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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua São Raimundo, n'' 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1.

Registro de preços para eventual e futura de contratação de empresa para fornecimento de
produtos alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender a demanda das Secretarias
Municipais de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de
Referência.

2. JUSTIFICATIVA
2.1.

A presente licitação se justifica pela necessidade de garantir o fornecimento de alimentos
imprescindíveis para atender as necessidades das secretarias do município, tendo como finalidades
proporcionar melhor funcionamento das cozinhas, que tem como prioridade o preparo de café, chás,
lanches, entre outros, para atender as necessidades diárias das unidades operacionais das Secretaria,
bem como suprir eventuais reuniões com Secretários, Conselhos, Coordenadores, Audiências Públicas,
etc.

3. VALOR MÉDIO
3.1. O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi
determinado com base em pesquisas de preços realizada através do Sistema Eletrônico Banco de
Preços, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de RS 1.126.931,42(um milhão,
cento e vinte seis mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:
> COTA EXCLUSIVA-Até R$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa
- ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso 1 da Lei
Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto
de 2014.
> COTA RESERVADA -correspondente a 25%(vinte e cinco por cento) das quantidades totais
do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar
n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014:
> COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO — correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos
requisitos previstos no edital;
3.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal
n' 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:
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a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado.
3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar n° 123/2016,com redação dada pela Lei
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2° do Decreto Federal n°
6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal n° 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será
admitida participação de empresa de maior porte

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

CONTA EXCLUSIVA A PARTICIPAÇAO DE MEs,EPPs e MEIs
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Achocolatado em pó: solúvel, preparado com
ingredientes sãos e limpos, sem farinha em sua
formulação, com sabor, cor e odor característicos,
acondicionados em embalagens de polietileno atóxico
ou embalagem de aluminizada, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de
validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.
Adoçante díetético líquido aspartame. Embalagem:
frasco, contendo lOOml, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Amido de milho com aparência de pó fino,
homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não
devendo estar melado ou empedrado; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor
próprios, com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas

UND

QÜANT.

VLR. UNIT,

VLR.TOTAL

KG

5.750

5,21

29.957,50

UND

1.920

4,10

7.872,00

PCT

1.500

8,17

12.255,00
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técnicas pertinentes
alimentos.

4

5

6

7

r

à

legislação

sanitária

de

Arroz agulhinha branco: apresentação tipo 1
beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado
de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento
de fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades,
insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico
atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e número de registro
no órgão competente, devidamente rotulado conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Aveia em flocos; sem adição de açúcar. Cereal
integral, sem adição de sódio, isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em
embalagens
de
Ikg, atóxica, resistente
e
hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses
a contar a partir da data de entrega.
Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal,
aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos
animais ou vegetais e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais,
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar
quebradiço.
Embalagem;
pacote
impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e número
de registro no órgão competente Saúde, devidamente
rotulado conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado,
extrato de malte, amido de milho, regulador de acidez
bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento
biológico, estabilizante
lecitina
de soja e
aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos
animais ou vegetais e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais,
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Embalagem plástica com
dupla proteção: pacote impermeável lacrado,
contendo 400g (3x1), com a identificação do produto.

KG

7.500

6,45

48.375,00

UND

1.006

7,37

7.414,22

PCX

4.900

4,03

19.747,00

PCX

6.550

4,73

30.981,50
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marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido e número de registro no órgão
competente Saúde, devidamente rotulado conforme
legislação vigente; observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

8

9

10
11

12

13

Colorífico: apresentação em pó fino, homogêneo,
obtidos de fhitos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos, de coloração
vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de
frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos,
limpos, dessecados e moídos, embalagem de lOOg
Cereal a base de flocos pré-cozidos, contendo
proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais; não podendo apresentar-se
úmido,fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios,
com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01
(um)ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos, pacote
de 400 gramas
Chá de diversos sabores, tipo chachês caixa com 10
unidades
Creme de leite. Caixa de 200 ml
Ervilha em conserva, fabricada a partir de vegetais
sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais e em perfeito estado de conservação. O
produto não deve ser colorido nem aromatizado
artificialmente e deve estar isento de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01(um)ano,
peso líquido e número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Extrato de Tomate, produto industrializado
apresentação simples concentração de polpa de
tomate por processo tecnológico, preparado com
frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes.
É tolerado 1% de açúcar, e 5% de cloreto de sódio. O
produto deve ser isento de fermentação e não indicar
processamento defeituoso. Embalagem de 190g,
contendo identificação do produto, marca do

PCT

1.252

1,93

2.416,36

PCT

510

7,72

3.937,20

CX

940

8,59

8.074,60

UND

600

3,54

2.124,00

UND

600

3,60

2.160,00

UND

1.800

3,25

5.850,00

fabricante, prazo de fabricação e validade
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Farinha de mandioca cor branca, grupo seca,
subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado
de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do
radical cianeto; ausência de sujidades, insetos,
parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico
de 01(um)Kg,com a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

14

Farinha natural de mandioca cor amarela, grupo
d’água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em
bom estado de conservação; isenta de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde; isenta do radical cianeto; ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem:
saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01(um)ano,
peso líquido e número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Fécula de mandioca,em bom estado de conservação;
isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto;
ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas.
Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.

