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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

 

1.1. O presente Termo de Referência trata do Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios 

Perecíveis e Não Perecíveis, com transporte incluso, a fim de suprir as necessidades do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNATE, do Município de MARACANÃ-PA. 

 

 2. JUSTIFICATIVA   

 

2.1. Com o objetivo de atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, na Lei 

Complementar nº101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, na medida provisória nº 

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

de agosto de 2006 e lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos 

educandos, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria 

Interministerial nº 1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a 

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

de hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, 

desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, através de cardápio diversificado e regionalizado. 

 

 3. METODOLOGIA   

 

3.1. A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, 

observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

decreto federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

pelo decreto federal nº 7.892/13 e suas alterações e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

 4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO   

 

4.1. A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório justifica-se pela 

maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração, além da 
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possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante a fase de lances. 

 

 5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.   

 

Os Gêneros a serem adquiridos constam na pauta em ANEXO para 200 dias letivos de 2019. Nesta pauta estão 

especificadas as unidades de medida de cada gênero, quantidade programada para cada gênero, tipo de embalagem 

primária e secundária e a validade para cada produto. 

5.1 - Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer outro defeito que possa 

comprometer a qualidade do produto. 

5.2 - Os produtos que foram submetidos a algum tipo de processamento, deverão estar embalados e rotulados. 

5.3 - A rotulagem dos produtos, inclusive a nutricional, deverá seguir a legislação específica em vigor. 

5.4 - A proponente vencedora é responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos licitados. 

5.5 - No ato do recebimento dos produtos, somente serão aceitas embalagens nas quantidades e medidas 

especificadas no edital. 

5.6 - No caso de alteração dos produtos, após a entrega dos mesmos, a proponente vencedora deverá fazer a 

reposição. 

5.7 - O prazo de validade dos produtos deverá ser de 6 (seis) meses a contar da data de fabricação que não 

deverá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. 

5.8 - A proponente deverá constar em sua proposta e marca das mercadorias sob pena de desclassificação da 

proposta do certame. 

 

 6. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA, DA FORMA DE PAGAMENTO E QUALIDADE.   

 

a) Local de entrega: os produtos deverão ser entregues diretamente nas escolas Municipais de MARACANÃ-PA. 

b) Prazo de entrega: deverá ser realizada conforme cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de 

Educação, durante o exercício de 2019. 

c) Forma de pagamento: o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria. 

d) Em hipótese alguma serão aceitos os itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da 

contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem como a visando a repetição 

de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade. 

 

 7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORNECIMENTO   

 

7.1.1. Os produtos a serem adquiridos deverão atender as condições estabelecidas no Regulamento Técnico para 
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Rotulagem e Alimentos Embalados (RDC nº 259, de 20.09.2002), em anexo; 

Relativos à Qualificação Técnica do Licitante: 

a) Comprovação de que é adimplente com o município com o fornecimento do objeto, através de uma declaração 

fornecida pela Secretaria Municipal Educação; 

b) Alvará de Funcionamento da sede da licitante; 

c) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os gêneros 

alimentícios não perecíveis, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos; 

d) Atestado de Vistoria Anual, no prazo de validade, do Corpo de Bombeiros da Sede do Licitante; 

e) Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo 

serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal no prazo estabelecido, oficialmente demonstrando que está apta 

para o seu funcionamento regular; 

f) Atestado de Visita técnica aos postos de entrega da merenda escolar, ou seja, à todas as Escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Maracanã, comprovando que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, emitido pelo Secretário Municipal de Educação. 

f.1.) A visita deverá ser realizada pelo representante legal ou procurador legal da empresa interessada em participar do 

certame e será acompanhado pelo (a) coordenador (a) da Merenda Escolar da Secretaria de Educação. Este emitirá um 

relatório de visitação e encaminhará ao Secretário para a emissão do referido Atestado de Visita Técnica. 

f.2.) A visita ocorrerá nos dias XX, XX e XX/XX/2019, à partir das 08h00min, saindo da sede da Prefeitura Municipal de 

Maracanã. Os interessados que comparecerem ao local de saída após este horário não estarão credenciados para a 

visitação e não poderão participar do certame. 

g) A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no mínimo 02 (dois) 

atestados de capacidade técnica fornecida por pessoa física ou jurídica comprovando que já prestou ou presta 

serviços dessa natureza com assinatura reconhecida em cartório.  

