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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO N° 2019.01.09.1 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1 - Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas cie distribuição 
de merenda escolar da rede pública de ensino do Município de Altaneira/CE. 

2 - JUSTIFICATIVA 
2.1 - O presente termo visa oferecer subsídios para aquisição de gêneros alimentícios destinados à 
manutenção dos Programas de Distribuição de Merenda Escolar da Rede Pública de Educação, no 
âmbito de todas as escolas do Município proporcionando: 
a) Melhor qualidade no fornecimento de alimentos e, consequentemente, na nutrição do alunado; 
b) Melhorar a qualidade de aprendizagem do alunado; 

111 b) Suprir a carência alimentar do alunado; 
c) Diminuir o nível de evasão escolar; e, o, 
d) Fornecimento para as Escolas em tempo integral 
2.2 -Justificativa para Divisão dos Lotes; 
2.2.1. Quanto à composição dos lotes, temos que os itens foram unificados em "LOTES" em virtude 
dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança dos 
produtos, observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a aquisição dos produtos/bens, de 
modo a não prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a competitividade necessária 
à disputa. 

2.2.2. No objeto em tela, caso fosse adotado o critério de julgamento por item, poderia se gerar um 
número muito grande de vencedores para o atendimento de um mesmo objeto, o que dificultaria a 
coordenação das atividades, pois a(s) Secretaria(s) solicitante(s) não conta(m) com servidores 
suficientes para fiscalizar e acompanhar um elevado número de contratos. Desta feita, optamos pelo 
critério de julgamento "Menor Preço por Lote", contudo, havendo a divisão, como já mencionado, 
com base na semelhança dos produtos unificados em seus respectivos lotes, assim como a divisão 
em um maior número de lotes possíveis, o que assegura uma maior amplitude na concorrência e 

• uma maior segurança e exatidão no fornecimento dos produtos, os quais, em virtude da sua 
similaridade e necessidade da Administração, com esta composição de lotes, serão fornecidos por 
um mesmo fornecedor, evitando-se, de tal forma, atrasos na entrega, entregas parciais com a 
ausência de alguns dos itens, e solução de continuidade nas funções primordiais desta 
Administração Pública, ocasionada pela não integralidade dos produtos imprescindíveis ao 
atendimento do Interesse Público, com relação aos itens componentes do respectivo lote. 

2.2.3. No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta mais vantajosa, 
individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e encarece o 
contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem maior por 
estarem comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na divisão por 
lote do objeto em tela, há um grande ganho para a Administração na economia de escala, tendo em 
vista que implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a 
serem pagos pela Administração. 

2.2.4. Outro ponto a se destacar, caso viesse a ser adotado o critério de julgamento por item, seria o 
lapso temporal necessário para a finalização do processo, uma vez que, por se tratar de processo na 
modalidade Pregão, do tipo presencial, ocorrer-se-ia uma fase de lances para cada um dos inúmeros 
itens, o que acarretaria na necessidade de vários dias para a total conclusão das sessões de lances 

 

Rua Furtado Leite, n° 272 - Centro - ALTANEIRA/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185 



,k5-0ANf  
Prefeitura Municipal de Altaneira' 

çd el■di 	
GOVERNO MUNICIPAL 	

FL.  

CNP] n° 07.385.503/0001-71 

a  	Év„ 

verbais, e, por conseguinte, de vários dias para a finalização completa de um único processo 
licitatório, o que inviabilizaria a desburocratização obtida com o advento da modalidade Pregão, a 
qual veio a existir para assegurar maior celeridade aos certames licitatórios, além da geração de 
despesas financeiras consideráveis aos participantes, vez que os mesmos teriam que realizar uma 
série de viagens até a conclusão das fases processuais, por estarmos diante de um processo que 
possui como requisito a presença dos concorrentes (Pregão Presencial). Agindo diferente disso, 
estaríamos ferindo o Princípio da Celeridade, que, no presente caso, estaria também ligado à 
economicidade processual, haja vista possuir ênfase da nuance temporal, amparada no fato de que o 
processo licitatório deve buscar a construção do provimento final dentro do menor intervalo de 
tempo possível. 

