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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Comissão Permanente de L ic ita t^  
Folhas N» O O t  n

jLagxiJîati

1.1.0  presente termo de referência tem por objeto aquisição de materiais de consumo (Gêneros 
Alimentícios) para atender as necessidades das Secretarias Municipais, observando as 
especificações constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A necessidade diária de manutenção das diversas secretarias municipais através da 
aquisição de Gêneros Alimentícios. Tal aquisição constantes do presente termo é 
imprescindível para as atividades da Administração Pública Municipal. Os quantitativos dos 
itens foram estimados pelos responsáveis das Secretarias Municipais, visando suprir a demanda 
da mesma.

3. VALOR ESTIMADO:

3.1. Estima-se o valor de R $_______ (.._______........ .), considerado como estimativa para
o objeto do presente termo de referência, será determinado com base na média aritmética 
simples dos orçamentos recebidos.

4. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

4.1. As especificações, quantitativos e dotações orçamentárias do objeto a serem adquiridos, e 
demais exigências, são as seguintes;

Item Especificação/Saúde Und. Quant. P Unitário Preço total

Arroz agulhinha longo fino polido 
tipo 1, sem glúten, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros 
com no máximo de 14% de umidade 
e com valor nutricional na porção de 
50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de 
gorduras totais. Com rendimento 
após o cozimento de no mínimo 2,5 
vezes a mais do peso antes da 
cocção, devendo também apresentar 
coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento. -  emb. 1 Kg 
FARDO 30x1.

FDO 125

Aveia em flocos finos -  produto 
resultante da moagem de grãos de 
aveia após limpeza e classificação. 
Composição centesimal: 12 g de 
proteínas, 8 g de lipídio e 63 g de 
carboidrato - CAIXA 28 x 200 gr.

CXA 45
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Banana Prata in-natura de ótima 
qualidade: são, compacto, e com 
cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécie: poupa intacta e 
limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.
Batata inglesa de ótima qualidade sã, 
compacto firme e com coloração 
uniforme, cor, odor e sabor típicos 
da espécie, cascas integras sem 
machucados, manchas ES curas ou 
amolecidas, colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho conforme legislação 
vigente, observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação 
sanitária de alimentos, fardo com 50
M .__________________________
Beterraba in natura de ótima 
qualidade: sã, compacte, firme e com 
cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos das espécies: poupa intacta e 
limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitária de 
alimentos, fardo com 30 kg._______
Biscoito doce tipo Maria 
embalagem: ingredientes farinha de 
trigo enriquecida com ácido fólico, 
açau, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estebilizante 
lecitina de soja, fermentos químicos: 
Embalagem: Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade 
mínima de 06 meses. Pacote 400 gr.

KG

KG

KG

UND

2.000

600

300

500
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Biscoito sabor leite sem recheio, 
com os seguintes ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro 
e ácido fólico (vit... B9), açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, 
sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
amónio e bicarbonato de sódio, 
acidulantes ácido láctico e 
aromatizante. Valor nutricional na 
porção de 100 g; 10 g de proteína, 72 
g de carboidratos e 12,5g de 
gorduras totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço -embalagem primaria 
em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g, 
tendo dupla embalagem e em 
embalagem secundária de caixa de 
papelão Pacote 400 gr.___________

UND 3.500

Biscoito salgado tipo cream cracker. 
Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico 
(vit... B9), açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido, sal 
refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
sódio, amido de milho. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 
mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos 
e em perfeito estado de conservado, 
serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço — embalagem primaria

UND 4.000
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em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g com 
dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. -  
emb. PACOTE 400 a 500 gr.

9 Café com 20pct de 250 gr. caixa 
20x250gr. CXA 126

10

Canjica de milho branco tipo 1, 
contendo 80% de grãos inteiros, 
preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasites e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de 
umidade - emb. 500 gr.

KG 150

11

Carne bovina resfriada ou congelada 
tipo músculo sem osso com registro 
no SIF ou SISP. Aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasites e larvas.

