadas, preparado com farinha de trigo integral, fermento
biológico, sal, açúcar, margarina, podendo conter outros
ingredientes desde que declarados e aprovados pela
ANVISA. A embalagem deverá ser em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data
de produçáo e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de
fabricação. Unidade utilizada. pacote de 5009. o\

,í4f,hh I

70

OVOS DE GALINHA, branco, TIPO "A", eíra, cartela com 30
unidades. Dizeres de rotulagem com identificação do
fornecedor.

75.

KG
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'7'7 1900 KG

PÃO TIPO FRANCÊS, a base de farinha de trigo especial,
fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de
origem animal. A embalagem deverá ser em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com
peso, datã de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias
da data de fabricação.

78. 1000

PÃO TIPO HOT DOG, a base de farinha de trigo especial,
fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de
origem animal. A embalagem deverá ser em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com
peso, data de produçáo e validade mínima de 05 (cinco) dias
da data de fabricação.

79 600 KG

PEITO DE FRANGO sem osso, limpo, magro, não
temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas
sob inspeção vêterinária, apresentando cor e odor
característicos. lsento de: vestígio de descongelamento, cor
esverdêada, 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 compêtente e data de
embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.

KG

PIMEN O, in natura. Especificação: lavado, inteiro, verde,
1â qualidade, sem fungos, consistência firme, tamanho medio
e grande, não amassado, com cor e odor característicos. Não
serão aceitos pimentões estragados, murchas, com brotos, ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão dê
qualidade.

81 100 KG

QUEIJO MUSSARELA, fabricado com leite pasteurizado,
manipuladas em condiçõês higiênicas satisfatórias.
Embalagem integra, na êmbalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 6 meses na data da entrêga.

82 100 PCT

GELATINA EM PÓ, prepara da com ingredientes limpos, de ía
qualidade, pó fino; cor, cheiro e sabor característicos;
ausência de sujidades, parasitas; embalagem plástica atóxicâ
de 309. Sabores variados de framboesa, morango, uva,
pêssego, abacaxi, cereja e limão.

\
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83 100 KG

84 300 KG

ROSCA caseira longa enroladinha em unidades de 50
gramas acondicionadas em embalagens plásticas que proteja
das impurezas com entrega nas escolas dentro do prazo
favorável da preparação e consumo da merenda escolar.

85 1s0 PCT

SAL REFINADO, iodado, embalagem primária plástica de 1

Kg, inviolada não furada, livre de insetos umidade,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana, cloreto
de sódio 98,5%.

86 450 KG

87 100
SUCO DE UVA, concentrado, integral, não fermentado,
acondicionado em garrafas/caixa de 'l L.

88 100 L
SUCO DE GOIABA, concentrãdo, integral, náo fermentado,
acondicionado em garrafas/caixa de 1L,

89 100 L
SUCO DE CAJU, concentrado, integral, não fermentado,
acondicionado em garrafas/caixa de 1 L,

100 L
SUCO DE MANGA, concentrado, integral, não fermentado,
acondicionado em garrafas/caixa de 1 L.

100 KG

VAGEM extra in natura, de coloração brilhante, aspecto tenro
e quebradiço, procedente de espécies genuínas e sãs,
frescas. lsento de lesôes de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície extêrna, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

92 400 KG

TOMATE produto fresco e com grau de maduração
intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfuraçôes, machucado, está
madura demais nem muito verde.

93 180 KG

QUITANDAS TIPO BOLINHO MARAVILHA deverão ser de
qualidade e constar o prazo de validâde de no máximo 48
(quarenta e oito) horas para consumo.

94 180

QUITANDAS TIPO BROA deverão ser de qualidade e constar
o prazo de validade de no máximo 48 (quarenta e oito) horas
para consumo.

$§,

REPOLHO tipo branco, de primerra, tamanho bom, sabor e
cor própna das espécies, uniformes, frescos, limpos, sem
ferimento ou defeitos, não fibroso, livre de terra e corpos
estranhos aderentes a espécie externa e isenta de umidade.

