
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Aquisição futura de gêneros alimentícios para diversas Secretarias Municipais, por um 
período de 12 (doze) meses

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

5

ABACAXI HAVAÍ kg - de 1a qualidade, in Kg 120,0000 5,4567 654,80
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. 
ABÓBORA- Cabotiã, de 1a qualidade, in Kg 977,0000 3,2550 3.180,14
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, 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. 
ABOBRINHA - Menina, de 1a qualidade, in Kg 515,0000 4,4360 2.284,54
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. 
ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL 400 g, a UN 842,0000 5,4000 4.546,80
base de açúcar, cacau em pó, lecitina de soja 
e aromatizantes. 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. 
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 com peso líquido de 
400 gramas.
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado. PC 2.991,0000 6.1420 18.370,72
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 
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, com 
peso líquido de 2 KG
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ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LlQUIDO-a 
base de aspartame, não apresentando na 
composição xlntol, sorbitol ou frutose. A 
embalagem deverá ser de frascos de 
polietileno atóxico e estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, 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 mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de 
acordo com a Resolução n2 60 de 2002. 
Embalagem de 85g.
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 20L - 
Água mineral natural sem gás, acondicionada 
em garrafão fabricado em resina virgem, com 
tampa de pressão e lacre, contendo 20 (vinte) 
litros, com validade mínima de 2 meses a 
contar da data da entrega, sem vasilhame. 
ÁGUA MINERAL SEM GAS 500ml PACOTE 
C/12 - Água mineral; natural sem gas: 
acondicionada em garrafa pet,tampa c/rosca 
e lacre,validade 11 meses a contar da data da 
entrega. Pacote com 12 garrafas de 500ml 
cada.
ÁGUA MINERAL, garrafa plástica de 1,5 L
ALFACE - crespa, em pé, de 1a 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. 
ALHO branco - sem réstia, bulbo inteiriço, de 
1a 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. 
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 n2 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.

Unid.

UN

GL

PC

UN
Pé

Kg

PC

Quant. Valor Unit. Valor Total

127,0000 6,7975 863,28

6.040,0000 10,0983 60.993.73

1.320,0000 17,0680 22.529,76

150,0000 3,1080 466,20
606,0000 2,9867 1.809,94

407,0000 25,9850 10.575,90

110,0000 5,2320 575,52
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ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, 
agulhlnha, 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.
AVEIA EM FLOCOS-embalada em papel 
impermeável, devendo estar limpo, Isento de 
matéria terrosa, fungos, parasitas, livre de 
umidade ou fragmentos estranhos, não 
violado, resistente e que garanta a integridade 
do produto. O produto deverá estar 
acondicionado em sacos plásticos dentro de 
caixa de papelão, contendo externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais (composição 
nutricional mínima - 15g de proteína; 7,5g de 
lipídeo; 55g de carboidrato e valor calórico de 
347,5Kcal), número de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega, de acordo com a 
Resolução CNNPA na12, de 1978. Embalagem 
de 200g.
BALAS MASTIGÁVEIS PCT 700g - Sabores 
artificiais de banana, morango, uva, 
framboesa, iogurte e maçã verde. Colorida 
artificialmente. Ingredientes: açúcar, xarope de 
glicose, gordura vegetal hldrogenada, amido 
de milho modificado, acidulante ácido cítrico, 
aromatizante lecitina de soja e corantes 
artificiais vermelho 40, amarelo tartrazina e 
azul indigotina.
BANANA NANICA — de 1a 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.
BARRA DE GELO 5 KG
BATATA DOCE ROXA - de 1a 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 sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

PC 1.433,0000 23,9440 34.311,75

UN 120,0000 4,5150 541,80

PC 100,0000 7,9920 799,20

Kg 690,0000 3,5617 2.457,57

BAR 380,0000 8,5500 3.249,00
Kg 562,0000 2,8800 1.618,56
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19 BATATA INGLESA—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.