15

16

Feijão apresentação caríoquinha tipo 1 da safra
corrente; em bom estado de conservação; grãos
inteiros mínimo de 95%; na cor característica à
variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos; isento de
fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias
nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos,
parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico
de 1 kg, com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínima, peso líquido e número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas

17

KG

450

5,48

2.466,00

KG

570

6,29

3.585,30

KG

2.250

4,53

10.192,50

KG

800

7,15

5.720,00

pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
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18

Feijão apresentação preto tipo 1 da safra corrente;
em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo
de 95%; na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato naturais,
maduros, limpos e secos; isento de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e
lar\'as; embalagem: saco plástico atóxico de l kg,com
a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido
e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.

KG

800

8,51

6.808,00

19

Leite em pó desnatado obtido por desidratação do
leite de vaca integral e apto para alimentação humana
mediante processos tecnologicamente adequado. Teor
nutricional mínimo para porção de 20g de 6,7% de
proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem gordura
trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D.
Aparência de pó fmo, homogêneo, na cor própria, de
fácil escoamento, não devendo estar melado ou
empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso,
semelhante ao leite fluído; ausência de conservadores,
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais. Embalagem: lata, contendo 300g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01(um)ano,
peso líquido e número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente. Deverão ser observadas as
especificações gerais do Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela
Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ e demais normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

UND

2.320

12,71

29.487,20

UND

8.060

7,82

63.029,20

UND

845

24,59

20.778,55

UND

800

5,92

4.736,00

20

21

22

Leite em pó integral, com 250g, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para a
alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e
vitaminas. Deverão ser observadas as especificações
gerais do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade do Leite em pó,fixado pela Portaria n° 369,
de 04/09/97, MÀ.Embalagem aluminizada. Prazo de
validade mínimo de 01 (um)ano.
Leite em pó sem lactose: leite UHT livre de lactose.
Dados de identificação, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido, registro no Ministério da
Saúde e/ou ministério da agricultura. Embalagem em
pacote de 200g
leite
Leite
condensado,
ingredientes
integral/açúcar/leite em pó caixa 395g

j
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Macarrão de trigo com ovos, tipo espaguete, pacote
com 500g. Fabricado a partir de matérias-primas
selecionadas sàs, limpas de boa qualidade. Cor
ligeiramente amarelada, sabor e odor característico, a
base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido
fólico, livre de umidade. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de fabricação e validade. Validade mínimo de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.
Margarina vegetal: cremosa, com sal, no mínimo
65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em
potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares,
isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com
identificação
do
produto, especificação
dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Margarina vegetal: cremosa, com sal, no mínimo
65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em
potes de plástico de 250g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares,
isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com
identificação
do
produto, especificação
dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Massa pronta para bolo (variadas) pct 450 g

23

24

25

26

27

28

29

/~

Mistura para mingau, sabor cremogema tradicional.
Informação: amido de milho, açúcar, vitaminas(A e
C). sais minerais (cálcio, fósforo e ferro),
aromatizante. corante carmim, caixa com 2Q0g.
Milho em conserva, fabricada a partir de vegetais
sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais e em perfeito estado de conservação. O
produto não deve ser colorido nem aromatizado
artificialmente e deve estar isento de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01(um)ano,
peso líquido e número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Milho para pipoca, embalagem de 500 gr.

PCT

1.950

3,37

6.571,50

POTE

1.830

5,35

9.790,50

POTE

400

3,73

1.492,00

UND

1.220

5,21

6.356,20

UND

660

5,65

3.729,00

UND

1.500

3,05

4.575,00

PCT

680

4,09

2.781,20

\
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Oleo de soja apresentação vegetal refinado dentro de
padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento
de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo
com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8
mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada
na porção de 13 ml. Embalagem: tipo Pet plástica,
contendo 900ml, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo
de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da

UND

1.120

9,74

10.908,80

data de entrega.
Ovo de galinha, fresco, branco, tipo 3 (grande);
classe A, com peso unitário mínimo de 50g; limpo;
casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com
calciflcação uniforme e formato característico;
câmara de ar de aparência regular, correspondente ao
tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente,
livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem
germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme,
espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas,
proveniente de avicultor com inspeção oficial,
devendo atender às exigências do Regulamento
Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal RISPOA/M
Resolução n° 05 de 05/7/91
CIPOA/MA. Carteia com 30 unidades.

CTL

840

15,89

13.347,60

32

Pão francês de 50g

UND

6.500

0,52

3.380,00

33

Refrigerante em embalagem PET de 02Utros,
contendo no mínimo: água gaseificada, açúcar,
extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV,
acidulante INS 338 e aroma natural.