KG 900

12

Carne bovina resfriada ou congelada 
tipo patinho em bifes com registro 
no SIF ou SISP. Aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasites e larvas.

KG 1.200

13

Carne de frango tipo coxa e 
sobrecoxa congelada com adição de 
água de no máximo de 6%. Aspecto 
próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasites 
e larvas. -  emb. de 01 kg com 
registro no SIF ou SISP.

KG 750

14

Carne de frango tipo peito congelado 
com adição de água de no máximo 
de 6%. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeada, 
cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasites e larvas, 
embalagem de 15 a 20 kg com 
registro no SIF ou SISP.

KG 375
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15

Cebola in-natura de ótima qualidade: 
são, compacto, e com cloração 
uniforme: cor, odor, e sabor típicos 
da espécie: poupa intacta e limj»: 
colhidas ao atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, fardo com 30 Kg._______

KG 300

16

<3enoura in-natura de ótima 
qualidade: sã, compacta, firme e com 
cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécie: poupa intacta e 
limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente, 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, fardo com 30 Kg._______

KG 300

17

Cheiro Verde natural. Aspecto 
próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasites e larvas.

MÇ 500

18

19

Couve natural. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas._______________

MÇ 500

Ervilhas em lata, produto preparado 
com as ervilhas previamente 
debulhadas, envazadas praticamente 
cruas, reidratadas ou pré-cozidas 
imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetida a 
processo tecnológico adequado 
antes ou depois de hermeticamente 
fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. 
Composição centesimal aproximada 
de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios 
e 13 g de carboidratos -  embalagem 
CAIXA 24x200 gr._____________

CXA 66
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20

Extrato de tomate simples
concentrado com no mínimo 1% de 
carboidrato e 5% de sódio por 
porção, deverá ser preparado com 
fintos maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e sementes. O produto 
deverá estar isento de fermentações 
e não indicar processamento
defeituoso, 350 gr.______________

UND 500

2 1

Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e 
cevada) -  Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, cevada, amido, açúcar, aveia, 
sais minerais, vitaminas e sal, 
contendo glúten. Composição 
nutricional em 40 g: 30 g de 
carboidrato, 4 g de proteína e 1 g de 
lipídio. - 400 gr.________________

UND 140

22

Farinha de mandioca cor branca, 
grupo seca, subgrupo fina, tipo 1 da 
safra corrente, em bom estado de 
conservação, isento de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substancia nocivas a saúde, isenta do 
radical cianeto, ausências de 
sujidade insetos e parasitas. 
Embalagem; saco plástico atóxico de 
1 Kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e número de 
registro no órgão competente 
devidamente rotulado conforme 
legislação vigente, observadas a 
legislação sanitária de alimentos, 
PACOTE. IKg._________________

KG 1.000

23

Farinha de milho amarela, produto 
obtido pela ligeira torração do grão 
de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e 
peneirado, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e 
parasites. Não poderão estar úmidas 
ou rançosas, com umidade máxima 
de 14%p/p, com acidez máxima de 
2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de 
proteína -  emb. 1 kg. FARDO 20 x 
500 gr.________________________

KG 600
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24

Farinha de Trigo especial produto 
obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos 
de matéria terrosa e em perfeito 
estado de conserv^ão. Não poderá 
estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Com aspecto de pó fíno, cor branca 
ou ligeiramente amarelada, cheiro 
próprio e sabor próprio. Com uma 
extração máx. de 20% e com teor 
máx. de cinzas de 0,68%. Com no 
mínimo de glúten seco de 6%p/p. -  
Emb. 1 k.