20 BETERRABA ESPECIAL - tipo A, de 18 
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 e intacto.

21 BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido 
pela 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 
n’ 263. de 22/09/2005, da ANVISA/MS. 
Rotulagem contendo, no mínimo, 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 de 400g

22 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO OU LEITE - 
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 nfi 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 g.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

Kg 1.245,0000 4,2940 5.346.03

Kg 742,0000 4,4650 3.313,03

PC 900,0000 4,1360 3.722.40

PC 2.082,0000 4,7260 9.839.53
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BISCOITO SALGADO- tipo cream cracker, 
água e sal, contendo cloreto de sódio em 
quantidade que acentue o sabor salgado, 
além das substâncias normais do produto. 
Embalagem individualizada em papel celofane. 
A validade deverá estar em local visível, com 
prazo de 6 meses a partir da data de entrega. 
Serão rejeitados os biscoitos com 
características organolépticas anormais. 
Pacote com 400g.
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 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 ns 263, 
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. 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 
liquido de 400 g.
CAFÉ 500g - Café em pó homogêneo, tipo 
superior, com classificação de avaliação 
global de qualidade entre 6,7 e 8, 
acondicionados em embalagem aluminizada, 
fechado hermeticamente (vácuo) em pacote 
com 500gr. Validade do produto entregue de 
12 (doze) meses, a contar da data de 
fabricação, máximo de 30 (trinta) dias de 
fabricação anterior à entrega.
CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 8 
CUBOS - O produto deverá estar de acordo 
com a NTA 02 e 70 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Ingredientes: sal, amido, óleo 
vegetal, extrato de levedura, curcuma, alho, 
cebola, salsa, carne de galinha, sem pimenta 
e sem glúten. Poderá conter outros 
ingredientes desde que permitidos por 
legislação e que não descaracterizem o 
produto. Embalagem primaria: saco plástico 
leitoso ou metalizado, termosoldável, 
resistente e atóxica. Embalagem com 08 
cubos. No momento da entrega do pedido, o 
produto deverá dispor de no mlnlmo 10 (dez) 
meses de validade.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

PC 472,0000 5,0200 2.369,44

PC 1.000,0000 4,6400 4.640,00

PC 4.844,0000 8,7000 42.142,80

CAIX 6,0000 2,6500 15,90
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CARNE BOVINA DE 1a (Primeira) - Em Bife ou 
Peça : Coxão Mole, Contra Filé ou Alcatra, 
resfriada, sem osso, obtida através do abate 
de animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Deve apresentar odor e sabor característico, 
cor vermelha brilhante ou pürpura, o 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 
10%. Embalagem em saco plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique 
: categoria do produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF, SIE ou SIM.
CARNE BOVINA DE 2a - Acém, paleta ou 
ponta de peito. Em peça ou em Cubo, 
resfriada, sem osso, obtida através do abate 
de animais sadios, não podem ter manchas de 
qualquer espécie, 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, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique 
: categoria do produto, prazo de validade, 
carimbo do SIF, SIE ou SIM.
CARNE BOVINA DE 2a - Salgada e Seca 
(CHARQUE) sem osso, obtida através do 
abate de animais sadios, não podem ter 
manchas de qualquer espécie, 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, atóxico, intacto, com rótulo ou 
etiqueta que Identifique : categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF, 
SIE ou SIM.
CARNE BOVINA MOlDA DE 2a - Miolo de 
Agulha ou acém, resfriada, sem osso, obtida 
através do abate de animais sadios, não 
podem ter manchas de qualquer espécie, 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, atóxico, intacto, com rótulo ou 
etiqueta que identifique : categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF, 
SIE ou SIM.
CARNE BOVINA TIPO COSTELA KG - De boa 
qualidade , resfriada, com osso, obtida 
através do abate de animais sadios, não 
podem ter manchas de qualquer espécie, 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, atóxico, Intacto, 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.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

Kg 856,0000 36,1833 30.972,90

Kg 2.525,0000 30,0783 75.947,71

Kg 955,0000 35,8617 34.247,92

Kg 945,0000 28,2700 26.715,15

Kg 165,0000 22,2133 3.665,19
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32 CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, 
fresca, congelada, 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 
parasitos. nem larvas. Deve apresentar odor e 
sabor característico, cor amarela rosada. Não 
devem apresentar gelo superficial, âgua 
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).