UND

500

7,93

3.965,00

34

Refrigerante em embalagem PET de 02 litros,
contendo no mínimo: Água gaseificada, açúcar,
semente de guaraná, aroma natural, acidulante: ácido
cítrico; conservadores; sobrato de potássio e benzoato
de sódio; corante caramelo tipo IV. Não contém
glúten

UND

500

7,14

3.570,00

35

Refrigerante em embalagem PET de 02 litros,
contendo no mínimo; Água gasificada, açúcar, suco
natural de laranja 10%, aroma artificial, acidulante
INS 330,conservador INS 211,estabilizantes INS 444
e INS 480, corante artificiai INS 1 10. Não contém

UND

500

6,40

3.200,00

30

31

glúten
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36

37

38

Sal apresentação refinado extraído de fontes naturais,
recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto
de sódio sobre a substância seca, adicionado de
antiumectante e iodo; aparência de cristais de
granulação uniforme, na cor branca, não devendo
estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e
sabor: característico (salino); Iodo: teor igual ou
superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100
miligramas de iodo por quilograma do produto;
ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais; embalagem: saco plástico
atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e número de registro
no órgão competente, devidamente rotulado conforme
legislação vigente; observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo
de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da
data de entrega.
Sardinha em lata, Ingredientes: sardinha, água,
polpa de tomate, óleo comestível, mostarda, açúcar,
sal, amido modificado, glutamato monossódico,
aroma de aipo, pimentão, cebola e alho. 125G.
Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju,
uva e acerola; não fermentado e não alcoólico; aspecto
líquido; cor e odor próprios da fruta em questão;
fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e
manipulados com as adequadas técnicas de higiene;
isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas, detritos animais ou vegetais; elaborado através
de processamento tecnológico adequado; envasado
assepticamente em embalagem hermética que não
permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua
apresentação e conservação até o momento de
consumo,sem a necessidade de refrigeração; ausência
de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela
diluição de suco concentrado até a concentração
original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis
mínimo estabelecido no respectivo. Embalagem;
frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.

KG

470

1,89

888,30

L’ND

2.750

4,09

11.247,50

UND

6.800

6,16

41.888,00
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39

Tempero Seco em pó composto de pimenta do reino
e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo,
na cor própria, não devendo estar melado ou
empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado
a partir de frutos maduros ou próximos da maturação,
sãos, limpos, dessecados e moídos com as adequadas
técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de
lOOg, com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

PCT

1.310

6,89

9.025,90

40

Vinagre branco de álcool com acidez mínima de
4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor
característicos; embalagem:frasco plástico de 500 ml,
com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.

UND

900

3,29

2.961,00

KG

600

34,69

20.814,00

KG

1.500

13,49

20.235,00

KG

1.500

34,07

51.105,00

41

42

43

Carne bovina acém sem osso de primeira
qualidade, congelada, magra,sem pele, sem gordura,
sem pontas e abas, condicionadas em caixa de
papelão, lacradas, com identificação do produto,
embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF),
selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção
Municipal (SIM). Embalagem com 1 quilo.
Carne bovina moída de 1* qualidade congelada em
filme de PVC ou saco plástico transparente, máximo
permitido de água na composição3%, instrução
normativa n° 83 da Secretaria da Defesa Agropecuária
do Ministério da Agricultura, dados de identificação e
informações nutricionais do produto, prazo de
validade, selo de inspeção Federal (SIF), selo de
inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção
Municipal (SIM). Embalagem plástica com 500g.
Carne bovina tipo patinho sem osso de primeira
qualidade, congelada, magra,sem pele, sem gordura,
sem pontas e abas, condicionadas em caixa de
papelão, lacradas, com identificação do produto,
embaladas a vácup, selo de inspeção Federal (SIF),
selo de inspeção Éstàdual (SIF), ou selo de inspeção
Municipal (SIM).IEm6alagem com 1 quilo.
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44

45

46

47

48

49

50

51

Fígado bovino resfriado, aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa; cor próprio e sem manchas
esverdeadas; cheiro e sabor próprio, contendo a
especificação do produto, validade, peso, registro no
órgão competente e selo do Serviço de Inspeção
Federal (SIF), expedido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do
Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob
inspeção veterinária; manipulada em condições
higiênicas adequadas e sem adição de substâncias
químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Frango inteiro resfriado ser cabeça e sem vísceras;
carne firme; embalagem primária em saco plástico
individual, e reembalada, abatida sobre inspeção
veterinária; manipulada em condições higiênicas
adequadas e sem adição de substâncias químicas;
isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos. Selo de inspeção Federal (SIF), selo de
inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção
Municipal (SIM).
Linguiça calabrcsa fresca, podendo ser composta de
carne suína ou de frango, com condimentos e outros
ingredientes
Linguiça toscana fresca, podendo ser composta de
carne suína ou de frango, com condimentos e outros
ingredientes
Peixe in natura, tipo pescada, apresentação fresco,
armazenamento em caixas terminas para manter a
conservação.
Abóbora madura, com casca sem brilho e firme,
tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, turgescentes, intactas e bem desenvolvidas,
livre de terras ou corpos estranhos aderentes a
superfície externa.
Alho in natura de 1* qualidade, graúdo, bulbo
inteiro, firme e intacto, sem lesões de origem física ou
mecânica, devendo estar bem desenvolvido e sadio.
Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou
corpo estranhos aderentes a superfície, de acordo com
a resolução n° 12/78 da CNNPA, embalagem em
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada, apresentando embalagem etiqueta de
pesagem.
Banana prata in natura isenta de sujidades, parasitas
e larvas. Deve ser de primeira qualidade com