KG 500

25

Feijão carioca tipo 1, de 1® qualidade 
constituído de no mínimo de 90% a 
98% de grãos inteiros e íntegros, na 
cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e 
formatos naturais maduros, limpos e 
secos, na composição centesimal de 
22 g de proteína, l,6g de lipídios e 
60,8g de carboidratos -  pacote emb. 
USE:_________________________

KG 3.000

26 Garrafòo de Água Mineral com 20 
Its. UND 150

27

Laranja in-natura de ótima 
qualidade: são compactos, e com 
cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécie: poupa intacta e 
limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente, 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

KG 2.000

28

Leite em pó integral obtido por 
desidratação do leite de vaca integral 
e apto para a alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos 
adequados adicionado de lecitina de 
soja como emulsionante e com a 
composição centesimal de 26 g de 
proteína, 38 g de carboidratos e 26 g 
de lipídios. Devendo ter boa 
solubilidade -  FARDO 50 x 200 g. 
pacote 200 gr.__________________

KG 4.000
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29

Linguiça mista tipo toscana -  
embalagem 5 kg com registro no SIF 
ou SISP. Ck)m aspecto característico, 
cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água 
ou gelo no máximo 3%.__________

KG 750

30

Maça Prata in-natura de ótima 
qualidade; são, compacto, e com 
cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécie: poupa intacta e 
limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente, 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

KG 1000

31

Macarrão tipo parafuso com ovos, 
deverão ser fabricados a j^rtir de 
matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas, parasites e 
larvas, com o mínimo 
correspondente a 0,045g de 
colesterol por quilo. As massas ao 
serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos de 
macarrão. Com rendimento mínimo 
após o eozimento de 2 vezes a mais 
do peso antes da cocção, -  FARDO 
20 X 500 gr.___________________

KG 1.500

32

Mamão papaia Prata in-natura de 
ótima qualidade: são, compacto, e 
com cloração uniforme; cor, odor, e 
sabor típicos da espécie; poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento 
do tamanho: conforme a legislação 
vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação 
sanitárias de alimento.

KG 500
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33

Margarina c/ sal com 60% a 80% de 
lipídios. Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos 
mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características 
indesejáveis - pote 250 gr.________

UND 900

34

Melancia Prata in-natura de ótima 
qualidade: são, compacto, e com 
cloração uniforme: cor, odor, e sabor 
típicos da espécies: poupa intacta e 
limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

KG 1.000

35

Milho Verde em lata, produto 
preparado com as Milho 
previamente debulhadas, envazadas 
praticamente cruas, reidratadas ou 
pré-cozidas imersas ou não em 
líquido de cobertura apropriada 
submetida a processo tecnológico 
adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os 
recipientes utilizados a fím de evitar 
a sua alteração. Composição 
centesimal aproximada de 5,2g de 
proteína, 0,5g de lipídios e 13 g de 
carboidratos -  CAIXA 24 x 200 gr.

CXA 70

36

Mortadela bovina com registro no 
SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com 
aspecto de massa semeadura, cor 
branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 
58%p/p e lipídio de leite mín.
2 8 % p / p .

KG 150

37

Óleo de soja refinado Tipo 1, que 
sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação,
frigorificação ou não de 
desodorização -  emb. Pet CAIXA 20 
X 900 ml.

CXA 250

P á g in a  9
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38

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 
03, grande classe a: com peso 
unitário mínimo de 50 g, limpos, 
casca lisa integra, pouco porosa. 
Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. CARTELA 30 x 
lund.

CART 450

39 Pão Francês 50 gr. KG 3.000

40

Açúcar cristal de T contendo no 
mínimo 99,3% de carboidrato por 
porção, deverá ser fabricado de cana 
de açúcar livre de fermentação, 
isento de matéria terrosa de parasitos 
e de detritos animais ou vegetais -  
PACOTE 1 Kg.

KG 1.500

41

Polpa de frutas para refresco de 
frutas com 100% de polpa da fruta, 
sem concentração de água, sabores 
açaí, manga, goiaba, caju, mirim, 
murici, giaviola, mangaba, bacuri, 
cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi 
-EM B. IKG.

KG 2.000

42

Presunto com registro no SIF ou 
SISP, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de 
massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor 
suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e lipídio de 
leite mín. 28%p/p.

KG 300

43

Queijo tipo muçarela com registro 
no SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com 
aspecto de massa semeadura, cor 
branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 
58%p/p e lipídio de leite mín. 
28%p/p.