 

Parágrafo Único: a Prefeitura reserva-se ao direito de abrir diligencia, e poderá solicitar à licitante que apresente 

copia das respectivas notas fiscais e/ou contratos, que deram origem aos fornecimentos constantes nos respectivos 

atestados. 

 

 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

 

8.1. O horário de entrega dos gêneros alimentícios diretamente nas escolas, deverá ser de 2ª-feira a 6ª-feira das 

08:00hs às 12:00hs, não podendo ocorrer atrasos ou falta de Gêneros Alimentícios de acordo com cronograma 

previamente entregue pela SEMED, salvo por motivo justo e devidamente justificado em documento oficial e aceito 

pela SEMED. 
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8.2. A entrega de Gêneros Alimentícios PERECÍVEIS, deverá ser realizada impreterivelmente, de acordo com o 

cronograma previamente entregue pela SEMED, nos horários determinados, devendo esta entrega ser efetuada de 

2ª- feira a 5ª-feira das 08:00hs às 12:00hs, excluindo-se a entrega nas sextas-feiras e em vésperas de feriados; 

8.3. O prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser realizado em até 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Compra, conforme cronograma expedido SEMED. 

8.4. Serão recebidos, apenas e exclusivamente, Gêneros Alimentícios condizentes com as especificações 

apresentadas neste Termo de Referência. 

8.5. As embalagens de modo geral devem ser secas, livres de qualquer matéria estranha, ser resistente e 

conferir proteção ao produto. Os papéis envoltórios, selos de propaganda comercial, rótulos e/ou etiquetas devem 

ser inócuos, inodoros e as tintas e colas devem ser atóxicas. 

8.6. Não é permitido, nas embalagens, emendas ou remendos que ocasionem modificação do espaço interno 

original. 

8.7. Não é permitido o reaproveitamento de embalagem que tenha sido utilizada para acondicionamento de 

defensivos agrícolas, fertilizantes, rações ou similares. 

8.8. Nenhum componente da embalagem (matéria prima e acessórios) poderá conter resíduos prejudiciais ao 

produto acondicionado e/ou à saúde humana. 

8.9. Os materiais utilizados nas embalagens devem estar em conformidade com as Normas e Recomendações 

de Saúde e Higiene e que sejam capazes de proteger os produtos embalados. 

8.10. Constatado qualquer irregularidade, quanto a qualidade, quantidade, peso, no ato da entrega, as mercadorias 

serão recusadas, devendo as mesmas ser repostas no prazo de 48 horas e de acordo com critérios estabelecidos 

para o controle de qualidade dos gêneros. 

8.11. Com base nos prazos de validade informados na pauta, quando da entrega no deposito central dos 

Gêneros Alimentícios, os mesmos deverão ter no máximo 30 dias de fabricação; 

8.12. Quando da entrega dos Gêneros Alimentícios, a qualidade dos mesmos deverá ser garantida pela empresa 

fabricante, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e Legislação Sanitária em vigor no País, através da 

emissão de Certificado de Garantia de Qualidade e Fornecimento, considerando o prazo de validade estabelecido. 

8.13. Todo o produto deteriorado, ainda que, com data de validade vigente, deverá ser trocado pelo 

fornecedor, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sem adição de qualquer ônus para esta Secretaria de Municipal 

de Educação. 

8.14. A entrega dos Gêneros Alimentícios, que necessitam de refrigeração, deverá ser efetuada em caminhão 

baú refrigerado, de acordo com as Normas do Decreto nº 31.455 de 20/06/82 e Portaria CVS 6/99 de 

10/03/99. Os produtos devem ser mantidos, durante o transporte, às suas respectivas temperaturas. 
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Maracanã (PA), 15 de Janeiro de 2019. 
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ANEXO  

TERMO DE REFERÊNCIA  

RELAÇÃO DE ITENS 

IT Descrição Qtde. Unidade Embalagens Primarias / Secundárias Validade dos Gêneros 

1 
Achocolatado Em Pó, Com Porção 

Por 25g: Proteína 0,8g e Fibra 
Alimentar 1,0g. Contém Glúten. 