K.G

400

19,80

7.920,00

KG

5.250

14,11

74.077,50

KG

400

20,24

8.096,00

KG

400

21,78

8.712,00

KG

1.700

38,11

64.787,00

KG

350

3,85

1.347,50

KG

120

25,99

3.118,80

KG

2.200

6,95

15.290,00

coloração, /ar^ma e sabor próprios e sem qualquer
lesão externa que afete sua aparência.
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

doce,

in

natura,

rosada

ou

branca,

apresentando boa qualidade, compacta e fume,
tamanho uniforme típicos da variedade, sem brotos.
Isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material
terroso e sujidade, sem danos físicos e mecânicos
(rachaduras e cortes) oriundos do manuseio e
transporte, livre de resíduos de fertilizantes,
transportada de forma adequada.
Batata inglesa in natura: novas de cor natural,
frescas, lisas, sem rugas de aparência fresca, isento de
brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou
corpos estranhos aderidos a superfície, embalagem
em sacos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Beterraba in natura novas de cor natural, frescas,
lisas, sem rugas de aparência fresca, isento de brotos,
lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superfície, embalagem em sacos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Cebola branca: tamanho médio, fresca de primeira
qualidade, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem
lesões de origem física e mecânica, embalagem em
sacos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Cenoura novas de cor laranja-vivo, frescas, lisas, sem
rugas de aparência fresca, isento de brotos, lesões
físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superfície, embalagem em sacos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Cheiro verde, folhas viçosas, com coloração e
tamanho uniforme e típico da variedade, livres de
resíduos de fertilizantes, de colheitas recentes.
Chuchu in natura novos de cor natural, frescos, lisas,
sem rugas de aparência fresca, isento de brotos, lesões
físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superfície, embalagem em sacos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Laranja pêra in natura de ótima qualidade; sã;
compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor
e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas
com elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal
de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito
estado de desenvolvimento do tamanho, observadas
as normas técnicas pertinente à legislação sanitária de
alimentos.
Limão taiti in natura, fresco, com características
organolépticas mantidas.
Mamão in natura, produto fresco, tamanho médio,
com boa màrência, sem a presença de fungos, com
cheiro e asseèto característico.

KG

830

7,25

6.017,50

KG

1.280

9,58

12.262,40

KG

570

5,13

2.924,10

KG

1.120

5,73

6.417,60

KG

770

5,86

4.512,20

UND

1.500

2,37

3.555,00

KG

720

4,01

2.887,20

kg

1.500

3,91

5.865,00

KG

280

4,68

1.310,40

KG

1.100

7,31

8.041,00
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62

63

64
65
66

Maçã in natura graúda de ótima qualidade; sã;
compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor
e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo);
casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou
amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir
o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo
no tamanho médio, normas técnicas pertinente à
legislação sanitária de alimentos.
Maxixe in natura, tamanho médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem
machucado, livres de resíduos de fertilizantes.
Melancia, madura, fresca, com características
organolépticas mantidas.
Melão in natura, madura, fresca, com características
organolépticas mantidas.
Pepino in natura, fresco, com características
organolépticas mantidas.

kg

1.500

7,38

11.070,00

KG

290

8,82

2.557,80

KG

880

4,50

3.960,00

KG

870

6,84

5.950,80

KG

300

3,85

1.155,00

67

Pimenta de cheiro, com característica íntegra e firme
com grau de maturação adequada, isenta de
substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e
umidade.

KG

145

5,33

772,85

68

Pimentão in natura, higienizado, com característica
íntegra e firme com grau de maturação adequada,
isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos
estranhos e umidade.

KG

377

8,02

3.023,54

KG

6.000

10,21

61.260,00

KG

160

5,51

881,60

KG

300

5,39

1.617,00

KG

1.200

7,83

9.396,00

69

70
71
72

Polpa de fruta sabor diversos, congelada:
selecionada, isenta de contaminação; acondicionada
em saco plástico de polietileno, constar a data de
fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06
meses e n° do registro do MAPA, unidade 1.0
quilograma.
Quiabo in natura, fresco, com características
organolépticas mantidas.
Repolho in natura, fresco, com características
organolépticas mantidas.
Tomate cereja in natura, higienizado, com
características organolépticas mantidas.

COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MEs,EPPs e MEIs 25%(vinte e cinco por cento)
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND

OUANT.

VLT, UNIT.

VLT.TOTAL

73

Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó
fino, homogêneo,na cor branca, de fácil escoamento,
não devendo estar melado ou empedrado; odor
próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de
matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de
polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de xegistro no Ministério da Saúde,
devidamente (rotulado conforme legislação vigente;
observadas
normas técnicas pertinentes à
legislação sani^áría de alimentos.

KG

7.287

3,24

23.609,88
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74

Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com
certificado do selo de pureza ABIC. Acondicionados
em embalagem de polietüeno resistente, atóxica,
contendo 250 gramas. Com identificação na
embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas e material
estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da

PCT

7.325

4,57

33.475,25

data de entrega.

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75% (setenta e cinco por cento)
ITEM

75

76

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó
fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento,
não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio
e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria
terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais; embalagem: saco de polietüeno
atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e número de registro
no Ministério da Saúde, devidamente rotulado
conforme legislação vigente; observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com
certificado do selo de pureza ABIC. Acondicionados
em embalagem de polietüeno resistente, atóxica,
contendo 250 gramas. Com identificação na
embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas e material
estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da

UND

QIJANT.

VLR. IINIT.