33 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 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).

34 CEBOLA - de 1a 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 sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

35 CENOURA - de 1a 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 sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

36 CHÁ - caixa com 20 sachês, de 11g. 
(Sabores : Camomila. Hortelã e Erva Cidreira)

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

Kg 2.355,0000 10,5850 24.927,68

Kg 1.250,0000 11,2033 14.004,13

Kg 725,0000 4,1283 2.993,02

Kg 907,0000 3,2150 2.916,01

CAIX 60,0000 5,8060 348,36
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37 CHÁ MATE- 250G-tostado, embalagem de 
250g. com rendimento de até 15L. A 
embalagem deverá ser limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e fragmentos estranhos, resistente e 
não violada, 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 mínima de 
06 (seis) meses após a data da entrega.

UN 1.928,0000 6,0520 11.668,26

38 CHEIRO VERDE MAÇO de 18 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. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

MAÇO 300,0000 2,8467 854,01

39 CHOCOLATE GRANULADO 150g - Embalagem 
de 150 gramas.

PC 250,0000 4.3900 1.097,50

40 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.

Kg 64,0000 3.0417 194,67

41 COCO RALADO 100g - ralado, sem açúcar. 
Produto obtido a partir do fruto co coqueiro, 
por processo tecnologico adequado e 
separado parcilamente por emulsão óleo/água 
por processos mecânicos de acordo com a 
RDC 272/2005 DA ANVISA, devidamente 
identificada na emabalgem, com 100g.

PC 200,0000 5,4620 1.092.40

42 COLORÍFICO 500g - 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.

PC 110,0000 7,2940 802,34

43 CONDIMENTO (orégano) - 200g - 
apresentação natural, matéria-prima orégano, 
aspecto físico granulado. Embalagem 200g.

PC 50,0000 16,7380 836.90
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COPO DESCARTÁVEL180ml PACOTE C/100 
UNID. - Copo descartável em Polipropileno, 
com capacidade mínima para 180 ml, 
acondicionado em pacotes contendo 100 
copos, invioláveis, com peso mínimo de 220g, 
sendo que os pacotes devem estar protegidos 
em caixa de papelão resistente. Deverá 
constar expressamente e de forma indelével 
em cada pacote a quantidade do mesmo bem 
como a capacidade de cada copo e seu peso 
mínimo. Cada copo deve conter gravado de 
forma indelével em relevo marca ou 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do fabricante, símbolo de 
identificação do material para reciclagem 
conforme NBR 13230 e capacidade do copo. 
Os copos deverão estar em conformidade 
com a norma técnica 14.865/2002. Caixa com 
25 pacotes de 100 unidades, na cor 
transparente.
COUVE - folha, em maço, de 1a 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 e intacto.
CREME DE LEITE 200g - UHT produto de 
origem animal, embalado em tetra pack. A 
embalagem deverá ser limpa, Isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
umidade e 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 mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. O 
produto deverá atender as exigências do 
Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento 
da Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos 
de Origem Animal. Embalagem de 200g.
DIANTEIRO BOVINO, RESFRIADO, POR KG, 
PODENDO SER SOLICITADO INTEIRO (DUAS 
PARTES) OU METADE (UMA PARTE)
ERVA MATE 500g - Tradicional para tereré, 
embalagem plástica contendo 500g.
ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ 200g - não 
amassadas ou enferrujada e perfuradas. A 
embalgem 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, numero de lote, quantidade do 
produto e validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega, CNPJ do 
fabricante , data de fabricação, prazo de 
validade e com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega. SACHE 
200 GR.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