2.2.5. Mais uma observação a ser levada em consideração, diz respeito aos demais processos 
licitatórios a serem realizados ou já deflagrados por esta Administração, os quais teriam certamente 
o seu regular andamento prejudicado, pelo fato de um único procedimento, em virtude do 

• 
quantitativo numeroso de itens e no caso de ser adotado o critério de julgamento por item, vir a se 
arrastar por vários dias em razão das incontáveis sessões de lances verbais que poderão ocorrer. 
Exemplificando tal situação, temos um certame licitatório já com abertura marcada ou um trâmite 
de um processo para ser deflagrado, quando ambos não teriam sua efetiva realização ou 
continuidade, pelo fato de um procedimento licitatório haver iniciado em uma data e haver se 
prolongado, pela impossibilidade da finalização das etapas de lances verbais em um mesmo dia, 
para uma ou várias outras datas, inviabilizando a efetiva continuidade das demais ações desta 
Administração Pública. 

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO. 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição no orçamento 
básico em anexo. 
3.2 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 411.670,82 (Quatrocentos e onze mil 
seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), obtido através de média dos preços das 
pesquisas realizadas pelo Município de Altaneira com empresas locais atuantes na região no ramo 
do 	objeto 	licitado, 	bem 	como 	através 	do 	seguinte 	endereço 
www.paineldeprecos.planejamento.gov.br  nos termos da Resolução FNDE n° 18, de 26 de 

111 setembro de 2018. 

4 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

5 - ENTREGA DOS PRODUTOS E RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria 
Municipal de Educação, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for 
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
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5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 
6 - ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação — FNDE e do Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação 
Orçamentária: 

Orgão Unid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa 
03 02 12.361.0231.2.008.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.010.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.011.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.012.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12 365 0271.2.015.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.365.0271.2.016.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.366.0281.2.017.0000 3.3.90.30.00 

7 - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária. 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

9 - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

• 
9.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua Transcrição 

Altaneira — Ceará. Em 09 de janeiro de 2020. 

5.—„Q(10 
	.v.),<*na-• 

Slideuza Duarte da Silva Oliveira 
Pregoeira Oficial do Município 

• 

De acordo: 

Leocádia Rodrigues Soares 
Ordenador de Despesas 

Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

(ORÇAMENTO BÁSICO) 

Lote 01 — Hortifruit 
Item Es • cifica ão Unid. 	Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 ALHO em cabeça, compacto, firme, sem danificações física ou mecânica. 

perfurações e cortes, coloração uniforme, isenta de sujidades. parasitas e 
larvas, acondicionados em caixa de papelão. ENTREGA: Mensal 

KG 420 21,82 9.164,40 

0002 BATATA INGLESA lisa de primeira, firme intacta, sem lesões de origem física 
ou mecânica, (rachaduras, cortes, etc.) tamanho e conformação uniformes, 
•raúda, acondicionada em sacos de juta, pesando 1 kg ENTREGA: Quinzenal 	 

KG 

KG 

1240 

480 

4,06 

2,88 

5.034.40 

0003 

0004 

0005 

BETERRABA de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem danos 
físicos ou mecânicos, sem rachaduras, bem desenvolvidas. Acondicionadas em 
saco de polietileno pesando de 1 kg . ENTREGA: Quinzenal 

1.382,40 

CEBOLA BRANCA de 1a qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem 
rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, 
livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal 

Kr, 
"' 480 3,18 1.526,40 

CEBOLA ROXA - 	de 1° qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem 
rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, 
livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme' 
• uantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal 

KG  
480 4,28 2.054,40 

0006 CENOURA de 1' qualidade, com tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
de tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar 
rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não 
estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre da 
enfermidades, isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, 	conforme quantidade solicitada, 	apresentando 	na embalagem 
etiqueta de pesagem. ENTREGA QUINZENAL 