17.500 Pacotes 400 g 
Sacos de polietileno atóxico contendo 
até 400g, acondicionados em caixas de 

papelão reforçado com 20 pacotes 

Não inferior a 180 dias e ter 
sido fabricado no máximo a 

45 dias da entrega no 
depósito 

2 

Açúcar Cristal, de 1 qualidade, 
cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar. Com 
Porção Por 5g: Valor Energético 

20Kcal e Carboidratos 5g. 

15.000 kg 
Embalagem plástica de 1kg, 

acondicionados em embalagens  
totalizando 30kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

3 Alho Picado de 1º qualidade. 7.500 Potes de 200 g 

Embalagem plástica de apropriadas de 
200 g, acondicionado em caixas de 
papelão totalizando 10 kg de peso 

líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

4 

Arroz tipo I: de 1ª qualidade, 
beneficiado, polido, grãos inteiros, 
isento de parasitas, mofo, odores 
estranhos, substancias nocivas, 
matérias terrosas e outros Com 
Porção Por 50g: Proteína 3,5g e 

Fibra Alimentar 1,0g. 

14.000 kg 

Embalagem plástica de 1kg, 
acondicionados em fardos plásticos 
transparentes totalizando 30kg de 

peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

5 

Arroz tipo II: beneficiado, polido, 
grãos inteiros, isento de parasitas, 

mofo, odores estranhos, 
substancias nocivas, matérias 

terrosas e outros. Com Porção Por 
50g: Proteína 4,0g e Fibra 

Alimentar 1,0g. 
 

8.000 kg 

Embalagem plástica de 1kg, 
acondicionados em fardos plásticos 
transparentes totalizando 30kg de 

peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

6 

Aveia Flocos Finos: isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, 
umidade acima de 15%. Com 

Porção Por 30g: Proteína 5,1g e 
Fibra Alimentar 3,3g. 

16.000 
Pacotes de 250 

g 

Embalagens de 250g acondicionados 
em caixas de papelão totalizando 16 

pacotes. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

7 

Biscoito doce tipo Rosca de Coco: 
Com Porção Por 30g: Proteína 2g e 

Fibra Alimentar 0,5g. Contém 
glúten. 

25.000 
Pacotes de 400 

g 

Embalagem plástica de 400g, 
acondicionada em caixas de papelão 

de 8kg peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 
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8 

Biscoito tipo Creme Cracker: Com 
Porção Por 30g: Proteína 2,9g e 
Fibra Alimentar 0,9g. Contem 

glúten. 

25.000 
Pacotes de 400 

g 

Embalagem plástica de 400g, 
acondicionada em caixas de papelão 

de 8kg peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

9 

Biscoito doce tipo Maria: Com 
Porção Por 30g: Proteína 2,2g e 
Fibra Alimentar 0,6g. Contem 

glúten. 

25.000 
Pacotes de 400 

g 

Embalagem plástica de 400g, 
acondicionada em caixas de papelão 

de 8kg peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

10 
Charque PA: Com Porção Por 30g: 

Proteína 7,4g e Gorduras Totais 
5,0g. 

8.000 kg 
Embalagem plástica de 1kg, 

acondicionados em caixas de papelão 
com 30kg. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega. 

11 
Café: grãos torrados embalados a 
vácuo, cor, odor e sabor próprio. 

6.000 
Pacotes de 500 

g 
Embalagens de 500 g acondicionadas 

em caixas de papelão com 10 kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

12 

Colorífico: corante de boa 
qualidade, produto constituído 

pela mistura de fubá de mandioca 
com urucum em pó, com aspecto 

de pó fino, cor, cheiro e sabor 
próprios. 