PC 40,0000 5,4900 219,60

MAÇO 200,0000 3,2700 654,00

UN 330,0000 3,3780 1.114,74

KILO 2.000,0000 23,0000 46.000,00

PC 480,0000 4,3520 2.088,96

SC 160,0000 2,7320 437,12

9/20
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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 
12/78 da CNNPA. Pacote de 01 Kg. 
FERMENTO BIOLÓGICO 10g - 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 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 laminadas de 
10 gramas.
FERMENTO QUlMICO EM PÕ 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 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 de 250 
gramas.
FÓSFORO - MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 
PALITOS - Maço contendo 10 caixas com 40 
palitos de fósforos cada, caixa de madeira 
acendimento macio e seguro.Material com o 
selo do INMETRO.
FUBÁ DE MILHO 500g - 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. Com o rendimento 
mínimo apôs o cozimento de 2,5 vezes a mais 
do peso antes da cocção. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC 
na 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.
GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO (PCT. 
CZ 50 UNDADES)

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

PC 1.856,0000 7.7920 14.461,95

SC 60,0000 1,7420 104,52

UN 474,0000 7,4380 3.525,61

MAÇO 424,0000 3,3960 1.439,90

PC 832,0000 3,6260 3.016,83
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62 GARFO SOBREMESSA PARA FESTA PCT/50 
UNID. - Descartável, pacote com 50 
unidades.

63 GELATINA EM PÕ - vários sabores, com 
açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada 
de corantes naturais. 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 original de fábrica com peso 
líquido de 30g a 40g.

64 GELO EM CUBO PACOTE DE 8kg - Gelo em 
cubo, pacote pesando 8Kg.

65 GOIABADA 500g - com caracterlsitca 
sensoriais típicas do produto em bom estado 
de conservação. A apresentação deve ser em 
embalagens de 600g, íntegras, livres de 
sujidades e validade mínima de 1 (um) ano. 
Embalagem de 500g.

66 IOGURTE 1 LITRO - 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.

67 LARANJA PêRA Kg - pera, de 1a 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.

68 LEITE CONDENSADO 395g - Embalagem 
longa vida de 395g. Prazo de validade mínimo 
10 meses a contar a partir da data de entrega.

69 LEITE EM PÔ INTEGRAL 400g - 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, 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.

PC 60.0000 5.0100 300,60

CAIX 180,0000 1,6780 302,04

PC 262,0000 9,9667 2.611,28

UN 200,0000 6,8700 1.374,00

LIT 900,0000 7,4480 6.703,20

Kg 1.320,0000 2,7467 3.625,64

UN 714,0000 4,6220 3.300,11

UN 300,0000 13,7240 4.117,20

12/20



Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

Itens Discriminação dos produtos

70

71

73

LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - Leite de vaca, 
liquido, integral, 3,0% de gordura, 
pasteurizado, longa vida, UHT. Produto de 
origem animal (vaca), liquido 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 32a 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 liquido de 1 litro. 
MAÇA FUJI 1Kg - fuji, de 1a 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. 
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 e/ou sêmola/semolina. 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.
MACARRÃO PARAFUSO 500g - 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 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 liquido de 500 g.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

LIT 1.990,0000 4,3040 8.564.96

Kg 860,0000 5,4417 4.679,86

PC 1.718,0000 3,1160 5.353,29

PC 434,0000 3,6940 1.603,20
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MAIONESE TRADICIONAL 550g - Composto a 
base de ovos pasteurizados, sal, açúcar e 
outras substâncias permitidas, de consistência 
cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de preparo 
em perfeito estado de conservação. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data 
de validade, Sache 550g. Prazo de validade de 
no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto.
MAMÃO FORMOSA Kg - formosa, de 1a 
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.
MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela, 
descascada, cortada em cubos, de 1a 
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.
MARGARINA VEGETAL 500g - Com sal, 
composto de 80% de lipídios, obtida da 
emulsão de gorduras e óleos alimentares 
vegetais, podendo conter vitamina e outras 
substâncias permitidas, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprio, acondicionado em 
embalagens de 500g. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto.
MELANCIA Kg - PESO entre 6 a 10 kg de 1a 
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.
MELÃO Kg - amarelo, de 1a 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.