KG 830 3,43 2.846,90 

0007 CHUCHU - 	verde 	de 1' qualidade, de tamanho médio, não poderão estar 
murchos, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou 
cortes 	na 	casca. 	Estarem 	suficientemente 	desenvolvidos. 	Não 	estarem KG 
danificados 	por qualquer lesão de origem 	física 	ou 	mecánica. 	Livre de  

enfermidades. 	Isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal 

390 2,45 955,50 

0008 LARANJA - de primeira qualidade in natura tipo pára. apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte c consumo (sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda de manuseio o transporte. Com  ausência de KG 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: em sacos plasticos resistentes e 
quantidade conforme solicitada 

660 3,03 1.999.80 

0009 MAÇÃ - unidades de tamanho médio, casca lisa, sem amassamento ou lesões 
microbianas, cor e sabor característicos do produto. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes e quantidade conforme solicitada  
MELÃO - produto Integro, sem manchas, picadas de insetos ou sinais de 
apodrecimentos; estar em ponto de maturação próprio para o consumo. 
Quantidade conforme solicitada 

KG 762 5,46 4.160.52 

0010 
KG 300 2,28 684.00 

0011 

0012 

MELANCIA - produto Integro, sem manchas, picadas de insetos ou sinais de 
apodrecimentos; 	estar em 	ponto de 	maturação 	próprio 	para 	o 	consumo. 
Quantidade conforme solicitada 

KG 400 1,56 624,00 

REPOLHO - verde, novo, de 1' qualidade, folhas sãs, sem rupturas, com 
coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes 
pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem flsica ou 
mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de conservação e 
maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem 

KG 442 3,33 1.471,86 

Total: 31.904,58 

Lote 2 — Gêneros Alimentícios 
Item Es . ecificaçào Unid. Qtde. 	Valor unitário 	Valor Total.  
0001 ACHOCOLATADO E M P. 	açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais,  

vitaminas, 	emulsificante 	lecitina 	de 	soja, 	antioxidante 	ácido 	ascórbico 	e 
aromatizantes. Contém Glúten, Embalagem de 400gr, hermeticamente fechada, 
composição mínima: açúcar, cacau em pó, minerais (cálcio, magnésio e ferro), 
vitaminas (B1, C, b2, niacina, B6, 	B12). 	Registro no Ministério da Saúde, 
validade mínima 6 meses da data de entrega. ENTREGA: Mensal 

PCT 1720 6,53 11.231,60 

2.880,00 

_ 	__- --à- 

0002 Achocolatado liquido - pronto para beber, com Actigen E, composto de leite 
reconstituído. Embalagens Tetra Pack individuais de 200 ml, reembaladas em 
caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência. informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade de produto 

UND 3000 0,96 
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0003 .  AÇUCAR - refinado granulado ou cristal superior de 1' qualidade, de safra 
corrente, embalagem primária plástica resistente, atóxico, transparente; nome. 
endereço e registro do empacotador, data de embalagem e prazo de validade e 
peso líquido de 1 kg (especificações impressas na própria embalagem), em KG 
fardos lacrados de 30 kg. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de validade de 
meses. ENTREGA: Mensal 

0004 AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído de milho. Deve ser fabricado 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. 
Não 
poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Deve produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos. Não deverá apresentar resíduos UNO  
ou 	 impurezas'  
bolor ou cheiro não característico. Embalagem. Deve estar intacta, vedada, 
acondicionada em sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso liquido d 
500g. 	 Praz 
de Validade: Mínimo  de 6 meses a partir da data da entrega. ENTREGA: Mensal 

0005 ARROZ BRANCO, TIPO 1, beneficiado. de procedência nacional, ser de safr 
• corrente Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e d 
substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 1 kg, acondicionados em fardos KG 

• 

ide 10 kg. Com prazo de validade minimo de seis meses a contar da data de 
entrega. ENTREGA: MENSAL 	  

