
Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA, DE FORMA PARCELADA, DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS À 
CONFECCÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
AQUIDAUANA-MS.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ABÓBORA- Cabotiã, de I a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,

Kg 5.000,0000 3,7588 18.794,00

livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizantes. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injurias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparente, atóxico e intacto.

2 ABACATE • de I a qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, sem manchas diferentes 
da sua própria coloração, polpa firme, livre de 
sujidade, parasitas, larvas, residuos de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

3 ABACAXI HAVAl kg - de I a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

4 ABOBRINHA - Menina, de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com 
manchas, rachaduras, injúriaspor pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxicos e intacto.

5 ACELGA - crespa, em pé, de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

6 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado, sacarose 
obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar 
(saccharum officinarum 1.); branco, aspecto 
granuloso fino a médio, isento de matéria 
terrosa, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, rotulagem contendo, no minimo, o 
nome do fabricante e do produto; o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente, com 
peso liquido de 2 KG

7 ALFACE - crespa, em pé, de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas externas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves, como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injurias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 5.000,0000 10,4780 52.390,00

Kg 5.000,0000 5,8086 29.043,00

Kg 5.000,0000 4,6513 23.256,50

Pé 5.000,0000 6,7071 33.535,50

PC 5.000,0000 5,4700 27.350,00

Pé 5.000,0000 2,9733 14.866,50
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

8 ALHO branco - sem réstia, bulbo inteiriço, de I a Kg 5.000,0000 24,9129 124.564,50
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

9 AMIDO DE MILHO 500g - Produto amiláceo 
extraído de milho (Zeamaya, L), fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matéria terrosa, fungos e parasitas, livre de 
umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma 
de pó, deverão produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. O produto 
deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 
2005, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem original de fábrica de 500 gramas.

10 ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, 
longo fino polido, sem glúten, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, 
livre de umidade. Com rendimento após o 
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do 
peso antes da cocção, devendo também 
apresentar coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno transparente, 
original de fábrica com peso líquido de 5 kg.

11 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500g -100% natural, 
sem aditivos ou conservantes, fabricada a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, fungos e parasitos, livre de 
umidade, fermentação ou ranço. O produto 
deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 
2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem original de fábrica de 500 gramas.

12 BANANA NANICA -- de I a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

13 BATATA DOCE ROXA - de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
residuo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

14 BATATAINGLESA-De primeira qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, maduro, sem defeitos 
graves como, podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com 
manchas, rachaduras injurias por pragas ou 
doenças. Embalados em saco de polietileno, 
transparente, atóxico e intacto.

PC 500,0000 3,9814 1.990,70

PC 8.000,0000 27,3156 218.524,80

UN 2.000,0000 3,9800 7.960,00

Kg 10.000,0000 4,3475 43.475,00

Kg 5.000,0000 3,0888 15.444,00

Kg 5.000,0000 4,3600 21.800,00
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

15 BETERRABA ESPECIAL - tipo A, de I a qualidade, Kg 5.000,0000 3,4289 17.144,50

16

in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.
BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela PC 4.000,0000 4,5443 18.177,20
mistura de farinha, amido e ou fécula com 
outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, a 
base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O 
produto deverá estar em conformidade com a 
resolução RDC nr 263, de 22009(2005, da 
ANVISALMS. Rotulagem contendo, no minimo, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 
do fabricante, o numero do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem impermeáveis, lacrados, com peso 
líquido de400g

17 BISCOITO, tipo Maisena - produto obtido pela PC 4.000,0000 4,2067 16.826,80
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s)
com outros ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e cocção, 
fermentados ou não, a base de farinha de trigo, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de 
milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas são e 
limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e 
em perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, 
não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. O produto 
deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 220)9(2005, da 
ANVISACMS. Rotulagem contendo, no mínimo, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 
do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem primária em pacotes impermeáveis, 
lacrados, com peso líquido de 400 g.

18 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO OU LEITE - PC 4.000,0000 4,2650 17.060,00
produto obtido pela mistura de farinha(s),
amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 
submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não, a base de farinha 
de trigo, açúcar, gordura vegetal, amido de 
milho, açúcar invertido, leite de coco, coco 
ralado, leite integral. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e 
em perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, 
não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. O produto 
deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 
2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
minimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem primária em pacotes impermeáveis, 
lacrados, com peso líquido de 400 g.

19 BROCOLIS - tipo ramoso, in natura, de Pé 1.500,0000 5,9220 8.883,00
primeira qualidade, de cor uniforme e vibrante,
folhas firmes sem áreas amareladas, sem 
sujidades parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência ou qualidade. Deverá estar 
em perfeito estado para consumo, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico, intacto e impermeável.
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

20 CHOCOLATE EM PÓ 1 kg - solúvel, de I a UN 3.000,0000 5,8950 17.685,00
qualidade, rico em flavonoides, mínimo de 50% 
de cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante.
A formulação deve ser balanceada de forma 
que interage com outros ingredientes, sendo 
facilmente dissolvido diretamente nas massas, 
líquidos e cremes, proporcionando rendimento 
de 100% (sem desperdício). Produto indicado 
para o preparo de bolos, tortas, recheios, 
coberturas, mousses e bebidas. Deverá ser 
obtido de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas, de parasitas, detritos 
animais, cascas de semente de cacau e outros 
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor 
próprio do tipo, cheiro característico e sabor 
doce próprio. Produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica e 
reembalado em caixa, originais de fábrica; 
adequados para transporte, com peso líquido 
de lkg. Deverá conter no corpo da embalagem 
especificação dos ingredientes, composição 
nutricional, informações do fabricante, do 
produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Registro no órgão de inspeção 
sanitária.

21 CARNE BOVINA MOÍDA(Acém ou Miolo da Kg 23.000,0000 26,5686 611.077,80
Paleta) - Carne bovina, tipo acém ou miolo da
paleta, sem osso, moída, congelada, com 
temperatura de -12r a -18rC, de segun 
qualidade, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e 
sabor característico, cor vermelha brilhante ou 
púrpura. O percentual aceitável de sebo ou 
gordura é de no máximo 10%. Embalagem em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 
plástico transparente, atóxico, intacto e 
impermeável, embalado em quantidade de 2 e 
3 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria e característica do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal).

22 CARNE BOVINA CHARQUEADA-Carne bovina, Kg 5.000,0000 33,9560 169.780,00
charqueada, dianteiro, sem osso, cortado em
cubos lx l ,  obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor, cor 
e sabor característico. O percentual aceitável de 
sebo ou gordura é de no máximo 10%.
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, e impermeável, embalado em 
quantidade de 500 gramas, com rótulo ou 
etiqueta que identifique: categoria do produto, 
prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal).

23 CARNE BOVINA EM CUBOS (Acém ou Miolo da Kg 5.000,0000 28,8143 144.071,50
Paleta) - Carne bovina, tipo acém ou miolo da
paleta, sem osso, congelada, com temperatura 
de -12r a -18rC, cortado em cubos 3x3, obti 
através do abate de animais sadios, não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo 
de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de no máximo 
10%. Embalagem em saco plástico de 
polietileno, ou outro tipo de plástico 
transparente, atóxico, intacto e impermeável, 
embalado em quantidade de 2 e 3 kg, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal),
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal).

4/14



Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

24 CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, 
fresca, congelada, com temperatura de -12r a

Kg 16.000,0000 9,9171 158.673,60

-18rC, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e 
sabor característico, cor amarela rosada. Não 
devem apresentar gelo superficial, água dentro 
da embalagem, nem qualquer sinal de 
descongelamento. Embalagem em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico 
transparente, atóxico, intacto, com rótulo ou 
etiqueta que identifique: categoria do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, carimbo 
do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço 
de Inspeção Municipal).

25 CARNE DE FRANGO - PEITO, fresco, congelado, Kg 10.000,0000 12,2371 122.371,00
com temperatura de -12r a -18rC, obti
através do abate de animais sadios, não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo 
de inflamação, nem parasitos, nem larvas.
Devem apresentar odor e sabor característico, 
cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem 
qualquer sinal de descongelamento.
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal).