SC 276,0000 5,2460 1.447,90

Kg 440,0000 3.9883 1.754.85

Kg 380,0000 6,9650 2.646,70

UN 626,0000 5,7360 3.590,74

Kg 250,0000 2,5650 641,25
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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 liquido de 500 g.
MILHO PARA CANJICA 500g - sem pele, 
amarelo ou branco, de 1® qualidade, 
acondicionado em embalagem de 
polipropileno transparente original de fábrica 
com 500 g. registro no ministério da 
agricultura/saúde, isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade 
e fragmentos ou corpos estranhos, com 
informações de fabricante e data de 
vencimento estampada na embalagem.
MILHO VERDE SACHÊ 200g - em conserva, 
grãos inteiros selecionados (mínimo de 98% 
de milhos inteiros), cor e textura apropriada ao 
produto, sabor e odor prõprios 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 Sache 200g. 
MUSSARELA kg - Queijo, tipo mussarela, 
fatiada, de 1s qualidade, com ingredientes 
leite, conservação 0 a 10°C. Produto próprio 
para o consumo humano e em conformidade 
com a legislação sanitária em vigor. 
Apresentação em barra, acondicionada em 
embalagem plástica apropriada, transparente, 
limpa, resistente e inviolável. A embalagem 
original deverá ser a vácuo e conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade 
de produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de 
inspeção do SIF e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de 
validade mínima de 90 dias - Sadia ou Similar. 
ÔLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto 
obtido do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico adequado para extração de suas 
sementes por uma prensa de alta 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 
liquido de 900 ml.

PC 560,0000 3,7740 2.113,44

UN 80,0000 3,8880 311,04

UN 743,0000 3,0000 2.229.00

Kg 342,0000 33,6360 11.503,51

FRAS 1.409,0000 7,5940 10.699,95
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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 Agrlcultura/SIF/DIPÕA. 
Embalagem de polietileno ou papelão com 12 
unidades.
PAO DE FORMA 500g - Produto obtido pela 
cocção, em condições técnicas adequadas, 
de massa preparada com farinha de trigo, 
fermento biológico, sal e âgua, podendo 
conter outras substâncias alimentícias, desde 
que aprovadas e mencionadas. O pão deverá 
ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa, 
parasitos e em perfeito estado de 
conservação, com casca, fatiado, cortado 
horizontalmente. 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 com peso líquido de 
500 g
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.
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.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

DZ 576,0000 6,8133 3.924.46

PC 470,0000 6,2720 2.947,84

Kg 6.260,0000 10,1860 63.764,36

UN 7.100,0000 1,1250 7.987,50
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89 PEIXE FILÉ DE TILÁPIA - Filé de Tilâpia, de 
primeira qualidade, Integro, 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).

90 PIMENTÃO VERDE de 1s 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 feitos 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.

91 PIRULITOS PCT C/50 UNID. - Plrulito redondo, 
diversos sabores, com palito plástico. 
Ingrediente: açúcar, glicose e corantes 
artificiais. Não contém glúten, pacote com no 
mínimo 50 unidades.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