5.000 kg 
Embalagem apropriada de 100g 

acondicionada em caixas de papelão 
contendo 10 kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

13 

Extrato de tomate simples 
concentrado com no mínimo 1% 
de carboidrato e 5% de sódio por 

porção, deverá ser preparado com 
fruto maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e sementes. O produto 

deverá estar isento de 
fermentações e não indica 
processamento defeituoso 

14.000 Sache de 340 g 
Embalagens de 340g acondicionadas 

em caixas papelão totalizando 24 
unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

14 

Cereal Infantil Instantâneo Sabor 
Farinha Láctea: sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido 

fólico, açúcar leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e 

aromatizantes. Contem glúten. 

17.500 Pacotes 230 g 
Embalagens de230g acondicionados 
em caixas de papelão totalizando 12 

pacotes. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

15 

Cereal Infantil Instantâneo Sabor 
Multicereais: sabor natural, 

ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido 

fólico, açúcar leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e 

aromatizantes. Contem glúten. 

17.500 Pacotes 230 g 
Embalagens de230g acondicionados 
em caixas de papelão totalizando 12 

pacotes. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 
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16 

Cereal Infantil Instantâneo Sabor 
Arroz: sabor natural, ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, açúcar leite 

em pó integral, vitaminas e 
minerais, sal e aromatizantes. 

Contem glúten. 

17.500 Pacotes 230 g 
Embalagens de230g acondicionados 
em caixas de papelão totalizando 12 

pacotes. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

17 
Farinha de trigo com fermento: 

ácido fólico, vitamina b9. Contém 
glúten. 

3.000 kg 
Embalagem plástica de 1kg, 

acondicionados em embalagens  
totalizando 30kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

18 

Feijão carioca ou rajado tipo I: de 
1ª qualidade, isento de parasitas, 

mofo, odores estranhos, 
substancias nocivas, matérias 

terrosas e outros. 

10.000 kg 
Embalagem plástica de 1kg, 

acondicionados em embalagens  
totalizando 30kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

19 

Leite em pó integral: aspecto: pó 
uniforme sem grumos, cor: branco 
amarelado, não conter substancias 

estranhas, macro e 
microscopicamente visíveis. 

Características físico-químicas: o 
leite em pó deverá conter apenas 
proteínas, açúcares, gorduras, e 
outras substâncias minerais do 
leite e nas mesmas proporções 
relativas, salvo quando ocorrer 

originada por processo 
tecnologicamente adequada. Com 

Porção Por 26g: Proteína 6,8g e 
Gorduras Totais 6,8g. 

6.000 Fardo 
Embalagem plástica de 200g, 

acondicionados em fardos totalizando 
10kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

20 

Macarrão tipo espaguete sêmola: 
Com Porção Por 80g: Proteína 8,7g 

e Fibra Alimentar 2,3g. Contem 
glúten. 

24.000 
Pacotes de 500 

g 

Embalagem plástica de até 500g, 
acondicionado em fardos plásticos 
transparentes totalizando até 5kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

21 

Margaria com sal. O produto deve 
ser isento de gorduras trans e 

conter no mínimo 60% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e deverão 
estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis. 

7.000 Potes de 500 g 
Embalagem plástica de 500 g, 

acondicionadas em caixas com 12 
unidades totalizando 06 kg, 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

22 
Massa para sopa: Com Porção Por 

80g: Proteína 8,7g e Fibra 
Alimentar 2,3g. Contem glúten. 

24.000 
Pacotes de 500 

g 

Embalagem plástica de até 500g, 
acondicionado em fardos plásticos 
transparentes totalizando até 5kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 
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23 
Milho Branco: milho branco para 
canjica, grão médios, cor própria, 

textura firme. 
12.000 

Pacotes de 500 
g 

Embalagem plástica de até 500g, 
acondicionado em fardos plásticos 
transparentes totalizando até 20 kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega 

24 
Milho para Pipoca: milho para 

pipoca, grão médios, cor própria, 
textura firme. 

12.000 
Pacotes de 500 

g 

Embalagem plástica de até 500g, 
acondicionado em fardos plásticos 
transparentes totalizando até 20 kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega 

25 

Nutriente em pó de milho: 
mistura para mingau a base de 

amido de milho, contendo amido, 
açúcar, maltodextrina, e vitaminas 

e sais minerais, não contém 
glúten. 