26 CEBOLA - de I a qualidade, in natura, tamanho Kg 4.000,0000 3,9633 15.853,20
e coloração uniforme, polpa firme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, residuo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

27 CENOUFtA - de I a qualidade, in natura, Kg 5.000,0000 3,6525 18.262,50
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estarem perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

28 CHEIRO VERDE MAÇO de I a qualidade, in MAÇO 1.100,0000 2,7700 3.047,00
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

29 CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 200g - de boa CAIX 3.500,0000 5,3400 18.690,00
qualidade, erva mate tostado, constituído de
folhas novas; de espécimes vegetais genuínos 
dessecados, tostados e partidos; pardacenta; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento 
de sujidades, parasitas e larvas; embalagem a 
granel; embalado caixa papel cartão; pesando 
200 gramas.
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30 CHUCHU — de primeira qualidade, in natura, 
variedade verde claro. Deverão estar frescos,

Kg 5.000,0000 4,3800 21.900,00

inteiros, sãos, livre de sujidades, parasitas, 
larvas, residuo de fertilizante, no ponto de 
maturação adequado para consumo. Deverão 
apresentar cor verde clara uniforme, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

31 COIORÍFICO 500g - alimentício, produto obtido PC 800,0000 6,2771 5.021,68
do pó do urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de 
sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem em polietileno 
transparente, com peso líquido de 500 gramas.

32 COUVE - folha, em maço, de I a qualidade, in MAÇO 1.500,0000 2,8411 4.261,65
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estarem perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

33 COUVE FLOR - de I a qualidade, in natura, UN 1.500,0000 8,0933 12.139,95
tamanho e coloração uniforme, firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado ara 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças, embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

34 ERVILHA EM CONSERVA 2kg - -enlatadas, não LATA 1.000,0000 25,3225 25.322,50
amassadas ou enferrujadas e perfuradas. A
embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade 
minima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Lata de 02Kg.

35 FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, PC 1.500,0000 4,7471 7.120,65
subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca 
ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitos e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22DD9C2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem primária em pacotes de polietileno, 
com peso líquido de 500 gramas.

6/14



Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

36 FARINHA DE TRIGO lkg - especial, tipo 1, Kg 5.000,0000 3,8840 19.420,00

37

38

39

40

41

produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó 
fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, 
cheiro e sabor próprios. O produto deverá estar 
em conformidade com a Resolução RDC n° 263, 
de 22 de setembro de 2005, da Agenda 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem primária em pacotes de polietileno, 
com peso líquido de 1 kg.
FARINHA DE AVEIA 200g - isenta de mofo, livre 
de parasitas e substâncias nocivas, 
acondicionada em embalagens de 200g, 
atóxica, resistente e hermeticamente vedada. 
Prazo de validade de 10 meses a contar a partir 
da data de entrega.
FARINHA DE UNHAÇA DOURADA 200g - isenta 
de mofo, livre de parasitas e substâncias 
nocivas, acondicionada em embalagens de 
200g, atóxica, resistente e hermeticamente 
vedada. Prazo de validade de 10 meses a contar 
a partir da data de entrega.
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em 
sacos plásticos, transparentes, isentos de 
sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, fragmentos ou 
corpos estranhos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados e com 
registro no MA. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega, de acordo com a resolução 12CF8 da 
CNNPA. Pacote de 01 Kg.
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g - seco, 
instantâneo, em pó. Produto obtido de culturas 
puras de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) 
por procedimento tecnológico adequado para 
aumentar o volume e a porosidade dos 
produtos torneados. Isentos de matérias 
terrosas e detritos vegetais e animais. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Acondicionado em embalagem de 250 gramas. 
FERMENTO BIOLÓGICO lOg - biológico, seco, 
instantâneo, em pó, formado de pequenos 
bastões. Produto obtido de Culturas puras de 
leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por 
procedimento tecnológico adequado para 
aumentar o volume e a porosidade dos 
produtos forneados. Isentos de matérias 
terrosas e detritos vegetais e animais. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Acondicionado em embalagem laminadas de 
10 gramas.

UN 2.000,0000 4,6350 9.270,00

UN 1.000,0000

PC 10.000,0000

8,2850 8.285,00

7,1020 71.020,00

UN 800,0000 6,9080 5.526,40

SC 800,0000 1,4880 1.190,40
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42 FÍGADO - de gado, de primeira qualidade, Kg 4.000,0000 17,6300 70.520,00
limpo, obtida através do abate de animais 
sadios, não podem ter manchas de qualquer 
espécie, nenhum tipo de inflamação, nem 
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor e 
sabor característico, cor vermelha brilhante ou 
púrpura, congelado a -12°C, isento de aditivos 
ou substâncias estranhas ao produto, que 
sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas químicas e 
organolépticas). Embalagem em saco plástico 
de polietileno, ou outro tipo de plástico 
transparente, atóxico, intacto e impermeável, 
embalado em quantidade de 1 kg, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal).

43 FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela PC 800,0000 2,4933 1.994,64
moagem do grão de milho, "degerminado”, 
deverão ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas 
e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 
rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes e valor nutricional.
Embalagem em pacotes de polietileno, com 
peso líquido de 500 gramas.

44 GOIABA - vermelha, de I a qualidade, in natura, Kg 4.000,0000 10,5375 42.150,00
tamanho e coloração uniforme, sem manchas
diferentes da sua própria coloração, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, maduro, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

45 IOGURTE 1 UTRO - com polpa de frutas e LIT 1.500,0000 7,7683 11.652,45
sabores variados. Produto obtido a partir do
leite de vaca através da adição de probióticos, 
microrganismos benéficos à saúde que realizam 
a fermentação láctica do leite. Produto 
pasteurizado, adoçado e com sabor. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes, valor nutricional e o 
registro no Ministério da AgriculturaCSIFCDIPOA 
e carimbo de inspeção. Embalagem de 
polietileno original de fábrica com peso líquido 
de 1 litro.

46 LARANJA PÊRA Kg - pera, de I a qualidade, in Kg 5.000,0000 2,2678 11.339,00
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.
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47 LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - Leite de vaca, UT 23.000,0000 5,3472 122.985,60
liquido, integral, 3,0% de gordura, pasteurizado, 
longa vida, UHT. Produto de origem animal 
(vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor 
branca opaca, esterilizado (processo de ultra 
pasteurização consiste basicamente no 
tratamento do leite a uma temperatura de 130r 
a ISOr C, por 2 a 4 segundos e depois resfriado 
a uma temperatura inferior a 32° C). Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes, valor nutricional e o 
registro no Ministério da 
AgriculturaCSIFIDIPOA. Embalagem Tetra Pack 
original de fábrica com peso líquido de 1 litro.

48 LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, UN 3.000,0000 13,6850 41.055,00
zinco, vitamina C, A, D e cálcio, matéria de 
gordura igual ou maior que 26,0%, umidade 
máxima 3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 
do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, 
ingredientes, informações nutricionais.
Acondicionado em embalagem laminada de 
400 gramas.

49 LEITE UHT ZERO LACTOSE 1 LITRO- Leite UHT LIT 500,0000 6,1075 3.053,75
integral de vaca com 0% lactose: com 
informações nutricionais, embalagem tetrapack 
contendo llitro. Registro no ministério da 
agricultura - sif. Validade minima de 3 meses da 
entrega. Embalagem tetra pack original de 
fábrica com peso liquido de 1 litro.

50 LENTILHA 1 kg - tipo 1, grãos inteiros, aspecto 
brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras 
ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre 
de umidade. Rotulagem contendo, no minimo, 
o nome do fabricante e o do produto, tabela de 
composição, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo 
de validade. Embalagem em polietileno 
transparente, com peso líquido de 1 kg.

51 UMÃO TAITI Kg - Taiti, de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

52 MAÇA FUJI lKg - fuji, de I a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

53 MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo espaguete, 
tipo 1, sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, podendo conter ovo. Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento 
mecânico de farinha de trigo comum eCbu 
sêmolaQemolina. Fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. As massas 
ao serem postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do 
peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade, 
tabela nutricional e ingredientes. Deve estar de 
acordo com a Legislação da Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. Embalagem de 
polietileno, com peso líquido de 500 g.

UN 4.000,0000 18,1300 72.520,00

Kg 3.000,0000 6,0114 18.034,20

Kg 10.000,0000 7,4822 74.822,00

PC 7.000,0000 3,5013 24.509,10
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54 MACARRÃO CONCHINHA 500g - tipo PC 2.000,0000 4,1925 8.385,00
conchinha, tipo 1, produto não fermentado 
obtido pelo amassamento mecânico de farinha 
de trigo comum eCbu sêmolaQemolina 
enriquecida de ferro e ácido fólico, podendo 
conter ovo. Fabricados a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las antes da 
cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional de ingredientes. Embalagem de 
polietileno, com peso líquido de 500 g.