KILO 300,0000 35.2200 10.566.00

KILO 22,0000 7,1300 156,86

PC 100,0000 13,3780 1.337,80

92 POLPA DE ABACAXI 1 kg - 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 liquido de 1kg.

UN 500,0000 28,1333 14.066,65

93 POLPA DE ACEROLA 1 kg - 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 1kg.
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POLPA DE UVA 1 kg - 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 1 kg. 
PRESUNTO kg - Presunto cozido, Fatiado, 
sem capa de gordura, de primeira qualidade. A 
embalagem original deve ser a vácuo em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo, 
acondiclonados em caixas lacradas A 
embalagem deve conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF. Deverá atender as 
especificações técnicas da portaria nB 369 de 
04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem 
animal. Validade mínima de 120 dias a partir 
da data de entrega. Conservação em ambiente 
refrigerado - SADIA OU SIMILAR 
REFRIGERANTE 2L FARDO C/6 UNIDADES - 
Refrigerantes de 2 litros diversos sabores, 
acondicionado em fardo com 06 unidades, 
equivalente aos das marcas 
COCA-COLA / ANTARTICA.
REPOLHO - verde, de 1a 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. 
REQUEIJÃO 200g - cremoso. Composição: 
leite pasteurizado, água, creme de leite, 
cultura microbiana apropriada, sal. Produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor 
próprios, isento de mofos, bolores ou 
sustâncias estranhas. Produto sem amido, 
sem gordura vegetal e sem gordura Trans. 
Acondicionado em embalagem plástica com 
lacre e tampa contendo 200 gramas cada. 
Não deverá conter glúten. Embalagem com 
identificação do produto, peso, tabela 
nutricional, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de embalagem. 
Validade superior a 100 dias.
RÊS CASADA BOVINA, RESFRIADA, POR KG

Unid.

UN

Kg

FD

Kg

UN

KILO

Quant. Valor Unit. Valor Total

500,0000 28,1333 14.066.65

422,0000 27,1760 11.468,27

733,0000 33,4800 24.540.84

758,0000 3,3333 2.526,64

180,0000 5,6375 1.014,75

4.400,0000 24,8333 109.266,52
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RÚCULA, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, 
COLHIDAS AO ATINGIR O GRAU MÁXIMO DE 
EVOLUÇÃO, COMPLETO E PERFEITO ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO, ISENTO DE DANOS E 
DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU 
MECÂNICA. TERRA ADERENTE, SUJIDADES. 
PARASITAS, LARVAS E DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS.
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 10mg 
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.
SALSICHA TIPO HOT DOG 1Kg - 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. 
SARDINHA 250g - Em conserva de azeite ou 
óleo comestível. Lata de peso líquido de 250g 
e peso drenado de 165g. 1a Qualidade.
SUCO CONCENTRADO EM PÓ 1 kg - 
rendimento máximo de 25 litros por 
embalagem, sabores de laranja, laranja com 
acerola, limão, maracujá, pêssego, manga, 
tangerina, uva, abacaxi, goiaba e caju, na 
embalagem deverá constar modo de preparo, 
data de fabricação, validade e número do lote, 
validade mínima de 06 meses na data da 
entrega, embalagem 01 kg.
Suco Natural, caixa com 1 litro - Similiar ao 
suco Del Valle
TEMPERO 1 kg - sem pimenta em pasta a 
base de alho: pacote ou pote plástico, atóxico 
de 1 kg. 1a Qualidade.
TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 300G.
TOMATE SALADA - salada, de 1a 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.
TRASEIRO BOVINO, RESFRIADO, POR KG, 
PODENDO SER SOLICITADO INTEIRO (DUAS 
PARTES) OU METADE (UMA PARTE)

MAÇO 100,0000 3.4340 343,40

PC 561,0000 2,0560 1.153.42

Kg 1.500,0000 8,4600 12.690,00

LATA 135,0000 8,9640 1.210,14

UN 650,0000 18,1775 11.815,38

UN 20,0000 7,2767 145,53

KILO 81,0000 7,3480 595,19

POTE 180,0000 3,2775 589,95

Kg 992,0000 4.4550 4.419,36

KILO 2.400,0000 28,0000 67.200,00
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11 o VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO 750ml 
- de vinho tinto ou branco. 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 mfnimo, 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.

UN 217,0000 5,6700 1.230,39

Total da Coleta: 1.026.707,03

Valor Total estimado da aquisição: 1.026.707,03 (um milhão vinte e seis mil setecentos e sete reais e 
três centavos).