KG 450

44

Repolho natural. Aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. -  KG.

KG 100
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45

Sal refinado, iodado, com 
granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% 
de cloreto de sódio e com dosagem 
de sais de iodo de no mínimo 10 mg 
e máximo de 15 mg de iodo por quilo 
de acordo com a Legislação Federal 
Específica-PACOTE Ikg.

KG 126

46

Salsicha de carne bovina / suína tipo 
hot-dog com no máximo de 2% de 
amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água 
ou gelo no máximo de 10%. (2om 
registro no SIF ou SISP- embalagem 
de 3 kg.

KG 1.500

47

Tempero alho e sal sem pimenta. 
Valor nutricional em 5 g: 1 g de 
carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio-BEM. 
Ikg.

KG 250

48

Tomate in-natura de ótima 
qualidade: são, compacto, e com 
cloração uniforme; cor, odor, e sabor 
típicos da espécies; poupa intacta e 
limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas 
ao consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: 
conforme a legislação vigente 
observadas as normas técnicas 
pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, fardo com IKg.

KG 500

49
Vinagre branco fermentado de vinho 
com a acidez mínima de 4,0% -  750 
ml

UND 600

Total em R$

Item Especificação/Administração Und. Quant. P. Unitário Preço total

50

Açúcar cristal de 1® contendo no 
mínimo 99,3% de carboidrato por 
porção, deverá ser fabricado de cana 
de açúcar livre de fermentação, 
isento de matéria terrosa de parasites 
e de detritos animais ou vegetais -  
PACOTE IKg.

KG 1.375
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51

52

53

54

Açúcar tipo cristal, na cor branca, 
origem vegetal, sacarose, de cana de 
açúcar, pct de 01 Kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda 
reforçada integra. Informações 
nutricionais na embalagem, fardos 
com 30 Kg, validade de no mínimo 
6 meses. - FARDO 30 x 1 Kg._____
Agua Mineral 
24X200 ml.

copo, CAIXA

Biscoito doce tipo Maria 
embalagem: ingredientes farinha de 
trigo enriquecida com ácido fólico, 
açau, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, fermentos químicos: 
Embalagem: Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade 
mínima de 06 meses. PACOTE 
400gr.________________________
Biscoito sabor leite sem recheio, 
com os seguintes ingredientes: 
farinha de trigo fortificada com ferro 
e ácido fólico (vit... B9), açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, 
sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
amónio e bicarbonato de sódio, 
acidulantes, ácido láctico e 
aromatizante. Valor nutricional na 
porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 
g de carboidratos e 12,5g de 
gorduras totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasites e em perfeito 
estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço -embalagem primaria 
em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g, 
tendo dupla embalagem e em

FDO

CXA

UND

UND

120

250

3.250
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embalagem secundária de caixa de 
papelão. PACOTE 400 gr.

55

Biscoito salgado tipo cream cracker. 
Ingredientes; farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico 
(vit... B9), açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido, sal 
refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
sódio, amido de milho. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 
mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasites 
e em perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço -  embalagem primaria 
em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g com 
dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de impelão. -  
Pacote 400gr. _______________

UND 3.200

56 Café Caixa 20x250gr. CXA 90

57 Garrafão de Água Mineral com 20 
Its. UND 150

58

Leite em pó integral obtido por 
desidratação do leite de vaca integral 
e apto para a alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos 
adequados adicionado de lecitina de 
soja como emulsionante e com a 
composição centesimal de 26 g de 
proteína, 38 g de carboidratos e 26 g 
de lipídios. Devendo ter boa 
solubilidade -  Pacote 200gr.______

KG 2.500

59

Margarina c/ sal com 60% a 80% de 
lipídios. Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos 
mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características 
indesejáveis -  Pote 250gr.________

UND 500
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60

Mortadela bovina com registro no 
SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com 
aspecto de massa semeadura, cor 
branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 
58%p/p e lipídio de leite mín.
28%p/p.