55 MAMÃO FORMOSA Kg - formosa, de I a Kg 5.000,0000 5,1838 25.919,00
qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, 
maduro, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias 
por pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

56 MANDIOCA Kg - tipo brancaCámarela, Kg 5.000,0000 6,6400 33.200,00
descascada, cortada em cubos, de I a qualidade,
in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas.
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

57 MANTEIGA 500g - elaborada a partir de creme 
de leite pasteurizado, de primeira qualidade, 
com sal, 0% de gordura trans. Apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor característicos e 
deverão estar isentos de ranço e de bolores. 
Rotulagem contendo, no minimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Acondicionada em 
embalagem transparente e lacrada com peso 
líquido de 500 gramas.

58 MELANCIA Kg - PESO entre 6 a 10 kg de I a 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

59 MELÃO Kg - amarelo, de I a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, com 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

60 MILHO DE PIPOCA 500g - para pipoca, tipo 1, 
produto da variedade especial de milho (Zea 
mays everta), grãos sãos, limpos, isentos de 
matérias terrosas e parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade e 
tabela nutricional. Embalagem de polietileno 
com peso líquido de 500 g.

UN 2.500,0000 23,1925 57.981,25

Kg 8.000,0000 2,1011 16.808,80

Kg 2.000,0000 4,9767 9.953,40

PC 1.500,0000 3,5900 5.385,00
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61 MILHO VERDE EM CONSERVA 2Kg - em LATA 1.000,0000 23,5140 23.514,00
conserva, grãos inteiros selecionados (mínimo 
de 98% de milhos inteiros), cor e textura 
apropriada ao produto, sabor e odor próprios 
dos ingredientes, uniformidade de tamanho e 
formato, envazados praticamente crus, 
reidratados ou pré-cozidos imersos ou não em 
líquido de cobertura apropriada submetido a 
processo tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente fechados.
Rotulagem contendo, no minimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade e 
tabela nutricional. Embalagem primária em lata 
de folha de flandres com peso líquido de 2 kg.

62 ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido FRAS 8.000,0000 6,9709 55.767,20
do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico adequado para extração de suas 
sementes por uma prensa de alta tensão, 
neutralização, darificação, refinação, 
frigorificação ou não de desodorização. Líquido 
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas. Embalagem de "poli 
tereftalado de etila (PET)" com peso líquido de 
900 ml.

63 OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de 
cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, 
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ 
do fabricante, o número do lote, a data ou 
prazo de validade e o registro no Ministério da 
AgriculturaCSIFEDIPOA. Embalagem de 
polietileno ou papelão com 12 unidades.

64 PÃO FRANCÊS Kg - de sal, francês, obtido pelo 
amassamento e cozimento de massa preparada 
obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e 
água, que se caracteriza por apresentar casca 
crocante, de cor uniforme castanho-dourada e 
miolo de cor branco-creme de textura e 
granulação fina não uniforme. Embalado em 
saco de polietileno de baixa densidade, atóxico 
e de primeiro uso.

65 PÃO TIPO HOT DOG Unid. - tipo hot dog. 
Produto obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa preparada com 
farinha de trigo especial, fermento biológico, sal 
e água. O pão deverá ser fabricado com 
matérias primas de primeira qualidade, isentas 
de matéria terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O miolo deverá ser 
poroso, leve, homogêneo, elástico, não 
aderente aos dedos ao ser comprimido, e não 
deverá apresentar grumos duros, pontos 
negros, pardos ou avermelhados. O miolo 
deverá ser de cor branca, branco-pardo. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente e 
atóxica.

66 PERA - de I a qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, sem manchas diferentes da 
sua própria coloração, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

DZ 3.000,0000 6,4327 19.298,10

Kg 12.000,0000 10,9229 131.074,80

UN 4.000,0000 1,4350 5.740,00

Kg 3.500,0000 12,1450 42.507,50
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67 PEIXE FILÉ DE TILÁPIA - Filé de Tilápia, de KILO 4.000,0000 37,8920 151.568,00
primeira qualidade, íntegro, sem cabeça, sem 
pele, sem espinha, obtida através do abate de 
animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, 
nem parasitos, nem larvas, congelado com 
apenas uma finíssima névoa, sem camada de 
gelo e conservado a temperatura adequada 
para congelamento (6 graus), não 
apresentando qualquer sinal de 
descongelamento; deve apresentar odor, cor e 
sabor característico, embalado em saco plástico 
de polietileno, ou outro tipo de plástico 
transparente, atóxico, intacto, embalado em 
quantidade de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria e característica do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal),
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal).

68 PIMENTÃO VERMELHO-de I a qualidade, in Kg 1.000,0000 11,0340 11.034,00
natura, tamanho e coloração uniforme, sem 
manchas diferentes da sua própria coloração, 
polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, maduro, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

69 POLPA DE ACEROLA 1 kg - Produto obtido a UN 400,0000 18,2667 7.306,68
partir de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e 
sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 
registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJCDAP do 
fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade, tabela nutricional e ingredientes.
Embalagem em polipropileno de baixa 
densidade atóxico com peso líquido de lkg.

70 POLPA DE ABACAXI 1 kg - Produto obtido a UN 400,0000 18,2667 7.306,68
partir de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e 
sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 
registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJEDAP do 
fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade, tabela nutricional e ingredientes.
Embalagem em polipropileno de baixa 
densidade atóxico com peso líquido de lkg.

71 POLPA DE MORANGO 1 kg - Produto obtido a UN 400,0000 22,6667 9.066,68
partir de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e 
sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 
registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJCDAP do 
fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade, tabela nutricional e ingredientes.
Embalagem em polipropileno de baixa 
densidade atóxico com peso líquido de lkg.

72 POLPA DE UVA 1 kg - Produto obtido a partir UN 400,0000 22,3333 8.933,32
de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e 
sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 
registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJCDAP do 
fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade, tabela nutricional e ingredientes.
Embalagem em polipropileno de baixa 
densidade atóxico com peso líquido de lkg.
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Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

73 POLVILHO DOCE 500g - Produto amiláceo PC 300,0000 4,6586 1.397,58
extraído da mandioca (Manihot utilissima), com 
1,0 de teor de acidez em ml de solução N% vEfi 
máximo. Fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos 
e parasitos, livre de umidade, fermentação ou 
ranço. Sob a forma de pó, deverão produzir 
ligeira crepitação quando comprimido entre os 
dedos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISACMS. Rotulagem contendo, no mínimo, 
o nome do fabricante e do produto, o CNPJ do 
fabricante, tabela nutricional, o número do lote, 
a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem original de fábrica de 500 
gramas.

74 REPOLHO - verde, de I a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, tenro, livre de 
folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

75 SAL 1 kg - refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com 
dosagem de sais de iodo de no mínimo lOmg e 
máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo 
com a Legislação Federal Específica. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação, a data de validade e a 
tabela nutricional. Embalagem de polietileno 
com peso líquido de 1 kg.

76 SALSICHA TIPO HOT DOG lKg - tipo hot dog, 
resfriada, com no máximo de 2% de amido.
Com aspecto característico, cor própria, sem 
manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água ou gelo no 
máximo de 10%. Embalagem de polietileno 
com registro no SIF com peso líquido de 1 kg.

77 TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - tipo 
"ponkan”, de I a qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, bem desenvolvido, tenro, 
livre de folhas externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

78 TOMATE SALADA - salada, de I a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 4.000,0000 3,3900 13.560,00

PC 2.400,0000 1,9990 4.797,60

Kg 800,0000 9,2640 7.411,20

Kg 5.000,0000 6,7120 33.560,00

Kg 8.000,0000 5,9967 47.973,60
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Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

79 VINAGRE DE MAÇÃ 750 ml - Produto natural UN 1.000,0000 6,8417 6.841,70
fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades, material terroso e 
detritos de animais e vegetais. Rotulagem 
contendo, no minimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem de PVC (policloreto de 
vinila) com peso líquido de 750 ml.