00061ARROZ PARBOILIZADO longo fino tipo 1 - embalagem primária plástica 
resistente, atóxico, transparente. com  peso liquido de 1 kg. contendo: 
identificação do produto, nome e endereço do empacotador. procedência, data 
de embalagem e prazo de validade. em fardos lacrados de 30 kg KG 
(especificações impressas na própria embalagem) Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo minimo 
de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 
BISCOITO DOCE TIPO MARIA de 1" qualidade, enriquecido com ferro e acid 
fólico, livre de gorduras trans, embalado em pacote plástico transparente, 
resistente e atóxico com identificação do produto, data de embalagem e praz 
de validade e peso liquido de 400g (especificações impressas na própri PCT 
embalagem), acondicionados em caixa lacrada e intactos com 20 pacotes.  
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo d 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal  

0008 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM - CRACKER de ia  qualidade, enriquecid 
com ferro e acido fólico e sem gorduras trans, textura crocante e sem cabo 
amargo residual, embalado em pacote plástico transparente. resistente e atóxic 
com identificação do produto, número do registro no órgão competente, data d 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 400g (especificaçõe PCT 
impressas na própria embalagem), acondicionados em caixas de papelão 
lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos.l 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo da 
validade de 6 meses. ENTREGA Mensal 	  io 

	

	0009 Biscoito tipo Wafer - Chocolate com Avelã - Ingredientes: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal, cacau, sal, 
estabilizante lecitina de soja. corante caramelo. aromatizante, fermentos UND 
químicos: bicarbonato de sódio. bicarbonato de amónio. Gramatura 40g. Prazo 
de validade, minimo de 06 meses, contados da data da entrega. 
CAFÉ -torrado e moldo, com aspecto homogêneo, embalado á vácuo, sabor 
predominante de café arábica.Embalagens de 250g com informações sobre PCT 
validade,data de fabricação e nome do Iote.Acondicionados em Fardos com 20 
	PCT e prazo de validade minimo de 6 meses. ENTREGA: Mensal  

COLORAU - à base de urucum, embalagem primária plástica de 100g com 
identificação do produto e fabricante, data de embalagem e prazo de validade, KG 
acondicionados em fardos lacrados de 1 kg. 

0012 CREME DE LEITE UHT - homogeneizado, embalagem tetra Park cx 200g 
com dados de identificação, prazo de validade, peso liquido. prazo Mínimo d- UND 
validade de 6 meses.ENTREGA: Mensal  

0013 ERVILHA - cozida em conserva de salmora (água e sal). A embalagem d 
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampad UND 

1 no rótulo da embalagem. 
FARINHA DE MANDIOCA - de primeira qualidade. Fina, sem mofo 
embalagem de 1 kg com informações nutricionais, ingredientes , data d 
fabricação e prazo de validade. Validade no minimo 6 meses. ENTREGA: 
Mensal 	  
FARINHA DE MILHO - enriquecida com ferro e acido fálico, embalagem 
primária de papel atóxico, com identificação do produto e fabricante, data de  
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 500g, (especificações  
impressas na própria embalagem) Isento de mofo, odores estranhos, 

PCT 
	

3340 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de  
validade de 6 meses ENTREGA.  Mensal 