VLR. TOTAL

KG

21.863

3,24

70.836,12

PCT

21.975

4,57

100.425,75

data de entrega.
4.1. Segue abaixo itens e quantitativos, bem como descrição dos Órgãos / Entidades e suas atribuições
perante o presente Sistema de Registro de Preços - SRP, em conformidade com os Incisos III e IV do Art.
2“ do Decreto Federal n° 7.892/2013 e posteriores alterações.
4.1.1 - ORGAO GERENCIADOR: GABINETE DO PREFEITO
4.1.2 -ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO.
ITEM
UND
descrição dos produtos
OÜANT.
Achocolatado em pó: solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farinha em
sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em embalagens de
polietüeno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação na embalagem
I
KG
1.125
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de
validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a
'
contar da data de entrega.
Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de
2
KG
3.900
fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado;odor próprio e sabor doce; livre
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3

4

5

6

7

8

9

10

de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais
ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação
vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Adoçante dictético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo lOOml, com a
identificação do produto, marcado fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo
de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente
rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
AVEIA EM FLOCOS:sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio, isenta
de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de I70g,
200g a Ikg, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a
contar a partir da data de entrega.
Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina
de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo
400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente
rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de malte, amido de
milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento biológico,
estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas,
detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem plástica com dupla
proteção: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número
de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente;
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC.
Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas.
Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material estranho.
Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.
Chá de diversos sabores,tipo chachês caixa com 10 unidades
Fécula de mandioca,em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Xeor nutricional
mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem gordura
trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor
própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor:
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agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência de conservadores, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem; lata, contendo 300g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo
de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente
rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n°
369, de 04/09/97, MÀ e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
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Leite em pó integral, com 250g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão ser
observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do
Leite em pó, fixado pela Portaria n® 369, de 04/09/97, MÀ.Embalagem aluminizada. Prazo
de validade mínimo de 01 (um)ano.
LEITE EM PO SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou
ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 200g
MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de Hpídeos e 0% de
gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola; não fermentado e não
alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de
frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento
de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; elaborado
através de processamento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem
hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e
conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de
aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a
concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido no
respectivo. Embalagem: frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

ÜN

3.000

UN

105

Pote

300

UNID

1.500

POLPA DE FRUTA SABOR DIVERSOS, CONGELADA: selecionada, isenta de
contaminação; acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação,
prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e n° do registro do MAPA, unidade 1.0
quilograma.

3.000

4.1.3- ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: SECRETARIA DE AGRICULTURA,PESCA,AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
ITEM

1

2

DESCRICÁO DOS PRODUTOS
Achocolatado em pó: solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farinha em
sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em embalagens de
polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de
validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de
fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce;
livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
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animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme
legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Adoçante dietético liquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo lOOml, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
AVEIA EM FLOCOS:sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio, isenta
de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 170g,
200g a Ikg, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a
contar a partir da data de entrega.
Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos
animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável
lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente
Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de malte, amido de
milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento biológico,
estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas,
detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem plástica com
dupla proteção: pacote impermeável lacrado, contendo 400g(3x1), com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número
de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação
vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC.
Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas.
Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material
estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.
Fécula de mandioca,em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo,odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um)
ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional
mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem gordura
irans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor
própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor:
agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência de conservadores, sujidades.
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parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 300g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as
especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó,
fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ e demais normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Leite em pó integral, com 250g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão ser
observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
do Leite em pó, fixado pela Portaria rf 369, de 04/09/97, MÀ. Embalagem aluminizada.
Prazo de validade mínimo de 01 (um)ano.
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou
ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 200g
MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de
gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola; não fermentado e não
alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fhita em questão; fabricado a partir de
fhitos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento
de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; elaborado
através de processamento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem
hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e
conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de
aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a
concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido
no respectivo. Embalagem: frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um)
ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
POLPA DE FRUTA SABOR DIVERSOS, CONGELADA: selecionada, isenta de
contaminação; acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação,
prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e n° do registro do MAPA, unidade 1.0
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4.1.4 - ORGAO PARTICIPANTE 3: SECRETARIA DE CULTURA
ITEM

1

2

DESCmCAO DOS PRODUTOS
Achocolatado em pó: solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farinha em
sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em embalagens de
polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de
validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de
fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce;
livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
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líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme
legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
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Adoçante dietctico líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo lOOml, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
AVEIA EM FLOCOS;sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio, isenta
de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 170g,
200g a Ikg, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a
contar a partir da data de entrega.
Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante
lecitina de soja, fermentes químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos
animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável
lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente
Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de malte, amido de
milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento biológico,
estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas,
detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem plástica com
dupla proteção: pacote impermeável lacrado, contendo 400g(3x1), com a identificação do
produto, marca do fabricante,data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número
de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação
vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Café: tipo I tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC.
Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas.
Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material
estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.
Fécula de mandioca,em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo,odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g,com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um)
ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional
mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio,sem gordura
trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo,na cor
própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor:
agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência de conservadores, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 300g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
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4.1.5

mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as
especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó,
fixado pela Portaria rf 369, de 04/09/97, MÀ e demais normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Leite em pó integral, com 250g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão ser
observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
do Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ. Embalagem aluminizada.
Prazo de validade mínimo de 01 (um)ano.
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou
ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 200g
MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de üpídeos e 0% de
gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola; não fermentado e não
alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de
frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento
de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; elaborado
através de processamento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem
hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e
conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de
aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a
concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido
no respectivo. Embalagem: frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um)
ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
ORGAO PARTICIPANTE