Total da Coleta: 3.422.002,66

Valor Total estimado da aquisição: 3.422.002,66 (três milhões quatrocentos e vinte e dois mil e dois 
reais e sessenta e seis centavos).

Justificativa : Em conformidade com a Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre as diretrizes da merenda 
escolar, justificamos a necessidade de aquisição futura de gêneros alimentícios para atender a 
alimentação escolar das unidades escolares localizadas no município.

Prazo de entrega: Até 02 dias úteis

Condições de Pagamento: Até 30 dias após atesto da N.F.

Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Unidade Fiscalizadora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Aquidauana(MS), 10 de Dezembro de 2020

AUTORIZO:

Ivone Nemer de Arruda
Secretária Mumcipa: Je Educação 
Decreto Meròcrpâf IV3' i 92/20'8
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Educação

Aquidauana, 27 de outubro de 2020.

Cl n° 024/2020/SEMED

Do: Núcleo de Rede Física, Merenda e Transporte /Secretaria Municipal de Educação 
Ao: Núcleo de Compras

Solicitamos abertura de processo licitatório para aquisição de gêneros 
alimentícios destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino de 
Aquidauana, para o ano de 2021, pelo período de 12 meses.

Sugerimos que seja na modalidade Registro de Preços, por se enquadrar nos 
incisos I e IV, do artigo 3o, do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, podendo ser 
contratualizado de acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal de Aquidauana- 
MS.

Informamos que as quantidades foram definidas pela equipe de nutricionistas, 
adequado ao cardápio que será aplicado em 2021 e considerando o número de alunos 
previstos.

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o registro de preço objetivando aquisição futura, 
de forma parcelada, de acordo com as necessidades, de gêneros alimentícios que 
serão destinados à confecção da alimentação escolar das unidades escolares dc 
município de Aquidauana-MS.

JUSTIFICATIVA:

Em conformidade com a Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre as diretrizes da 
merenda escolar, justificamos a necessidade de aquisição futura de gêneros 
alimentícios para atender a alimentação escolar das unidades escolares localizadas no 
perímetro urbano, bem como das escolas localizadas nos distritos, pantanal e aldeias 
indígenas, em conformidade com este Termo de Referência, sendo elas:

Unidades Escolares localizadas no perímetro urbano:
1. Centro Municipal de Educação infantil Andréa Pace de Oliveira

Rua: Francisco Alves Pereira S/N, Bairro da Exposição.
2. Centro Municipal de Educação Infantil Dona Mafaitía

Rua: Estevão Alves Correa, S/N, Vila Cidade Nova.
3. Centro Municipal de Educação Infantil Pólo Valdir Cathcart
Ferreira
Rua: Fernando Lucarelli, s/n, Vila Trindade.

4. Centro Municipal de Alfabetização Emilia Alves Nogueira
Avenida Mato Grosso, s/n, Bairro: Nova Aquidauana.

6. Centro Municipal de Educação Infantil Bezerra de Menezes
Rua: Antonio João, n° 1009, Bairro: Alto.



7. Escola Municipal Marisa Nogueira Rosa Scaff
Rua: Miguel Lanzelloti n°280, Jardim São Francisco.

8 . Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club
Rua: Quintino Bocaiuva, n° 400, Bairro: Guanandy.

9. Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolecente Antônio 
Pace
Rua Felipe Orro, Q 514, Bairro da Exposição.

10. Centro Municipal de Educação Infantil Prof0 José Rodolfo Falcão 
Rua: 11 esquina com Filinto Muller, Nova Aquidauana.

11. Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Ademir Brites 
Rua: Giovani Toscano de Brito, Q338A.

12. Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Antônio de Arruda 
Sampaio

Rua: Salviano de Oliveira, Q 575, Vila Pinheiro
13. Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Ênio de Castro Cabral

Rua Alberto Chebel s/n ,Vila São Pedro
14. Escola Municipal Erso Gomes

Rua Giovane Toscano de Brito s/n Santa Terezinha

Unidades Escolares localizadas nos distritos:

1. Escola Municipal Franklin Cassiano
Distrito de Camisão

2. Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro
Distrito de Piraputanga

3. Escola Municipal Ada Moreira Barros
Distrito de Cipolândia

4. Escola Municipal Visconde de Taunay
Distrito de Taunay

Unidades Escolares localizadas nas Aldeias Indígenas:

1. Escola Municipal Indígena Pólo Marcolino Lili
Aldeia Lagoinha

2. Extensão -  NEI Paulino Morais Fonseca
Aldeia Morrinho

3. Escola Municipal Indígena Pólo General Rondon
Aldeia Bananal

4. Extensão -  NEI Imbirussú
Aldeia Imbirussú

5. Escola Municipal Indígena Pólo Feliciano Pio
Aldeia Bananal

6. Extensão -  NEI Colônia Nova
Aldeia Colônia Nova

7. Escola Municipal Indígena Pólo Lutuma Dias
Aldeia Limão Verde

8. Extensão -  NEI Córrego Seco
Aldeia Córrego Seco

9. Escola Municipal Indígena Francisco Farias
Aldeia Água Branca ^



Unidades Escolares localizadas no Pantanal:

1. Escola Municipal Pólo Pantaneira:
1.1 Extensão -  NE Cyríaco da Costa Rondon
Fazenda Tupanciretã
1.2 Extensão -  NE Joaquim Alves Ribeiro
Fazenda Taboco
1.3 Extensão -  NE Santana
Fazenda Santana
1.4 Extensão -  NE Escolinha da Alegria
Fazenda Primavera
1.5 Extensão -  NE Vale do Rio Negro
Fazenda Campo Novo

Projeto AABB Comunidade -  Associação Atlética Banco do
Brasil
Rua Francisco Dias Feitosa, n° 1861, Bairro da Serraria.

As empresas que tiverem interesse em participar do processo licitatório, 
deverão, caso solicitado, após o resultado do certame, preparar uma amostra dos 
produtos vencedores e encaminhar à sede da Secretaria de Educação para análise e 
aceite em até 3 (três) dias. Esta análise será feita pela nutricionista e representantes 
do conselho municipal de alimentação escolar. Após análise, a nutricionista fará um 
parecer favorável e encaminhará às empresas. Caso ocorra recusa de algum gênero 
alimentício, a empresa será notificada e terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis para o 
encaminhamento de outra amostra, que atenda às especificações descritas.

FONTE DO RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA:

Unid.
Orçamentária

Programa de 
Trabalho

Elemento Fonte

18.01 Apoio a Merenda Escolar -  PNAC 
12.365.0204.2.020

33.90.30 1001
1015

18.01 Apoio a Merenda Escolar -  PNAE 
12.361.0203.2.019

33.90.30 1001
1015

18.01 Apoio a Merenda Escolar -  PNAI 
12.361.0203.2.018

33.90.30 1001
1015

LOCAL DE ENTREGA:
Os produtos deverão ser entregues de acordo com os descritos na autorização 

de fornecimento e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas 
em planilha que será encaminhada pela nutricionista.

Alimentos não perecíveis:
A entrega dos produtos não perecíveis deverá ser diretamente em cada unidade 

escolar, localizada no perímetro urbano, seguindo os endereços descritos na 
justificativa. Os produtos destinados ás unidades escolares localizadas nas aldeias, 
distritos e pantanal, deverão ser entregues no depósito localizado no prédio da 
SEMED. Para todos os destinos, o horário de entrega deverá ser das 07:00 às 11:00 e



das 13:00 às 17:00 horas. A entrega destes produtos deverá ocorrer mensalmente, ou 
de acordo com a necessidade de cada unidade escolar.

Alimentos perecíveis:
A entrega dos produtos perecíveis deverá ser diretamente em cada unidade 

escolar, localizada no perímetro urbano, seguindo os endereços descritos acima. Os 
produtos destinados às unidades escolares localizadas nas aldeias, distritos e 
pantanal, deverão ser entregues no depósito localizado no prédio da SEMED. Para 
todos os destinos, o horário de entrega deverá ser das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 
17:00 horas. Para a entrega de pão, o horário será às 06:30 às 7:00 horas, diariamente 
em cada unidade escolar, localizada no perímetro urbano, descrita em planilha, que vai 
anexa com a autorização de fornecimento.

A entrega dos produtos perecíveis deverá ocorrer semanalmente, na segunda ou 
terça-feira (início de semana), conforme solicitado.