0014 

0015 

0010 

0011 

KG 

4530 

3000 

2880 

700 

190 

1205 

248 

314 

6,80 

2,07 

1,52 

2,51 

4,02 

0,70 

4,01 

4,24 

2,63 

1,02 

18.210,60 

12.211,20 

18.936,00 

2.100,00 

3.406,80 

2.807.00 

1.292,00 

2.494,35 

376,96 

788,14 
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FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -farinha especial, tipo 1, obtida do trig 
moldo, limpo, desgerminado, enriquecida com ferro e ácido fólico. de coloraçã 
branca, isenta de umidade, fermentação ou ranço, e materiais estranhos. KG 
Acondicionada em embalagem primária de polietileno, resistente, atóxico, 
hermeticamente selado, contendo 1 kg. 	  
FEIJÃO DE CORDA -Tipo 1, embalagem primária plástica resistente, atóxica, 
transparente, com identificação do produto: nome, endereço e registro dó 
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg 
(especificações impressas na própria embalagem), em fardos lacrados de 10 kg. KG 
Grãos secos elimpos, sendo permitido o limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo á portaria 161 de 24/07/1987 - m.a. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses. 	ENTREGA: Mensal 
FEIJK6MULATINHO - tipo 1, embalagem primária plástica resistente, atóxica, 
transparente, com identificação do produto: nome, endereço e registro do 
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg 
(especificações impressas na própria embalagem), em fardos lacrados de 10 kg. KG 
Grãos secos e limpos, sendo permitido o limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo à portaria 161 de 24/07/1987 - m.a. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal  
FEIJ • O PRETO tipo 1, embalagem primária plástica resistente, atóxica, 
transparente, com identificação do produto: nome, endereço e registro do KG  
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg . 
ENTREGA: Mensal  
LEITE EM Pó - , rico em ferro e vitaminas A,D,E E C. embalagem de 200g — 
Características 	 sensoriais. 	 aspecto: 
pó uniforme sem grumos. Não conter substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis. Cor: branco amarelado.sabor e odor: agradável, PCT 
não rançoso, semelhante ao leite fluido. O leite não deve formar grumos quand 
diluído em água, ficando totalmente homogêneo, sendo de rápida mistura 
produto. validade minima de 6 meses após a entrega. ENTREGA: Mensal  
MACARRÃO ESPAGUETE - Embalagem primaria de 500g acondicionado em 
fardos lacrados com 20 pct. Sem a presença de insetos ou impurezas que 
comprometam o armazenamento e o consumo humano. Registro no Ministério PCT 
da Saúde e validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. 
ENTREGA: Mensal 
MARGARINA - Margarina cremosa c/ sal — Produto com no mínimo 65% de 
Lipídios. A embalagem deve conter o Registro no Ministério da Saúde, o local de UND 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento (validade). 
EMBG. 250G 
MAIONESE - Ingredientes: Agua, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amid 
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido lático, 
estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante EDT 
cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, 
BHT e BHA. Contém Omega 3 e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem 
do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validad 
estampada no rótulo da  embalagem. EMB. 200G  
MOLHO DE TOMATE - simples e concentrado.0 extrato de tomate deve se 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. o 
produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento SC 
defeituoso. ingredientes: tomate, sal e açúcar. embalagem: Saché de 340g com 
razo mínimo de validade de 6 meses 	 

MILHO VERDE - cozido em conserva de salmora (água e sal). A embalagem do 
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada  
no 	 rótulo 	 da 
embalagem. EMB. 200G  

4,74 

338 	2,06 
	

696,28 

MISTURA PARA MINGAU - a base de amido, tipo Cremogema, acondicionad 
em embalagem de papel resistente de 200 g, sabor tradicional,  1a qualidade 

LEO DE SOJA - refinado embalagem PET 900m1. Prazo mínimo de validad 
de 6 meses. ENTREGA: MENSAL 	  

0028 OVO DE GALINHA - in natura branco, médio, em bandejas com 30 unidades 
envoltas em filme plástico (PVC) contendo: identificação do produto, nome e 
endereço da granja, número de registro do produto no órgão competente 
procedência, data de embalagem e prazo de validade, com selo de inspeçã 
federal ou estadual. O ovo deverá estar limpo e íntegro e em BNJ com 30 Und. 