10.000 
Pacotes de 500 

g 

Embalagens de 500 g acondicionados 
em caixas de papelão totalizando 12 

pacotes. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

26 

Óleo de soja refinado; alimentício, 
produto refinado de acordo com 

os padrões legais. 
 
 

7.000 
Garrafas de 

900 ml 

Embalagens plásticas de 900ml 
acondicionados em caixas de papelão 

totalizando 20 unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

27 Pimenta Cominho. 2.500 kg 
Embalagem apropriada de 100g 

acondicionada em caixas de papelão 
com10 kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

28 

Sal: refinado, iodado, beneficiado 
e isento de sais de cálcio e 

magnésio, impurezas orgânicas, 
areias e fragmentos de conchas. 

Produzido e embalado em 
conformidade com a legislação 

vigente. 

6.000 kg 
Embalagem plástica de 1kg  

acondicionada em fardos de 30 Kg 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

29 
Suco de Frutas concentrado 

sabores: Abacaxi, Caju 
16.000 

Garrafas de 
500 ml 

Embalagem garrafa plástica c/ volume 
líquido de 500 ml, acondicionada em 

caixa com 12 garrafas. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

30 
Tempero completo sem pimenta: 

tradicional, contem sal, 100% 
natural. 

2.400 kg 
Embalagem plástica apropriada em 

copos 300 g, acondicionada em caixa 
de papelão contendo 24 unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

31 

Vinagre de álcool: fermentado 
acético de álcool, Produto 

translúcido e de cor, sabor e odor 
característico. 

6.000 
Garrafas de 

500 ml 

Embalagem garrafa plástica c/ volume 
líquido de 500ml, acondicionada em 

caixa com 12 garrafas 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

32 

Almôndegas ao molho de tomate: 
mecanicamente separada de 

bovinos, contendo sal, 
antioxidante eritorbato de sódio e 

conservante. 

22.000 Latas 420 g 
Latas de até 420 g acondicionados em 
caixas de papelão totalizando até 24 

unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 
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33 

Ervilha: em conserva de 1ª 
qualidade embalagem com peso 

liquido 300 gramas e peso 
drenado escorrido 200 gramas. 

5.000 Latas de 200 g 
Latas de 200g acondicionados em 
caixas de papelão totalizando 24 

unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

34 

Milho Verde: em conserva de 1ª 
qualidade embalagem com peso 

liquido 300 gramas e peso 
drenado escorrido 200 gramas 

5.000 Latas de 200 g 
Latas de 200g acondicionados em 
caixas de papelão totalizando 24 

unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

35 

Seleta de Legumes: em conserva 
de 1ª qualidade embalagem com 
peso liquido 300 gramas e peso 
drenado escorrido 200 gramas 

5.000 Latas de 200 g 
Latas de 200g acondicionados em 
caixas de papelão totalizando 24 

unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias  anteriores à data de 
entrega. 

36 

Salsicha ao molho de Tomate: 
mecanicamente separada de 

bovinos, contendo sal, 
antioxidante eritorbato de sódio e 

conservante. 

32.000 Latas de 300 g 
Latas de até 300 g acondicionados em 
caixas de papelão totalizando até 24 

unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

37 

Sardinha: em conserva em óleo 
comestível peso líquido de 125 

gramas e peso drenado escorrido 
83 gramas 

60.000 Latas de 125 g 
Latas de 125 g acondicionadas em 

caixas de papelão contendo 50 
unidades 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias anteriores à data de 
entrega. 

38 

Carne bovina Dianteira com osso 
congelada: aspecto próprio, firme, 
não amolecida, não pegajosa, cor 

vermelho vivo e sem manchas 
esverdeadas, odor: característico, 
sabor: próprio, apresentar-se livre 
de parasitas e de qualquer outras 

substancia contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração. com etiquetas de 
identificação (validade, peso, 

procedência, número do registro 
no SIF em cada embalagem.  

mantida sob congelamento a -
18ºc.  devem estar de acordo com 

as exigências do  ministério da 
agricultura, pecuária e 

abastecimento. 