A empresa vencedora deverá entregar os produtos em até dois dias úteis a 
contar da data de recebimento da autorização de fornecimento. Não serão aceitos 
produtos que não estiverem de acordo com as características físicas descritas neste 
termo e no edital. Quando ocorrer recusa por descumprimento das especificações, 
estes deverão ser substituídos por outros produtos que possuam as devidas 
características, em um prazo máximo de 1 (um) dia, contados a partir da notificação do 
Fiscal do Contrato. As despesas com a substituição deverá ser de inteira 
responsabilidade da empresa contratada.

PRAZO DE PAGAMENTO:

Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada pelo fiscal de contrato 
e protocolada na Secretaria de Finanças.

GESTOR E FISCAL DE CONTRATO:

Fiscal do contrato: Gláucia da Cruz Adegas
CPF 608.624.831-15
Gestor do contrato: Ivone Nemer de Arruda
CPF 163.712.321-34

Ivone Nemer de Arruda 
Secretária Municipal de Educação



‘4lF^MrEstado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aquidauana Secretaria Municipal de Educação
ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO

INFANTIL

ENSINO

FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO

INDÍGENA

o> o\ et, A ' ABÓBORA -  cabotiã, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, sem manchas 

diferentes da sua própria coloração, polpa firme, 

livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, madura, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, sem manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000



2.

0~3 OL Gfc'-M

ABACATE — de Ia qualidade, in natura, tamanho 

e coloração uniforme, sem manchas diferentes da 

sua própria coloração, polpa firme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

maduro, sem defeitos graves como podridão, 

amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, sem manchas, rachaduras, 

injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 

sacos de polietileno, transparentes, atóxico, 

intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000

3.

07 01 QiU

ABACAXI -  havaí, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, maduro, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, sem manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000



4
£'Vüd obho

ABOBRINHA -  menina, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 

de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 

para consumo, madura, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000

5,

fjl ()i 0C6S

ACELGA -  crespa, em pé, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 

de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 

para consumo, madura, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Pé 2.000 2.000

•

1.000

6.
04 02 -n cé

AÇÚCAR -  Tipo cristal, sacarose obtida a partir 

do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum

Pacote 2.000 2.000 1.000



offícinarum L.). Branco, aspecto granuloso fino a 

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade 

e fragmentos estranhos. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e do produto, a 

tabela nutricional, o CNPJ do fabricante, o 

número do lote, a data de fabricação e a data ou 

prazo de validade. Registro no órgão de inspeção 

sanitária. Embalagem de polietileno, transparente, 

com peso líquido de 2 kg.

7.
D?CC Oí 21

ALFACE — crespa, em pé, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, bem 

desenvolvida, tenra, livre de folhas externas 

danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo 

de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 

para consumo, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Pé 2.000 2.000 1.000

8.

0^-02 fl&i

ALHO -  branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de Ia 

qualidade, in natura, tamanho e coloração

Quilograma 2.000 2.000 1.000



uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

9.

Cl Oz 1.1 éT

AMIDO DE MILHO -  Produto amiláceo 

extraído de milho (Zeamaya, L.), fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matéria terrosa, fungos e parasitas, livre de 

umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de 

pó, deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. O produto deverá 

estar em conformidade com a Resolução RDC n° 

263, de 22 de setembro de 2005, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o 

número do lote, a data de fabricação e a data ou 

prazo de validade. Embalagem original de fábrica 

de 500 gramas.

Unidade 300 100 100



10.
<27- OZ

ARROZ -  tipo 1, agulhinha, longo fino polido, 

sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos 

inteiros, isento de matéria terrosa, pedras, fungos 

ou parasitas, livre de umidade. Com rendimento 

após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais 

do peso antes da cocção, devendo também 

apresentar coloração branca, grãos íntegros e 

soltos após cozimento. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e do produto, o 

CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem de polietileno transparente, original 

de fábrica com peso líquido de 5 kg.

Pacote 3.000 3.000 2.000

11.
07 Cz 0ci(©̂

AVEIA -  em flocos finos, 100% natural, sem 

aditivos ou conservantes, fabricada a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria 

terrosa, fungos e parasitos, livre de umidade, 

fermentação ou ranço. O produto deverá estar em 

conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 

22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do

Unidade 2.000



produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem original de fábrica de 500 gramas.

12.
0~+ 01 Oizij

BANANA -  nanica, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, madura, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, sem manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 5.000 4.000 1.000

13.
V-* o i m  a s '

BATATA —doce, roxa, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, sem defeitos graves como podridão, 

amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, com manchas, rachaduras, 

injúrias por pragas ou doenças. Embalada em

Quilograma 2.000 2.000 1.000



- i\. sacos de polietileno, transparentes, atóxico, 

intacto e impermeável.

14.
d -  Ci vi oi

BATATA -  inglesa, comum, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 

de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 

para consumo, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000

15.
04-04. oSííí,

BETERRABA -  especial, tipo A, de Ia 

qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 

estar em perfeito estado para consumo, sem 

defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, queimado de 

sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por pragas 

ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000



16. BISCOITO -  água e sal, produto obtido pela 

mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 

outros ingredientes, submetidos a processos de 

amassamento e cocção, fermentados ou não, a 

base de farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, 

amido de milho, sal refinado, fermento, leite ou 

soro, outros. O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado 

de conservação. Serão rejeitados biscoitos, 

malcozidos, queimados, não podendo apresentar 

excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço. O produto deverá estar em 

conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 

22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem primária em pacotes impermeáveis, 

lacrados, com peso líquido de 400 gramas.

Pacote





17.
)2c) e,

BISCOITO -  tipo maisena, produto obtido pela 

mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 

outros ingredientes, submetidos a processos de 

amassamento e cocção, fermentados ou não, a 

base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, 

amido de milho, açúcar, outros. 0  biscoito deverá 

ser fabricado a partir de matérias primas são e 

limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 

perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 

biscoitos, mal cozidos, queimados, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço. O produto deverá estar em 

conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 

22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem primária em pacotes impermeáveis, 

lacrados, com peso líquido de 400 gramas.

Pacote 2.000 1.000 1.000

18.
OZ /pi£^

BISCOITO -  rosquinha de aveia e banana, 

produto obtido pela mistura de farinha(s),

Pacote 2.000 1.000 1.000



amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 

submetidos a processos de amassamento e 

cocção, fermentados ou não, a base de farinha de 

aveia, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, 

açúcar invertido, banana e leite integral. 0  

biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 

parasites e em perfeito estado de conservação. 

Serão rejeitados biscoitos, mal cozidos, 

queimados, não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço. O produto 

deverá estar em conformidade com a Resolução 

RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - 

AN VIS A. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade. Embalagem 

primária em pacotes impermeáveis, lacrados, com 

peso líquido de 400 g.

19.

04 D1 fc

BRÓCOLIS-tipo ramoso, in natura, de primeira 

qualidade, de cor uniforme e vibrante, folhas

Pé 1.000 500



firmes sem áreas amareladas, sem sujidades 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência ou 

qualidade. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, sem defeitos graves como podridão, 

amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias 

por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 

polietileno, transparentes, atóxico, intacto e 

impermeável.

20.

O^OZOii14

CHOCOLATE EM PÓ -  solúvel, de Ia 

qualidade, rico em flavonoides, mínimo de 50% 

de cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. A 

formulação deve ser balanceada de forma que 

interage com outros ingredientes, sendo 

facilmente dissolvido diretamente nas massas, 

líquidos e cremes, proporcionando rendimento de 

100% (sem desperdício). Produto indicado para o 

preparo de bolos, tortas, recheios, coberturas, 

mousses e bebidas. Deverá ser obtido de matérias 

primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 

de parasitas, detritos animais, cascas de semente

Unidade 1.000 2.000



de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó 

homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro 

característico e sabor doce próprio. Produto 

deverá estar acondicionado em embalagem 

plástica e reembalado em caixa, originais de 

fábrica; adequados para transporte, com peso 

líquido de lkg. Deverá conter no corpo da 

embalagem especificação dos ingredientes, 

composição nutricional, informações do 

fabricante, do produto, o CNPJ do fabricante, o 

número do lote, a data de fabricação e a data ou 

prazo de validade. Registro no órgão de inspeção 

sanitária.