Justificativa : A aquisição será para atender as Secretarias Municipais nas rotinas internas e em 
eventos alusivos às datas comemorativas (reuniões, palestras, congressos), Asilo São Francisco e 
Programas e Projetos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Prazo de entrega: Em até 03 (três) dias úteis

Condições de Pagamento: Até 30 dias após a entrega dos produtos

Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF

Undade Fiscalizadora : Secretarias Municipais

Secretária Municipal de Produção 
Matrícula N° 16343

AUTORIZO:

Emandes Peixoto de Miwida 
Sec. Munic. de Administração 

Decreto N° 001 /2020
aves de Castro 

nidpal de Desenvolvimento 
Social e Economia Solidaria 
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nco Fernandes Souza 

,SaU^T n^alOO^2020

Seftetária Municipal de Educação 
Decreto Municipal N° 010/2021
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ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS

Em razão da busca pelo melhor preço e da padronização dos preços de 
itens iguais que poderão ser adquiridos pelo município, foi considerado mais 
conveniente, econômico, eficiente e eficaz, unificar em um único processo os 
pedidos feitos pelas CI's n° 350/202-/SEMAD, 056/2021-SEMED, 86/2021- 
SESAU, 242/2021-SEMOSU, 168/2021-SAS, 169/2021-SAS 046/2021-SEMP, 
132/2021-SECTUR e a Cl n° 054/2021-FEMA, o qual a fim de atender o Art. 
2o do Decreto Municipal n° 30/2019 será feito na modalidade Pregão, para o 
Registro de Preços tendo por base, nesse caso, o previsto no inciso III do Art. 
3o do Decreto n° 030/2019, tendo o Registro de Preços validade de 12 (doze) 
meses.

Considerando que o Termo de Referência (TR) gerado pelo sistema 
utilizado pelo município não é emitido com todos os elementos suficientes 
para atender a Resolução 139/2021 do TCE/MS faz-se necessário a 
elaboração do presente anexo, adequando-se, complementando e ajustando 
as informações prestadas e condições iniciais previstas pelas Secretarias 
solicitantes. Tais medidas foram tomadas após concordância dos solicitantes 
que inclusive aprovam o presente TR, o qual à partir da presente data, 
substituirá no processo qualquer outro Termo de Referência inicialmente 
elaborado e enviado por meio de qualquer uma das Cl 's citadas no parágrafo 
acima.

Do objeto: Possível aquisição futura de gêneros alimentícios para 
diversas Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses.

Das condições de entrega:
A entrega deverá ser feita em dia útil, em período de escolha do 

município, podendo ser das 07:00 às 10:00 e/ou das 13:00 às 16:00, em 
local a ser definido pelo Município, dentro do perímetro urbano, rural, distritos 
e aldeias de Aquidauana/MS, após solicitação efetuada pela Secretaria 
responsável a qual emitirá a devida autorização de fornecimento podendo 
esta ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado pela 
empresa, onde o prazo para entrega começará a contar no primeiro dia útil 
após o envio do e-mail.

Requisitos de aceitabilidade: Não serão aceitos pelo município itens 
entregues fora de conformidade com o quantitativo e especificações 
solicitadas, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a 
substituição/refazimento, em até 02 (dois) dias úteis daqueles itens que 
forem recusados por estarem fora da especificação ou ainda por 
apresentarem defeito nos primeiros 90 (noventa) dias da entrega (Art. 26 da 
Lei 8.078/90).

Do recebimento: O recebimento dos itens se efetivará, mediante 
termo de recebimento, recibo ou do devido Carimbo de Recebimento no verso 
da Nota Fiscal/Fatura, conforme o caso, por dois servidores públicos 
municipais, após a verificação da qualidade, quantidade, características e 
especificações. v
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Forma de Pagamento: O pagamento dos itens entregues será feito 
em uma única parcela, por transferência bancária ou em casos excepcionais 
em cheque, em até 30 dias após a entrega e aceite dos produtos, contados 
da entrada da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.

Do prazo de entrega: A Entrega do produto deverá ser feita em até 
03 (três) dias úteis.