0029 PÃO TIPO HOT DOG, embalagem primaria contendo 10 unidades, com praz 
mínimo de validade 5 dias após a data de fabricação ENTREGA: Quinzenal 

0030 PIMENTA DO REINO - Condimento industrial pimenta do reino em pó. PC 
100g 	 

0031 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, de ia  qualidade, de safra corrente,  
embalagem primária plástica resistente, atóxico, transparente; nome, endereço 
e registro do empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso 
líquido de 500g. especificações impressas na própria embalagem Contendo 
data de validade no mínimo de 120 dias. Ingredientes: proteína texturizada de 

1950 9.243,00 

8640 	4,22 	36.460,80 

325 5,08 1.651,00 

0027 

0026 

UND 

UND 900 

UND 

BDJ 

PCT 

PCT 	39 

PCT 1400 

3300 

1510 

920 10,59 

4,46 

3,96 

4,09 

2,73 

3,77 

14.718,00 

3.564,00 

6.175,90 

9.742,80 

5.278,00 

106,47 &o-- 
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soja e corante  de caramelo. ENTREGA: Mensal  
0032 SAL - refinado iodado, embalado em pacotes plásticos transparentes com 

identificação do produto e do fabricante, registro no órgão competente, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg, acondicionados em KG 
fardos lacrados com 30 kg. Isento de impurezas. Especificações impressas na 
própria embalagem.  Prazo minimo de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal  

0033 SARDINHA em conserva embalagem 125g sendo que a quantidade de sódio 
deve ser inferior 149 mg de sódio por porção 60g caixa com 50 unidades.com  UND 
prazo mínimo de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

0034 TEMPERO LIQUIDO - A base de alho e outros condimentos. Embalagens de UND 
200m1 

500 	1,08 540,00 

21.692,00 

1.003,80 

UND 
	

290 669,90 0035 2,31 VINAGRE - a base de álcool, embalagem de 500mL 
Total: 228.270,14  

Lote 03 — Frios e Carnes 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 BEBIDA LÁCTEA (iogurte) contendo: 	identificação do 	produto. 	data 	de 

embalagem e prazo de validade, com vencimento mínimo de 03 meses na 
entrega (especificações impressas na própria embalagem). Isento de impurezas, 
odores estranhos e substâncias nocivas. ENTREGA: Mensal embalagem de 1 
litro 

L 6660 2,66 17.715,60 

0002 CARNE DE GADO MOIDA CONGELADA, embalada á vácuo, pacotes 
transparentes de 500g, acondicionados em caixas de papelão lacradas e 
intactas com 	10 kg, com identificação do produto, data de fabricação 
temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, prazo de validade e 
s.i.f. Especificações impressas na própria embalagem. Características gerais: o 
produto deverá apresentar cor e odor característicos, sem sinais de fermentação 
pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 6 meses na 
data da entrega, que deverá ser realizada em caminhão refrigerado e bem 
higienizado, conservando temperatura inferior a -12°c no ato da entrega 

KG 2250 7,86 17.685,00 

0003 CARNE BOVINA - corte Acém isento de aditivos ou substâncias estranhas que 
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou 
ação de microorganismos, em pacotes de 2 kg, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, do produto e marca/procedência. Validade a 
vencer de no mínimo 3 meses da entrega. ENTREGA: 

KG 1290 22,54 29.076,60 

0004 CARNE SUÍNA - TIPO: Bisteca congelada om identificação do produto, data de 
fabricação, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, praza 
de 	validade 	e 	s.i.f. 	Especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem. KG 670 14,03 9.400,10 
Características gerais: o produto deverá apresentar cor e odor característicos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. 

0005 FILÉ DE FRANGO - 	Filé de Frango (Cortes congelados e não temperado 
acondicionado em embalagens prática). com identificação do produto, data de 
fabricação, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, prazo 
de 	validade 	e 	s.i.f. 	Especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem. 
Características gerais: o produto deverá apresentar cor e odor característicos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para consumo 
mínimo de 6 meses na data da entrega, que deverá ser realizada em caminhão 
refrigerado e bem higienizado, conservando temperatura inferior a -12°c no ato 
da entrega 