21.

o~x a  ovz  >

CARNE -  bovina, tipo músculo dianteiro, sem 

osso, moída, fresca, congelada, com temperatura 

de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida 

através do abate de animais sadios, não podem ter 

manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 

inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 

apresentar odor e sabor característico, cor 

vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 

aceitável de sebo ou gordura é de 10%.

Qui logram a 10.000 7.000 6.000



Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 

outro tipo de plástico transparente, atóxico, 

intacto e impermeável, embalado em quantidade 

de 3 kg, com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria e característica do produto, data de 

fabricação, prazo de validade, carimbo do S1F 

(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 

Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal).

22.

Oi

CARNE — bovina, charqueada, dianteiro, sem 

osso, cortado em cubos lx l, obtida através do 

abate de animais sadios, não podem ter manchas 

de qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, 

nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor, 

cor e sabor característico. 0  percentual aceitável 

de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem em 

saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 

plástico transparente, atóxico, intacto, e 

impermeável, embalado em quantidade de 500 

gramas, com rótulo ou etiqueta que identifique: 

categoria do produto, prazo de validade, carimbo 

do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE

Quilograma 1.000 2.000 2.000



(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço 

de Inspeção Municipal).

23.

Ot % ^

CARNE -  bovina, tipo acém, sem osso, fresca, 

congelada, com temperatura de -12° a -18°C, 

cortado em cubos 3x3, obtida através do abate de 

animais sadios, não podem ter manchas de 

qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, 

nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor 

e sabor característico, cor vermelha brilhante ou 

púrpura. O percentual aceitável de sebo ou 

gordura é de 10%. Embalagem em saco plástico 

de polietileno, ou outro tipo de plástico 

transparente, atóxico, intacto e impermeável, 

embalado em quantidade de 3 kg, com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, 

data de fabricação, prazo de validade, carimbo do 

SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço 

de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 

Inspeção Municipal).

Quilograma 1.000 2.000 2.000

24.

04 04 0* Zo

CARNE DE FRANGO -  coxa e sobrecoxa, 

fresca, congelada, com temperatura de -12° a - 

18°C, obtida através do abate de animais sadios,

Quilograma 5.000 6.000 5.000



não podem ter manchas de qualquer espécie, 

nenhum tipo de inflamação, nem parasites, nem 

larvas. Deve apresentar odor e sabor 

característico, cor amarela rosada. Não devem 

apresentar gelo superficial, água dentro da 

embalagem, nem qualquer sinal de 

descongelamento. Embalagem em saco plástico 

de polietileno, ou outro tipo de plástico 

transparente, atóxico, intacto e impermeável, com 

rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 

produto, data de fabricação, prazo de validade, 

carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), 

SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal).

25.

0 }0íCré21

CARNE DE FRANGO -  peito, fresco, 

congelado, com temperatura de -12° a -18°C, 

obtida através do abate de animais sadios, não 

podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum 

tipo de inflamação, nem parasites, nem larvas. 

Devem apresentar odor e sabor característico, cor 

amarela rosada. Não deve apresentar gelo 

superficial, água dentro da embalagem, nem

Quilograma 5.000 3.000 2.000



qualquer sinal de descongelamento. Embalagem 

em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 

plástico transparente, atóxico, intacto e 

impermeável, com rótulo ou etiqueta que 

identifique: categoria do produto, data de 

fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF 

(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 

Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal).

í
■ • r ;

26.
o i o t  ofe^r

CEBOLA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, polpa firme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, queimado de 

sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 1.000 1.000

27.
D> 0iOb%

CENOURA-d e  Ia qualidade, in natura, tamanho 

e coloração uniforme, polpa firme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo,

Quilograma 2.000 2.000 1.000



sem defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, queimado de 

sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

28.
6A 0l0>  1 *

CHEIRO VERDE -  de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 

estar em perfeito estado para consumo, sem 

defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, queimado de 

sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

Maço 500 400 200

29.
g i c -z  h}-o

CHÁ MATE TOSTADO NATURAL - de boa

qualidade, erva mate tostado, constituído de 

folhas novas; de espécimes vegetais genuínos 

dessecados, tostados e partidos; pardacenta; com 

aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de 

sujidades, parasitas e larvas; embalagem a granel; 

embalado caixa papel cartão; pesando 200 

gramas. Registro no órgão de inspeção sanitária.

Caixa 2.000 1.000 500



30.

0 >  OHSos

CHUCHU — de primeira qualidade, in natura, 

variedade verde claro. Deverão estar frescos, 

inteiros, sãos, livre de sujidades, parasitas, larvas, 

resíduo de fertilizante, no ponto de maturação 

adequado para consumo. Deverão apresentar cor 

verde clara uniforme, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000

31.
O  1C( ^

COLORÍFICO -  alimentício, produto obtido do 

pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha 

de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, 

deve estar sem a presença de sujidade ou matérias 

estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade. Embalagem em 

polietileno transparente, com peso líquido de 500 

gramas. Registro no órgão de inspeção sanitária.

Pacote 200 300 300



32.
0^-(H OoV

COUVE -  folha, em maço, de Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, bem 

desenvolvida, tenra, livre de folhas danificadas, 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

sem defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, queimado de 

sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

Maço 500 500 500

33.

0^ o i o * ? 0

COUVE FLOR -  de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, sem manchas 

diferentes da sua própria coloração, polpa firme, 

livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, maduro, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, sem manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Pé 1.000 500



34.

C'+ otl f\052,

ERVILHA -  em conserva, de primeira 

qualidade, grãos inteiros selecionados (mínimo de 

98% de ervilhas inteiras), cor e textura apropriada 

ao produto, sabor e odor próprios dos 

ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, 

envazados praticamente crus, reidratados ou pré- 

cozidos imersos ou não em líquido de cobertura 

apropriada submetido a processo tecnológico 

adequado antes ou depois de hermeticamente 

fechados. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade e tabela nutricional. 

Embalagem primária em lata de folha de flandres 

com peso líquido de 2 kg.

Unidade 100 400 500

35.
04-02.

FARINHA DE MANDIOCA -  grupo seca, 

subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos 

processos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou 

amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou 

parasitos e livre de umidade e fragmentos 

estranhos. O produto deverá estar em 

conformidade com a Resolução RDC n° 263, de

Pacote 400 500 600



22/09/2005, da Agencia Nacional de Vigilância
# . í

Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem primária em pacotes de polietileno, 

com peso líquido de 500 gramas.

f:

36.
C'V OZ 12.

FARINHA DE TRIGO -  especial, tipo 1, 

produto obtido a partir de cereal limpo 

desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria 

terrosa e em perfeito estado de conservação. Não 

poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com 

aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 

amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto 

deverá estar em conformidade com a Resolução 

RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — 

ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade. Embalagem

Quilograma 2.000 2.000 1.000



primária em pacotes de polietileno, com peso 

líquido de 1 kg.

37.
0^-OZ

FARINHA DE AVEIA -  especial, tipo 1, 

isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 

conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 

ou rançosa, isenta de mofo, livre de parasitas e 

substâncias nocivas. Cheiro e sabor próprios. 0  

produto deverá estar em conformidade com a 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — 

ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação, 

a data ou prazo de validade e a tabela nutricional. 

Embalagem atóxica, resistente, hermeticamente 

vedada, transparentes, intacto e impermeável. 

Com peso líquido de 200g.

Unidade 2.000

38.

o>o

FARINHA DE LINHAÇA DOURADA -

especial, tipo 1, isentos de matéria terrosa e em 

perfeito estado de conservação. Não poderá estar 

úmida, fermentada ou rançosa, isenta de mofo, 

livre de parasitas e substâncias nocivas. Cheiro e 

sabor próprios. 0  produto deverá estar em

Unidade 1.000



conformidade com a Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária -  ANVISA. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação, a data ou prazo de validade 

e a tabela nutricional. Embalagem atóxica, 

resistente, hermeticamente vedada, transparentes, 

intacto e impermeável. Com peso líquido de 200g.

39.

d}- 02. lOz q

FEIJÃO CARIOQUINHA -  tipo 1, grãos 

inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 

terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou 

parasitas e livre de umidade. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem em polietileno transparente, com 

peso líquido de 1 kg, com registro no órgão de 

inspeção sanitária.

Unidade 4.000 3.000 3.000

40.