KG 75

61

Óleo de soja refinado Tipo 1, que 
sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não de 
desodorização -  CAIXA emb. Pet 
20X 900 ml.

CXA 125

62

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 
03, grande classe a: com peso 
unitário mínimo de 50 g, limpos, 
casca lisa integra, pouco porosa. 
Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, 
parasites e larvas. CARTELA 30 x 1 
Und.

CART 225

63

Polpa de frutas para refresco de 
frutas com 100% de polpa da fruta, 
sem concentração de água, sabores 
açaí, manga, go i^a, caju, mirim, 
murici, graviola, mangaba, bacuri, 
cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi 
-em b. Ikg.

KG 1.000

64

Presunto com registro no SIF ou 
SISP, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de 
massa semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor 
suave, levemente salgado próprio, 
umidade máx. 58%p/p e lipídio de 
leite mín. 28%p/p.

KG 150

65

Queijo tipo muçarela com registro 
no SIF ou SISP, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com 
aspecto de massa semeadura, cor 
branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 
58%p/p e lipídio de leite min.
28%p/p.

KG 225
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66

Sal refinado, iodado, com 
granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% 
de cloreto de sódio e com dosagem 
de sais de iodo de no mínimo 10 mg 
e máximo de 15 mg de iodo por quilo 
de acordo com a Legislação Federal 
Específica -  FARDO com emb. 1 
kg.

KG 63

67

Salsicha de carne bovina / suína tipo 
hot-dog com no máximo de 2% de 
amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água 
ou gelo no máximo de 10%. Com 
registro no SIF ou SISP- embalagem 
de 3 kg.

KG 750

68

Tempero alho e sal sem pimenta. 
Valor nutricional em 5 g: 1 g de 
carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio -  
CAIXA 12 X 1 kg.

KG 125

69
Vinagre branco fermentado de vinho 
com a acidez mínima de 4,0% -  
Unidade 750 ml.

UND 300

Total em R$

Item Especílicação/Assistência tJnd. Quant. P. Unitário Preço total

70

Açúcar tipo cristal, na cor branca, 
origem vegetal, sacarose, de cana de 
açúcar, pct de 01 Kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda 
reforçada integra. Informações 
nutricionais na embalagem, fardos 
com 30 Kg, validade de no mínimo 
6 meses. - FARDO 30 x 1 Kg.

FDO 60

71 Água Mineral copo, CAIXA 
24X200 ml. CXA 100

72

Arroz agulhinha longo fino polido 
tipo 1, sem glúten, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros 
com no máximo de 14% de umidade 
e com valor nutricional na porção de 
50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de 
gorduras totais. Com rendimento 
após o cozimento de no mínimo 2,5 
vezes a mais do peso antes da

KG 3900
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cocção, devendo também apresentar 
coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após cozimento. -  
PACOTE IKg._________________

73

Biscoito doce tipo Maria 
embalagem; ingredientes farinha de 
tiigo enriquecida com ácido fólico, 
açau, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, fermentes químicos; 
Embalagem; Pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade 
mínima de 06 meses. PACOTE 
400gr.________________________

UND 800

74

Biscoito sabor leite sem recheio, 
com os seguintes ingredientes; 
farinha de trigo fortificada com ferro 
e ácido fólico (vit... B9), açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, 
sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentes químicos bicarbonato de 
amónio e bicarbonato de sódio, 
acidulantes ácido láctico e 
aromatizante. Valor nutricional na 
porção de 100 g; 10 g de proteína, 72 
g de carboidratos e 12,5g de 
gorduras totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasites e em perfeito 
estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço -embalagem primaria 
em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g, 
tendo dupla embalagem e em 
embalagem secundária de caixa de 
papelão. PCT 400 gr.____________

UND 2.500
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A s s i n a t u r a

75

Biscoito salgado tipo creatn cracker. 
Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico 
(vit... B9), açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido, sal 
refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
sódio, amido de milho. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 
mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos 
e em perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço -  embalagem primaria 
em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g com 
dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. -  
PACOTE 400gr.________________