KG 1300 12,31 16.003,00 

0006 FRANGO 	CONGELADO 	- 	sem 	tempero, 	embalados 	individualmente,  

acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas contendo 10 kg, com 
identificação 	do 	produto, 	data 	de 	fabricação. 	temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento 	e 	conservação, 	prazo 	de 	validade 	e 	s.i.f. 	Especificações 
impressas na própria embalagem. Características gerais: 	o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos, sem sinais de fermentação pútrida ou 
partes esverdeadas. Prazo para consumo minimo de 6 meses na data da 
entrega, que deverá ser realizada em caminhão refrigerado e bem higienizado, 
conservando temperatura inferior a -12°c no ato da entrega 

KG 4750 6,47 30.732,50 

0007 LINGUICA 	DEFUMADA; 	Calabresa, 	com 	características 	organolépticas 
preservada, não pegajosa, firma acondicionada em embalagens de até 1kg com 
informações sobre o produto conforme legislação vigente. 

KG 320 14,24 4.556,80 

0008 KIT DE FEIJOADA- Contendo: calabresa, rabo, orelha, bacon e carne suína. KG 470 16,13 7.581,10 
Acondicionado em embalagens de 500g com data de validade e fabricação 

0009 CARNE 	DE SOL - Carne bovina de 1° qualidade, com pouca gordura e 
características organolépticas preservadas. 

KG  180 21,53 3.875,40 

0010 Coxa 	de frango - produto de qualidade — entregue em embalagens que 
contenham 	especificados 	o 	local 	de 	origem 	do 	produto, 	peso, 	data 	de 
embalagem e data de vencimento (validade). Deverá ser transportados em carro 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente. A carne não deverá 
estar congelada 

KG 700 8,43 5.901,00 
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Total: 1 	142.527,10 

               

               

Lote 04 — Alimentos Especiais 

             

Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 AVEIA EM FLOCOS FINOS - Embalagem primária: plásticos ou de papel de 

250.. Prazo mínimo de validade: 6 meses. UND 48 2,92 140,16 

0002 

0003 

P • O DE FORMA INTEGRAL - ingredientes: constituído primeiramente de 
farinha integral, 	e presença de grãos. Embalagens primarias com identificação 
do produto e data de validade. 

PCT 132 5,08 670,56 

TORRADA INTEGRAL - constituído primeiramente 	de Farinha integral com 
presença de grãos e farinha branca enriquecida com ferro e ácido fálico. 
Embalagens individuais 

PCT 96 3,17 304,32 

0004 REQUEIJÃO LIGHT - Creme de leite, leite padronizado reconstituído, proteína 
concentrada de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermento 
lácteo, estabilizantes polifosfato de sódio, 	pirofosfato de sódio e 	pirofosfato 
ácido de sódio, regulador de acidez ácido lácteo e conservador sorbato de 
eotássio. Não Contém Glúten 

UND 156 4,46 695,76 

0005 BISCOITO INTEGRAL - 	constituído primeiramente 	de Farinha integral com 
presença de grãos e farinha branca enriquecida com ferro e ácido fálico. 
Embala.ens individuais 

PCT 96 2,92 280,32 

0006 F CULA DE MANDIOCA - embalagem de 1 kg com informações nutricionais, 
ingredientes , data de fabricação e prazo de validade. 

KG  

UND 

152 

220 

3,94 

14,46 

598,88 

3.181,20 
0007 LEITE DESNATADO - Leite desnatado, Hidróxido De Potássio. *Não Contém 

Glúten. Embalagem de 400gr 
0008 LEITE SEM LACTOSE - Maltodextrina, Soro De Leite, Enzima Lactase, Minerais 

(Pirofosfato Férrico E Sulfato De Zinco), Vitaminas (L-Ascorbato De Sódio
' Acetato De Retinila, Colecalciferol), Emulsificante Lecitina De Soja E Regulador' 

De Acidez Hidróxido De Potássio. Não Contém Glúten. Lata 380gr 

UND 180 17,21 3.097,80 

Total: 8.969,00 

oè- 
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