0^ OZG'IRo

FERMENTO QUÍMICO - seco, instantâneo, 

em pó. Produto obtido de culturas puras de 

leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por 

procedimento tecnológico adequado para

Unidade 400 300 100



aumentar o volume e a porosidade dos produtos 

fomeados. Isentos de matérias terrosas e detritos 

vegetais e animais. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. 

Acondicionado em embalagem de 250 gramas, 

com registro no órgão de inspeção sanitária.

41.

Ô -OL 0 4 ^

FERMENTO PARA PÃO - biológico, seco, 

instantâneo, em pó, formado de pequenos bastões. 

Produto obtido de Culturas puras de leveduras 

(Saccharomyces cerevisiae) por procedimento 

tecnológico adequado para aumentar o volume e 

a porosidade dos produtos forneados. Isentos de 

matérias terrosas e detritos vegetais e animais. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, 

o número do lote, a data de fabricação e a data ou 

prazo de validade. Acondicionado em embalagem 

laminadas de 10 gramas.

Sachê 400 300 100

42.

04-c . oj>n

FÍGADO -  de gado, de primeira qualidade, 

limpo, obtida através do abate de animais sadios,

Quilograma 2.000 1.000 1.000



não podem ter manchas de qualquer espécie, 

nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem 

larvas. Deve apresentar odor e sabor 

característico, cor vermelha brilhante ou púrpura, 

congelado a -12°C, isento de aditivos ou 

substâncias estranhas ao produto, que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas químicas e 

organolépticas). Embalagem em saco plástico de 

polietileno, ou outro tipo de plástico transparente, 

atóxico, intacto e impermeável, embalado em 

quantidade de 1 kg, com rótulo ou etiqueta que 

identifique: categoria do produto, data de 

fabricação, prazo de validade, carimbo do SIF 

(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 

Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal).

43.
Ü>C2 4

FUBÁ DE MILHO -  Produto obtido pela 

moagem do grão de milho, “degerminado”, 

deverão ser fabricadas a partir de matérias primas 

sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 

parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos.

Pacote 400 100 300



Com o rendimento mínimo após o cozimento de 

2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 0  

produto deverá estar em conformidade com a 

Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 

2005, da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária -  ANVISA. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade, 

ingredientes e valor nutricional. Embalagem em 

pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 

gramas.

44.

O^P'IOO'S'S

GOIABA -  vermelha, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, sem manchas 

diferentes da sua própria coloração, polpa firme, 

livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, maduro, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, sem manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.

Quilograma 1.000 2.000 1.000



Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

45.

£ ^  Oi 0 0 %

IOGURTE -  natural e integral, com polpa de 

frutas e sabores variados. Produto obtido a partir 

do leite de vaca através da adição de probióticos, 

microrganismos benéficos à saúde que realizam a 

fermentação láctica do leite. Produto 

pasteurizado, adoçado e com sabor. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade, 

ingredientes, valor nutricional e o registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção. Embalagem de polietileno original 

de fábrica com peso líquido de 1 litro.

Unidade 500 500 500

46. LARANJA -  pera, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, madura, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas,

Quilograma 2.000 2.000 1.000



rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

47.
04 OZ 1

LEITE DE VACA -  liquido, integral, 3,0% de 

gordura, pasteurizado, longa vida, UHT. Produto 

de origem animal (vaca), líquido fluido, 

homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado 

(processo de ultra pasteurização consiste 

basicamente no tratamento do leite a uma 

temperatura de 130° a 150° C, por 2 a 4 segundos 

e depois resfriado a uma temperatura inferior a 

32° C). Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 

do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade, ingredientes, valor 

nutricional e o registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Pack 

original de fábrica com peso líquido de 1 litro.

Unidade 10.000 10.000 3.000

48.

oyos

LEITE EM PÓ INTEGRAL -  rico em ferro, 

zinco, vitamina C, A, D e cálcio, matéria de 

gordura igual ou maior que 26,0%, umidade 

máxima 3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo,

Unidade 500 2.000 500



o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade, ingredientes, 

informações nutricionais. Acondicionado em 

embalagem laminada de 400 gramas.

49.

C9 OZ 0^31

LEITE ZERO LACTOSE -  Leite UHT integral 

de vaca com 0% lactose, com informações 

nutricionais. Registro no ministério da agricultura 

- sif. Validade mínima de 3 meses da entrega. 

Embalagem tetra pack original de fábrica com 

peso líquido de 1 litro.

EInidade 300 100 100

50.

0> 02 OZdfc

LENTILHA -  tipo 1, grãos inteiros, aspecto 

brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou 

corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de 

umidade. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, tabela de 

composição, o CNPJ do fabricante, o número do 

lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 

validade. Embalagem em polietileno 

transparente, com peso líquido de 1 kg.

Unidade 2.000 1.000 1.000

51. LIMÃO -  Taiti, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre

Quilograma 1.000 1.000 1.000



de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, madura, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico e intacto.

•

52. MAÇÃ -  Fuji, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, madura, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 5.000 3.000 2.000

53.

0>oz m  n

MACARRÃO -  tipo espaguete, tipo 1, sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

podendo conter ovo. Produto não fermentado 

obtido pelo amassamento mecânico de farinha de

Unidade 2.000 3.000 2.000



trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matérias terrosas, parasites e larvas. As massas ao 

serem postas na água não deverão turvá-las antes 

da cocção, não podendo estar fermentadas ou 

rançosas. Com rendimento mínimo após o 

cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 

cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 

do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e 

ingredientes. Deve estar de acordo com a 

Legislação da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária -  ANVISA. Embalagem de polietileno, 

com peso líquido de 500 g.

i

54.

0> 07 $ KSO

MACARRÃO -  tipo conchinha, tipo 1, produto 

não fermentado obtido pelo amassamento 

mecânico de farinha de trigo comum e/ou 

sêmola/semolina enriquecida de ferro e ácido 

fólico, podendo conter ovo. Fabricados a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 

terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem

Unidade 1.000 500 500



postas na água não deverão turvá-las antes dai .
cocção, não podendo estar fermentadas ou 

rançosas. Com rendimento mínimo após o 

cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 

cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 

do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data de fabricação 

e a data ou prazo de validade, tabela nutricional 

de ingredientes. Embalagem de polietileno, com 

peso líquido de 500 g.

55.
Ç? Cd 0;: V/

MAMÃO -  formosa, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, maduro, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado; queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 2.000 1.000

56.
0^01 0 \>\y.

MANDIOCA -  tipo branca/amarela, descascada, 

cortada em cubos, de Ia qualidade, in natura,

Quilograma 1.000 2.000 2.000



tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar em 

perfeito estado para consumo, sem defeitos graves 

como podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Embalada em sacos de 

polietileno, transparentes, atóxico, intacto e 

impermeável.

•

57.
0* H  W H

MANTEIGA -  elaborada a partir de creme de 

leite pasteurizado, de primeira qualidade, com sal, 

0% de gordura trans. Apresentação, aspecto, 

cheiro, sabor e cor característicos e deverão estar 

isentos de ranço e de bolores. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação e a data ou prazo de validade, 

tabela nutricional e ingredientes. Acondicionada 

em embalagem transparente e lacrada com peso 

líquido de 500 gramas.

Unidade 1.500 900 100

58.
Oí-oio&c,^

MELANCIA -  peso entre 6 a 10 kg, de Ia 

qualidade, in natura, tamanho e coloração 

uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas,

Quilograma 3.000 3.000 2.000



resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 

estado para consumo, madura, sem defeitos 

graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

59.

0? ea oiS'T

MELÃO -  amarelo, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 

de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 

fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 

consumo, maduro, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, com manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 1.000 500 500

60. MILHO -  para pipoca, tipo 1, produto da 

variedade especial de milho (Zea mays everta), 

grãos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas e 

parasitos e de detritos animais ou vegetais. 

Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do

Unidade 500 500 500



fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, 

o número do lote, a data de fabricação e a data ou 

prazo de validade e tabela nutricional. 

Embalagem de polietileno com peso líquido de 

500 g.

61.
o> CK 0 Sf

MILHO VERDE — em conserva, grãos inteiros 

selecionados (mínimo de 98% de milhos inteiros), 

cor e textura apropriada ao produto, sabor e odor 

próprios dos ingredientes, uniformidade de 

tamanho e formato, envazados praticamente crus, 

reidratados ou pré-cozidos imersos ou não em 

líquido de cobertura apropriada submetido a 

processo tecnológico adequado antes ou depois de 

hermeticamente fechados. Rotulagem contendo, 

no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 

o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade e tabela 

nutricional. Embalagem primária em lata de folha 

de flandres com peso líquido de 2 kg.