SALSICHA, origem carne bovina, tipo hot dog, características
adicionais: sem pimenta, congelâda.

L

90.

9'1.
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95 150 KG

QUITANDAS TIPO ENROLADINHO DE SALSICHA deveTão
ser de qualidade e constar o prazo de validade de no máximo
48 (quarenta e oito) horas parâ consumo.

96 200 KG

QUITANDAS TIPO ENROLADINHO DE QUEIJO deverão ser
de qualidade e constar o prazo de validade de no máximo 48
(quarenta e oito) horas para consumo.

o'7 180

QUITANDAS TIPO INHOC, dêverão ser de qualidade e
constar o prazo de validade de no máximo 48 (quarenta e
oito) horas para consumo.

98 200 KG

99 200 KG

OUITANDAS TIPO SEQUILHO deverão ser de qualidade e
constar o prazo de validade de no máximo 48 (quarenta e
oito) horas para consumo.

100. 600
CENT

o

SALGADOS FRITOS, tipo coxinha, quibe, pastel de queijo e
de carne deverão ser de qualidade e constar o prazo de
validade de no máximo 48 (quarenta e oito) horas para
consumo.

101 . 500 UND

REFRIGERANTE, 1a Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionado em embalagem Pet 2 litros,
sabores cola. Validade minima de 3 meses na data da
entrega.

102. 500 UND

REFRIGERANTE, 1a Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionado em embalagem Pet 2 litros,
guaraná. Validade mínima de 3 meses na data da entregâ.

IUJ, 500 UND

REFRIGERANTE, í a Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionado em embalagem Pet 2 litros.
laranja, uva e limão. Validade mínima de 3 meses na data da
entrega.

100 UND

REFRIGERANTE, 1a Linha (Fabricado por AmBev ou Coca-
Cola Company), acondicionado em embalagem Pet 2 litros,
cola e guaraná ligth e diet. Validade mínima de 3 meses na
dâta da entrega.

105. 600 UND

REFRIGERANTE, 2a linha (demais marcas), acondicionado
em embalagem Pet 2 litros, sabores cola. Validade mínima de
3 meses na data da entrega.

106. 600 UND

REFRIGERANTE, 2a linha (demais marcas), acondicionado
em embalagem Pet 2 litros, guaraná. Validâde mínima de 3
meses na data da entrega. Sb

,htr4fl1'

KG

QUITANDAS TIPO QUEBRADOR, deverão ser de qualidade
e constar o prazo de validade de no máximo 48 (quarenta e
oito) horas para consumo.

104
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107 600

REFRIGERANTE, 2a linha (demais marcas), acondicionado
em embalagem Pet 2 litros, laranja, uva e limáo. Validade
mínima de 3 meses na dâta da entrega.

108. 100 UND

REFRIGERANTE, 2a linha (demais marcas), acondicionado
em embalagem Pet 2 litros, cola e guaraná ligth e diet.
Validade mínima de 3 meses na data da entrega.

109. 200 UND

REQUEI O TRADICIONAL CREMOSO, 200 gramas
composto de Creme de leite, leite padronizado reconstituído,
proteína concentrada de leite, caseinato de cálcio, água, sal,
cloreto de cálcio, fermento lácteo, estabilizantes polifosfato de
sódio, pirofosfato de sódio e pirofosfato ácido de sódio,
regulador de acidêz ácido láctico e conservador sorbato de
potássio.

110 100 UND

UVA PASSAS PRETA sem semenle, embalagem plástica de
150 g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, ptazo de validade e de acordo
com as normas e/ou resoluçôes vigentes da Anvisa/MS.

Leia-se:
2.No Anexo I - í6 de Fevereiro de 2022 às 9:00min.

Giovanna N aS hiogna
Pregoeira

Ilt

UND

Posse/Go, 28 de janeiro de 2022.