1: SECRETARIA

DE

UND

450

UND

60

Pote

105

UND

1.500

DESENVOLVIMENTO

SOCIAL,

TRABALHO,E ECONOMIA SOLIDÁRIA
HEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Achocolatado em pó: solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farinha
em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em
embalagens de polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e de validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de
06(seis) meses a contar da data de entrega.
Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca,
de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor
doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente
rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo lOOml, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
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mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Amido de milho com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil
escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; sem açúcar; fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01(um)
ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Arroz agulhinha branco: apresentação tipo 1 beneficiado, polido e da safra corrente;
em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades,
insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
AVEIA EM FLOCOS: sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio,
isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens
de 170g, 200g a Ikg, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade
10 meses a contar a partir da data de entrega.
Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades,
parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme
legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de
malte, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó
fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Embalagem plástica com dupla proteção: pacote impermeável
lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão
competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC.
Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250
gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e
material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.
Colorífico: apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de fhitos maduros de
espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho
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intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos, embalagem de lOOg
Cereal a base de flocos pré-cozidos, contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e
fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais
ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor
próprios, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos, pacote de 40Q gramas
Chá de diversos sabores,tipo cachês caixa com 10 unidades
Creme de leite. Caixa de 200 ml

PCT

510

CAIXA
UND

400
600

14

Ervilha em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito
estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado
artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g,com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01(um)
ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.

UN

600

15

Extrato de Tomate, produto industrializado apresentação simples concentração de
polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados
sem pele, sem sementes. É tolerado 1% de açúcar, e 5% de cloreto de sódio. O produto
deve ser isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem
de 190g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação
e validade

UN

1.800

11

12
13

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente;
em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos,
16

parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Farinha natural de mandioca cor amarela, grupo d’água, subgrupo grossa, tipo I, da
safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de

KG

450

17

sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um)Kg,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Fécula de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência

KG

570

KG

600

KG

800

18

19

de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Feijão apresentação carioquinha tipo I da safra corrente; em bom estado de
conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de
fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a
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identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Feijão apresentação preto tipo 1 da safra corrente; em bom estado de conservação;
grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos,
20

21

22

23
24

25

26

27

28

parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional
mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem
gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino,
homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou
empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência
de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais.
Embalagem: lata, contendo 300g,com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um)ano, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente.
Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ
e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Leite em pó integral, com 250g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e
apto para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão
ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade do Leite em pó, fixado pela Portaria n'’ 369, de 04/09/97, MÀ. Embalagem
aluminizada. Prazo de validade mínimo de 01 (um)ano.
LEITE EM PÔ SEM LACTOSE: leite UHT livrei lactose. Dados de identificação.
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde
e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 200g
Leite condensado, ingredientes leite integral/açúcar/leite em pó caixa 395g
Macarrão de trigo com ovos, tipo espaguete, pacote com 500g. Fabricado a partir de
matérias-primas selecionadas sãs, limpas de boa qualidade. Cor ligeiramente
amarelada,sabor e odor característico, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro
e ácido fólico, livre de umidade. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de fabricação e validade. Validade mínimo de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.
MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de
gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
M.4RGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de
gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 250g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Massa pronta para bolo (variadas) pct 450 g
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Mistura para mingau, sabor cremogema tradicional. Informação: amido de milho,
açúcar, vitaminas(A e C), sais minerais(cálcio, fósforo e ferro), aromatizante, corante
carmim. caixa com 200g.
Milho em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito
estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado
artiflcialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01(um)
ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
Milho para pipoca, embalagem de 500 gr.
Óleo de soja apresentação vegetal refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade;
aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os
padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de
gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: tipo Pet plástica, contendo 900ml,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12(doze)
meses a contar da data de entrega.
Ovo de galinha, fresco, branco, tipo 3(grande); classe A,com peso unitário mínimo
de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme
e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo
solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte
central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa,
límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção
oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de
Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução n® 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA.
Carteia com 30 unidades.
Pão francês de 50g
Refrigerante em embalagem PET de 02litros, contendo no mínimo: água
gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante
INS 338 e aroma natural.
Refrigerante em embalagem PET de 02 litros, contendo no mínimo: Agua
gaseificada, açúcar, semente de guaraná, aroma natural, acidulante: ácido cítrico;
conservadores: sobrato de potássio e benzoato de sódio; corante caramelo tipo IV. Não
contém glúten
Refrigerante em embalagem PET de 02 litros, contendo no mínimo: Agua
gasifícada, açúcar, suco natural de laranja 10%, aroma artificial, acidulante INS 330,
conservador INS 211, estabilizantes INS 444 e INS 480, corante artificial INS 110.
Não contém glúten
Sal apresentação refinado extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo
de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e
iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar
úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); Iodo:
teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo
por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais
ou vegetais; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação
vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Prazo de validade mínimo de 12(doze) meses a contar da data de entrega.
Sardinha em lata. Ingredientes: sardinha, água, polpa de tomate, óleo comestível,
mostarda, açúcar, sal, amido modificado, glutamato monossódico, aroma de aipo,
pimentão, cebola e alho. 125G.
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Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola; não fermentado e
não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a
partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de
higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais; elaborado através de processamento tecnológico adequado; envasado
assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que
assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a
necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído
pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o
teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido no respectivo. Embalagem: frasco de
vidro, contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Tempero Seco em pó composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de
pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro
pungente; sabor picante; fabricado a partir de fhitos maduros ou próximos da
maturação, sãos, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene;
isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais.
Embalagem plástica com peso líquido de lOOg, com a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Vinagre branco de álcool com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor,
sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Carne bovina acém sem osso de primeira qualidade, congelada, magra, sem pele,
sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com
identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF), selo de
inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1
quilo.
Carne bovina moída de 1* qualidade congelada em filme de PVC ou saco plástico
transparente, máximo permitido de água na composição3%, instrução normativa n® 83
da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, dados de
identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, selo de
inspeção Federal(SIF), selo de inspeção Estadual(SIF), ou selo de inspeção Municipal
(SIM). Embalagem plástica com 500g.
Carne bovina tipo patinho sem osso de primeira qualidade, congelada, magra,sem
pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas,
com identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal(SIF), selo
de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1
quilo.
Fígado bovino resfriado, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor próprio
e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, contendo a especificação do
produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção
Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou
selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção
veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de
substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
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Frango inteiro resfriado ser cabeça e sem vísceras; carne firme; embalagem primária
em saco plástico individual, e reembalada, abatida sobre inspeção veterinária;
manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas;
isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos. Selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção
Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM).
Linguiça calabresa fresca, podendo ser composta de carne suína ou de frango, com
condimentos e outros ingredientes