Unidade 100 400 500

62.

(9* O i  0Q0'6-

ÓLEO -  de soja, produto obtido do grão de soja 

que sofreu processo tecnológico adequado para 

extração de suas sementes por uma prensa de alta

Unidade 2.000 3.000 3.000



tensão, neutralização, clarificação, refinação, 

frigorificação ou não de desodorização. Líquido 

viscoso refinado, fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas. Embalagem de “poli 

tereftalado de etila (PET) ” com peso líquido de 

900 ml.

63.

01 0010

OVO -  de galinha, classe A, branco ou de cor, 

casca limpa, íntegra, sem manchas ou 

deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o 

nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data ou prazo de 

validade e o registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de 

polietileno ou papelão com 12 unidades.

Dúzia 2.000 500 500

64.

O ^O Í 0C6 s '

PÃO -  de sal, francês, obtido pelo amassamento 

e cozimento de massa preparada obrigatoriamente 

com farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza 

por apresentar casca crocante, de cor uniforme 

castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de 

textura e granulação fina não uniforme. Embalado 

em saco de polietileno de baixa densidade, 

atóxico e de primeiro uso.

Quilograma 6.000 4.000 2.000



65.
01-0101 S3-

PÃO -  tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, 

em condições técnicas adequadas, de massa 

preparada com farinha de trigo especial, fermento 

biológico, sal e água. 0  pão deverá ser fabricado 

com matérias primas de primeira qualidade, 

isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito 

estado de conservação. 0  miolo deverá ser 

poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente 

aos dedos ao ser comprimido, e não deverá 

apresentar grumos duros, pontos negros, pardos 

ou avermelhados. 0  miolo deverá ser de cor 

branca, branco-pardo. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade. 

Embalagem de polietileno, transparente e atóxica.

Unidade 2.000 1.000 1.000

66. PERA -  de Ia qualidade, in natura, tamanho e 

coloração uniforme, sem manchas diferentes da 

sua própria coloração, polpa firme, livre de 

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 

Deverá estar em perfeito estado para consumo, 

maduro, sem defeitos graves como podridão,

Quilograma 2.000 1.000 500



amassado, murcho, deformado, descolorado, 

queimado de sol, sem manchas, rachaduras, 

injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 

sacos de polietileno, transparentes, atóxico, 

intacto e impermeável.

67.

O ^ O m i <

PEIXE -  Filé de Tilápia, de primeira qualidade, 

íntegro, sem cabeça, sem pele, sem espinha, 

obtida através do abate de animais sadios, não 

podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum 

tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas, 

congelado com apenas uma finíssima névoa, sem 

camada de gelo e conservado a temperatura 

adequada para congelamento (6 graus), não 

apresentando qualquer sinal de descongelamento; 

deve apresentar odor, cor e sabor característico, 

embalado em saco plástico de polietileno, ou 

outro tipo de plástico transparente, atóxico, 

intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 

rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e 

característica do produto, data de fabricação, 

prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 

Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção

Quilograma 2.000 1.000 1.000



Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal).
j

68. PIMENTÃO VERMELHO-d e  Ia qualidade, in 

natura, tamanho e coloração uniforme, sem 

manchas diferentes da sua própria coloração, 

polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 

resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 

estado para consumo, maduro, sem defeitos 

graves como podridão, amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, sem 

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalada em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 300 500 200

69.
OT O10ce<z

POLPA DE ACEROLA -  Produto obtido a 

partir de frutas maduras e sadias, por meio de 

processo tecnológico adequado. Produto 

congelado, não fermentado, não adoçado e sem 

conservantes. Ausente de substâncias estranhas. 

Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 

produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 

fabricação e o prazo de validade, tabela

Unidade 100 200 100



nutricional e ingredientes. Embalagem em 

polipropileno de baixa densidade atóxico com 

peso líquido de lkg.

70.
0̂ " € í  OC03-

POLPA DE ABACAXI -  Produto obtido a partir 

de frutas maduras e sadias, por meio de processo
f í
tecnológico adequado. Produto congelado, não

Unidade 100 200 100

fermentado, não adoçado e sem conservantes. 

Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem 

contendo, no mínimo, registro do produto no 

MAPA, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o 

prazo de validade, tabela nutricional e 

ingredientes. Embalagem em polipropileno de 

baixa densidade atóxico com peso líquido de lkg.
s

71.
O + QÍ C42&

POLPA DE MORANGO -  Produto obtido a 

partir de frutas maduras e sadias, por meio de 

processo tecnológico adequado. Produto 

congelado, não fermentado, não adoçado e sem 

conservantes. Ausente de substâncias estranhas.

Unidade 100 200 100

Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 

produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de

•



fabricação e o prazo de validade, tabela 

nutricional e ingredientes. Embalagem em 

polipropileno de baixa densidade atóxico com 

peso líquido de lkg.

72.

♦

POLPA DE UVA -  Produto obtido a partir de 

frutas maduras e sadias, por meio de processo 

tecnológico adequado. Produto congelado, não 

fermentado, não adoçado e sem conservantes. 

Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem 

contendo, no mínimo, registro do produto no 

MAPA, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o 

prazo de validade, tabela nutricional e 

ingredientes. Embalagem em polipropileno de 

baixa densidade atóxico com peso líquido de lkg.

Unidade 100 200 100

73.

o 7  Oz 0054

POLVILHO DOCE -  Produto amiláceo extraído 

da mandioca (Manihot utilissima), com 1,0 de 

teor de acidez em ml de solução N% v/p máximo. 

Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa, fungos e parasitos, livre 

de umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma 

de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando

Unidade 100 100 100



comprimido entre os dedos. O produto deverá 

estar em conformidade com a Resolução RDC n° 

263, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

-  ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e do produto, o 

CNPJ do fabricante, tabela nutricional, o número 

do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 

validade. Embalagem original de fábrica de 500 

gramas.

74.
0  4  <74 0 +CC

REPOLHO -  verde, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, tenro, livre de 

folhas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 

resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 

estado para consumo, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado, 

descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 2.000 1 .000 1 .000

75.
0 ^  O i  /Z 46

SAL -  refinado, iodado, com granulação 

uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 

de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de

Unidade 800 1.000 600



sais de iodo de no mínimo lOmg e máximo de 

15mg de iodo por quilo de acordo com a 

Legislação Federal Específica. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do 

produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, 

a data de fabricação, a data de validade e a tabela 

nutricional. Embalagem de polietileno com peso 

líquido de 1 kg.

76.
o ib  m o ^

SALSICHA -  tipo hot dog, resfriada, com no 

máximo de 2% de amido. Com aspecto 

característico, cor própria, sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, 

com adição de água ou gelo no máximo de 10%. 

Embalagem de polietileno com registro no SIF 

com peso líquido de 1 kg.

Quilograma 200 500 100

77.

Q M j t O i l C j

TANGERINA -  tipo “ponkan”, de Ia qualidade, 

in natura, tamanho e coloração uniforme, bem 

desenvolvido, tenro, livre de folhas externas 

danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo 

de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 

para consumo, sem defeitos graves como 

podridão, amassado, murcho, deformado,

Quilograma 2.000 2.000 1 . 0 0 0



descolorado, queimado de sol, manchas, 

rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 

Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 

atóxico, intacto e impermeável.

78.

0 > 0 1 0 ^ 2

TOMATE -  salada, de Ia qualidade, in natura, 

tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, 

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 

estar em perfeito estado para consumo, sem 

defeitos graves como podridão, amassado, 

murcho, deformado, descolorado, queimado de 

sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças. Embalado em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxico, intacto e impermeável.

Quilograma 4.000 3.000 1.000

79.
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VINAGRE -  de maçã. Produto natural 

fermentado acético simples, isenta de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 

livre de sujidades, material terroso e detritos de 

animais e vegetais. Rotulagem contendo, no 

mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 

CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 

fabricação e a data ou prazo de validade.

Unidade 400 500 100



Embalagem de PVC (policloreto de vinila) com 

peso líquido de 750 ml.

C orem  C ast Win
NutrfctantaaCRN3 42.965/P