UND 4.900

76 Café com 20 pct de 250 gramas -  
CAIXA 20X250GR. CXA 135

77

Farinha de mandioca cor branca, 
grupo seca, subgrupo fina, tipo 1 da 
safira corrente, em bom estado de 
conservação, isento de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substancia nocivas a saúde, isenta do 
radical cianeto, ausências de 
sujidade insetos e parasitas. 
Embalagem: saco plástico atóxico de 
1 Kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e número de 
registro no órgão competente 
devidamente rotulado conforme 
legislação vigente, observadas a 
legislação sanitária de alimentos, 
PCTE IKg.____________________

KG 600
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78

Farinha de milho amarela, produto 
obtido pela ligeira torração do grão 
de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e 
peneirado, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar úmidas 
ou rançosas, com umidade máxima 
de 14%p/p, com acidez máxima de 
2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de 
proteína -  FARDO 20 x 500 gr.

KG 600

79

Feijão carioca tipo 1, de P  qualidade 
constituído de no mínimo de 90% a 
98% de grãos inteiros e íntegros, na 
cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e 
formatos naturais maduros, limpos e 
secos, na composição centesimal de 
22 g de proteína, l,6g de lipídios e 
60,8g de carboidratos -  FARDO 1

^ ___________________________________________

KG 3.000

80 Garrafão de Água Mineral com 20 
Its. UND 10 0

81

Leite em pó integral obtido por 
desidratação do leite de vaca integral 
e apto para a alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos 
adequados adicionado de lecitina de 
soja como emulsionante e com a 
composição centesimal de 26 g de 
proteína, 38 g de carboidratos e 26 g 
de lipídios. Devendo ter boa 
solubilidade -  FARDO 50 x 200 gr.

KG 3.500

82

Macarrão tipo parafuso com ovos, 
deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas, parasitos e 
larvas, com o mínimo 
correspondente a 0,045g de 
colesterol por quilo. As massas ao 
serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos de 
macarrão. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a mais 
do peso antes da cocção. -  FARDO 
20X500gr.____________________

KG 3200
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83

Margarina d  sal com 60% a 80% de 
lipídios. Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos 
mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características 
indesejáveis -  POTE 250gr.

UND 1.200

84

Milho Verde em lata, produto 
preparado com as Milho 
previamente debulhadas, envazadas 
praticamente cruas, reidratadas ou 
pré-cozidas imersas ou não em 
líquido de cobertura apropriada 
submetida a processo tecnológico 
adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os 
recipientes utilizados a fim de evitar 
a sua alteração. Crimposição 
centesimal aproximada de 5,2g de 
proteína, 0,5g de lipídios e 13 g de 
carboidratos -  CAIXA 24x 200gr.

eXA 60

85

Óleo de soja refinado Tipo 1, que 
sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não de 
desodorização -  CAIXA emb. Pet 20 
X 900 ml.

eXA 200

86

Sal refinado, iodado, com 
granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% 
de cloreto de sódio e com dosagem 
de sais de iodo de no mínimo 10 mg 
e máximo de 15 mg de iodo por quilo 
de acordo com a Legislação Federal 
Específica -  PACOTE emb. 1 kg.

KG 800

87

Tempero alho e sal sem pimenta. 
Valor nutricional em 5 g: 1 g de 
carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio -  
POTE Ikg.

KG 100

88
Vinagre branco fermentado de vinho 
com a acidez mínima de 4,0% — 
UMD. 750 ml.

UND 600

Valor Total em R$

Item Especificação/Educaçâo Und. Quant. P. Unitário Preço Total
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89

Açúcar tipo cristal, na cor branca, 
origem vegetal, sacarose, de cana de 
açúcar, pet de 01 kg, embalagem 
transparente, resistente, com solda 
reforçada integra. Informações 
nutricionais na embalagem, fardos 
com 30 kg, validade de no mínimo 6 
meses. - fardo 30 x 1 kg._________

FDO 20

90 Agua mineral copo, caixa 24x 200 
ml. eXA 50

91

Biscoito doce tipo maria 
embalagem; ingredientes farinha de 
trigo enriquecida com ácido fólico, 
açau, gordura vegetal hidroginada, 
açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, fermentos químicos: 
embalagem; pacote impermeável, 
lacrado, contendo 400 g (3x1), 
informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade 
mínima de 06 meses. Pacote 400gr.