Do parcelamento: A entrega será feita conforme a necessidade do 
município, de forma parcelada, durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços e, se for o caso, dos contratos ou equivalentes oriundos desta, onde 
pela natureza do objeto não haverá quantidade mínima a ser solicitada.

Critérios para julgamento das propostas: Após deliberar com as 
solicitantes e com a concordância destes ficou decidido que para se obter um 
melhor preço para a administração o critério de julgamento será o de "menor 
preço" por item.

Locais de cumprimento das obrigações:
O cumprimento das obrigações deverá ocorrer no município de 

Aquidauana (zona Urbana e Rural), em especial na Secretaria Municipal de 
Administração, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Saúde , na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Produção, 
na Fundação de Esportes, bem como, nos locais dispostos na planilha 
abaixo, conforme será especificado na Autorização de Fornecimento:

PRINCIPAIS LOCAIS ENDEREÇOS
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 
AQUIDAUANA

Rua Giovani Toscano de Brito, S/N° (Antiga 
Escola Estadual Antonio Trindade

ASILO SÃO FRANCISCO Rua Antonio Campeio, n° 3123 - B. Exposição
DEPÓSITO MUNICIPAL Rua Estevão Alves Corrês, n° 1763 - B. Alto

O item pão francês que forem solicitados pela secretaria municipal de 
assistência social deverão ser entregues nos locais, dias e horários abaixo:

LOCAIS ENDEREÇOS DIA E HORÁRIO
UNIDADE DE ACOLHIMENTO Rua Jorge Bodstein, n°

1000 - B. Alto
2a a 63 ás 06:00

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Endereço a definir 2a a 5a às 06:30
SCFV - URBANO Rua Bichara Salamene, n° 

2259 - B. Serraria
2a a 5a às 06:30

PELOTÃO ESPERANÇA 90 BATALHÃO de 
Engenharia de Combate

2a a 5a às 06:30

PATRULHA MIRIM Quartel da Polícia Militar 2a a 5a às 06:30
BOMBEIROS DO AMANHÃ Quartel do Corpo de 

Bombeiros
2a a 5a às 06:30
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Procedimentos do gerenciamento da Ata de Registro de Preços: 
Os procedimentos do gerenciamento serão conforme o Decreto Municipal n° 
30/2019 em especial o inciso IV do Art 4o, o parágrafo 2o do Art 5o, e os seus 
artigos 6o, 11, 12, 16 e 20. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços 
será feita pela Secretaria Municipal de Administração a qual será auxiliada 
pelos fiscais que serão designados, estando inicialmente previstos para 
atuarem como fiscais os servidores: Marluce Martins Garcia Luglio (CPF 
600.776.621-72), João Lúcio Echeverria (CPF 466.226.161-91), Arivonete 
Camargo dos Santos (CPF 639.910.391-68, Rubens Jesus de Arruda (CPF 
029.648.771-65), Paula de Sousa Polini (CPF 037.896.541-75), Patrícia 
Gonçalo Duarte (CPF 009.239.091-92), Isac Luiz Gomes (710.110.641-20) e 
Luana Roda Echeverria (CPF 024.819.021-06).

Participação dos aderentes e caronas: Será permitida a 
adesão/carona, nos termos do Decreto Municipal n° 30/2019, em especial no 
que consta em seus artigos 6o e 12.

:e Lima

de 2021.

Esteia Regina Canhete
Matrícula't79r42

De Acordo/Autorizado:

:o deErnandes Peixoto de Miranda 
Secretário Mun. de Administração 

Marcos Ferreira Chaves de Castro 
Secretário Mun. de Assistência Social

:o Fernandes SouzaCláudia Franco Fernandes Souza 
Secretária Muhrde Saúde e Saneamento

Wilsandra Aparecida de Lima Beda 
Secretária Municipal de Educação

Archibald .
Secretário Mun.

p. )S. Macintyre
s -e Serviços Urbanos

Yoiíssef-Satfba
Secretário Mun. oe Cultura e Turismo

Naiara Nogueira Arguelho 
Secretária Municipal de Produção
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