7.500 kg 
Embalagem plástica de até 05 kg, 

acondicionados em caixas de papelão 
com 30kg. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 

39 

Carne bovina Dianteira sem 
congelada: aspecto próprio, firme, 
não amolecida, não pegajosa, cor 

vermelho vivo e sem manchas 
esverdeadas, odor: característico, 
sabor: próprio, apresentar-se livre 
de parasitas e de qualquer outras 

substancia contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração. com etiquetas de 
identificação (validade, peso, 

procedência, número do registro 
no SIF em cada embalagem.  

7.500 kg 
Embalagem plástica de até 05 kg, 

acondicionados em caixas de papelão 
com 30kg. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 
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mantida sob congelamento a -
18ºc.  devem estar de acordo com 

as exigências do  ministério da 
agricultura, pecuária e 

abastecimento. 

40 

Carne bovina moída congelada: 
obtida de massas musculares de 

cortes traseiro. contendo no 
máximo 8% de gordura, ph:5,7-

6,2, proteína: 18%. deve 
apresentar-se  com aparência 

própria, sabor próprio, cor 
vermelho brilhante sem manchas 
esverdeadas e odor característico. 

com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, 

número do registro no sif em cada 
embalagem.  mantida sob 

congelamento a -18ºc.  devem 
estar de acordo com as exigências 

do  ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento. 

10.000 kg 

Embalagem plástica transparente de 
500g acondicionada em embalagem 

apropriada de até 15 kg de peso 
líquido 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 

41 

Peito de frango com osso 
congelado: com etiquetas de 

identificação (validade, 
peso,procedência, número do 

registro no sif) em cada 
embalagem. devem estar de 
acordo com as exigências do 

ministério da agricultura, pecuária 
e abastecimento. 

8.000 kg 
Embalagem plástica individual, 

acondicionados em caixas de papelão 
totalizando até 20 kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 

42 

Frango Inteiro Congelado: com 
etiquetas de identificação 

(validade, peso, procedência, 
número do registro no sif) em 

cada embalagem. devem estar de 
acordo com as exigências do 

ministério da agricultura, pecuária 
e abastecimento. 

10.000 kg 
Embalagem plástica individual, 

acondicionados em caixas de papelão 
totalizando até 20 kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 

43 

Coxa e Sobre coxa de frango 
congelado: com etiquetas de 
identificação (validade, peso, 

procedência, número do registro 
no sif) em cada embalagem. 

devem estar de acordo com as 
exigências do ministério da 

agricultura, pecuária e 
abastecimento. 

10.000 kg 
Embalagem plástica individual, 

acondicionados em caixas de papelão 
totalizando até 20 kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 

44 

Salsicha tipo Hot Dog Congelada: 
com etiquetas de identificação 
(validade, peso,procedência, 

número do registro no sif) em 
cada embalagem. devem estar de 

acordo com as exigências do 
ministério da agricultura, pecuária 

8.000 kg 
Embalagem plástica de 03 kg, 

acondicionados em caixas de papelão 
com 18 kg 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 
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e abastecimento. 

45 

Iogurte com Polpa Morango ou 
Cupuaçu: Com Porção Por 90g: 
Proteína 2,1g e Fibra Alimentar 

0,7g. 

9.260 
Bandejas de 

540 g 

Bandejas plásticas de contendo 6 
copos totalizando 540g acondicionadas 

em caixas de 12 bandejas. 

Validade mínima de 45 dias 
de refrigeração. 

46 

Carne bovina em conserva 
desfiada: mecanicamente 

separada de bovinos, contendo 
sal, cebola, antioxidante 

eritorbato de sódio e conservante 

5.000 kg 
Latas de 320g acondicionados em 
caixas de papelão totalizando 24 

unidades. 

O produto deve conter data 
de validade não inferior a 180 

dias  anteriores à data de 
entrega. 

47 

Carne Suína Congelado (corte 
coxão mole) : com etiquetas de 

identificação (validade, peso, 
procedência, número do registro 

no sif) em cada embalagem. 
devem estar de acordo com as 

exigências do ministério da 
agricultura, pecuária e 

abastecimento. 

6.000 kg 
Embalagem plástica individual, 

acondicionados em caixas de papelão 
totalizando até 20 kg de peso líquido. 

O produto deve conter data 
de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 
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