5.250

KG

400

49

Linguiça toscana fresca, podendo ser composta de carne suína ou de frango, com
condimentos e outros ingredientes

KG

400

50

Peixe in natura, tipo pescada, apresentação fresco, armazenamento em caixas terminas
para manter a conservação.
Abóbora madura, com casca sem brilho e firme, tamanho grande, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, turgescenies, intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou
corpos estranhos aderentes a superfície externa.
Alho in natura de 1“ qualidade, graúdo, bulbo inteiro, firme e intacto, sem lesões de
origem física ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido e sadio. Não deve conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpo estranhos aderentes a superfície, de acordo
com a resolução n° 12/78 da CNNPA, embalagem em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada, apresentando embalagem etiqueta de pesagem.
Banana prata in natura isenta de sujidades, parasitas e larvas. Deve ser de primeira
qualidade com coloração, aroma e sabor próprios e sem qualquer lesão externa que
afete sua aparência.
Batata doce, in natura, rosada ou branca, apresentando boa qualidade, compacta e
firme, tamanho uniforme típicos da variedade, sem brotos. Isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidade, sem danos físicos e mecânicos
(rachaduras e cortes) oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de
fertilizantes, transportada de forma adequada.
Batata inglesa in natura: novas de cor natural, frescas, lisas, sem rugas de aparência
fresca, isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas,sem sujidades ou corpos estranhos
aderidos a superfície, embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Beterraba in natura novas de cor natural, frescas, lisas, sem rugas de aparência fresca,
isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos estranhos
aderidos a superfície, embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Cebola branca; tamanho médio, fresca de primeira qualidade, compacta e firme, sã,
sem rupturas,sem lesões de origem física e mecânica, embalagem em sacos resistentes,
conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Cenoura novas de cor laranja-vivo, frescas, lisas, sem rugas de aparência fresca, isento
de brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a
superfície, embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Cheiro verde, folhas viçosas, com coloração e tamanho uniforme e típico da
variedade, livres de resíduos de fertilizantes, de colheitas recentes.
Chuchu in natura novos de cor natural, frescos, lisas, sem rugas de aparência fresca,
isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos estranhos
aderidos a superfície, embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
Laranja pêra in natura de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com elevada
acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em
perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas
pertinente à legislação sanitária de alimentos.
Limão taiti in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.
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Mamão in natura, produto fresco, tamanho médio, com boa aparência, sem a presença
de fungos, com cheiro e aspecto característico.
Maçã in natura graúda de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra,
sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio,
normas técnicas pertinente à legislação sanitária de alimentos.
Maxixe in natura, tamanho médio, no ponto de maturação,sem ferimentos ou defeitos,
sem machucado, livres de resíduos de fertilizantes.
Melancia, madura, fresca, com características organolépticas mantidas.
Melão in natura, madura, fresca, com características organolépticas mantidas.
Pepino in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.
Pimenta de cheiro, com característica íntegra e firme com grau de maturação
adequada, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade.
Pimentão in natura, higienizado, com característica íntegra e firme com grau de
maturação adequada, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e
umidade.
POLPA DE FRUTA SABOR DIVERSOS,CONGELADA: selecionada, isenta de
contaminação; acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de
fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e n° do registro do MAPA,
unidade 1.0 quilograma.
Quiabo in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.
Repolho in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.
Tomate cereja in natura, higienizado, com características organolépticas mantidas.
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4.1.6- ÓRGÃO PARTICIPANTE 4: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Achocolatado em pó: solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farinha
em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em
embalagens de polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e de validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de
06(seis) meses a contar da data de entrega.
Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca,
de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor
doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente
rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Adoçante díetétíco líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo lOOml, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
AVEIA EM FLOCOS: sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio,
isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens
de 170g, 200g a Ikg, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade
10 meses a contar a partir da data de entrega.
Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a
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partir de matérias primas sàs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades,
parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme
legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

6

7

8

9

10

11

Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de
malte, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó
fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Embalagem plástica com dupla proteção: pacote impermeável
lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão
competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC.
Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250
gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso,fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material
estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.
Chá de diversos sabores,tipo chachês caixa com 10 unidades
Fécula de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência
de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional
mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem
gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino,
homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou
empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência
de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais.
Embalagem: lata, contendo 300g,com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente.
Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n'’ 369, de 04/09/97, MA
e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Leite em pó integral, com 250g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e
apto para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão
ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade do Leite em pó, fixado pela Portaria n® 369, de 04/09/97, MÀ. Embalagem
aluminizada. Prazo de validade mínimo de 01 (um)ano.
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LEITE EM PO SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação,
12

13

14

15

marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde
e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 200g
MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de
gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola; não fermentado e
não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a
partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de
higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais; elaborado através de processamento tecnológico adequado; envasado
assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que
assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a
necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído
pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor
de sólidos solúveis mínimo estabelecido no respectivo. Embalagem: frasco de vidro,
contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
POLPA DE FRUTA SABOR DIVERSOS,CONGELADA: selecionada, isenta de
contaminação; acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de
fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e n° do registro do MAPA,
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4.1.7- ORGAO PARTICIPANTE 6: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ITEM

1
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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Achocolatado em pó: solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farinha
em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em
embalagens de polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e de validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de
06(seis) meses a contar da data de entrega.
Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca,
de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor
doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente
rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.
Adoçante dietétíco líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo lOOml, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
AVEIA EM FLOCOS: sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio,
isenta de mofo,livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens
de 170g, 200g a Ikg, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade
10 meses a contar a partir da data de entrega.
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Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades,
parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépíicos
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e
número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme
legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de
malte, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó
fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Embalagem plástica com dupla proteção: pacote impermeável
lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão
competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC.
Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250
gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material
estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.
Fécula de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência
de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor nutricional
mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem
gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino,
homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou
empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência
de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais.
Embalagem; lata, contendo 300g,com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um)ano, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente.
Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria n"® 369, de 04/09/97, MÀ
e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
Leite em pó integral, com 250g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e
apto para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão
ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade do Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ. Embalagem
aluminizada. Prazo de validade mínimo de 01 (um)ano.
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LEITE EM PÓ SEM LACTOSE:leite UHT livre de lactose. Dados de identificação,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde
e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 200g
MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de
gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas;
apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola; não fermentado e
não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a
partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de
higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais; elaborado através de processamento tecnológico adequado; envasado
assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que
assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a
necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído
pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor
de sólidos solúveis mínimo estabelecido no respectivo. Embalagem: frasco de vidro,
contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
POLPA DE FRUTA SABOR DIVERSOS,CONGELADA: selecionada, isenta de
contaminação; acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de
fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e n° do registro do MAPA,
unidade 1.0 quilograma.
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5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento
Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato,
conforme Art. 7° § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013 e Decreto Municipal 007/2021.
6.

FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:

6.1. A forma de fornecimento dos produtos, será mediante apresentação de requisição própria do executor
do contrato da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,em 01 (uma)via, devendo conter no verso carimbo
em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;
b)Informar a quantidade dos produtos;
c) Informar o valor referente a cada produto;
d)Informar a data da prestação dos fornecimentos dos produtos;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
6.2. A prestação do fornecimento deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu
endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no
prazo de até 02(dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
c
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7. DAS QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitação, comprovação através de atestado(s)
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação;
8.

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERENCIA

8.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

^ 9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os
seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,ou, em
seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu
-MA.
9.2. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a prestação dos fornecimentos,objeto deste Registro de Preços,determinando
o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não
exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.
10.

DO PAGAMENTO

10.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento
será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de
^ regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária,
conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a
Fazenda Estadual, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual;
Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do
Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando
situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua
proposta.
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.
11.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
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d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos fornecimentos
atestados,
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
12.

DAS Obrigações da licitante vencedora
12.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis
à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,durante todo o
período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b)informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou 0 acompanhamento do contratante;

^

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão
de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g)não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com
o exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.
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13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
i3.1. Órgão Gerenciador - Gabinete do Prefeito.
13.2. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12(doze) meses, a partir da data
de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.l2 do Decreto Federal n° 7.892/2013.
13.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993 e no Decreto rf 7.892/2013 e suas alterações.
13.4. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 §
3® e 4° do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013(Redação dada pelo Decreto n° 9.488, de 2018).
13.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, desde que esta fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2° do Decreto 7.892,de 23 de janeiro
de 2013.
14. FUNDAMENTAÇAO LEGAL
14.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal
n° 7.892/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 004/2021 e Decreto Municipal n° 007/2021,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n°
123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n® 147, de 07 de agosto de 2014 e alterada pela demais
normas pertinentes à espécie.

Buriticupu/MA, 17 de maio de 2021.
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^^MR FREITAS SILVA
SecretMo
i/ipal de Administração e Planejamento
Respon^á^él/pela Elaboração do Termo de Referência
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