UND 200

92

Biscoito salgado tipo cream cracker. 
Ingredientes; farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico 
(vit... B9), açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido, sal 
refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
sódio, amido de milho. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 
mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasites 
e em perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço -  embalagem primaria 
em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g com 
dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. -  
pacote 400gr.__________________

UND 1.250
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93 Café com 20pct de 250 gr. caixa 
20x250gr. CXA 64

94 Garrafão de água mineral com 20 Its. UND 100

95

Margarina cremosa com sal, pote 
com 250gr de boa qualidade, caixa 
contendo 12 unidades. Caixa 
.24x250gr.

CXA 13

96

Mortadela bovina com registro no sif 
ou sisp, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com 
aspecto de massa semeadura, cor 
branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 
58%p/p e lipídio de leite mín.
28%p/p.

KG 75

97

Óleo de soja refinado tipo 1, que 
sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não de 
desodorização -  caixa emb. Pet 20 x 
900 ml.

CXA 10

98

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 
03, grande classe a: com peso 
unitário mínimo de 50 g, limpos, 
casca lisa integra, pouco porosa. 
Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Carteia 30x1 und.

CART 250

99

Polpa de frutas para refresco de 
fintas com 100% de polpa da fruta, 
sem concentração de água, sabores 
açaí, manga, goiaba, caju, mirim, 
murici, graviola, mangaba, bacuri, 
cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi 
-  bem Ikg.

KG 1.000

100

Presunto com registro no sif ou sisp, 
produto elaborado unicamente com 
leite de vaca, com aspecto de massa 
semeadura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor 
suave, levemente salgado próprio, 
lunidade máx. 58%p/p e lipídio de 
leite mín. 28%p/p.

KG 250
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101

Queijo tipo muçarela com registro 
no sif ou sisp, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com 
aspecto de massa semeadura, cor 
branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 
58%p/p e lipídio de leite mín.
28%p/p.

KG 100

102

Sal refinado, iodado, com 
granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% 
de cloreto de sódio e com dosagem 
de sais de iodo de no mínimo 10 mg 
e máximo de 15 mg de iodo por quilo 
de acordo com a legislação federal 
específica -  pacote emb. 1 kg.

KG 61

103

Salsicha de carne bovina / suína tipo 
hot-dog com no máximo de 2% de 
amido. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água 
ou gelo no máximo de 10%. Com 
registro no sif ou sisp- embalagem 
de 3 kg.

KG 200

104

Tempero alho e sal sem pimenta. 
Valor nutricional em 5 g: 1 g de 
carboidrato, máximo de 5 mg 
colesterol, 1685 mg de sódio - pote 
Ikg.

KG 50

105
Vinagre branco fermentado de vinho 
com a acidez mínima de 4,0% -unid. 
750 ml. Marca: toscano

Und 20

Valor em R$
Valor Geral em R$

5. DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
DO OBJETO:

5.1. A entrega será conforme cronograma e feita de forma parcelada, devendo ser efetuada 
imediata após o recebimento a Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos).

5.2. Os prazos de fornecimento do objeto poderão ser prorrogados, a critério das Secretarias 
Municipais, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos 
de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1°, da Lei 
Federal n“ 8.666/93.
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5.3. Os produtos serão 
Secretarias Municipais.

requisitados e entregues, conforme cronograma fornecido pelas

5.4. As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão 
de acordo com as necessidades e conveniências da Requisitante, mediante a em is^o de 
Contrato e posterior Ordem de Fornecimento acompanhada da respectiva Nota de 
Empenho.

5.5. É de resp)onsabilidade do licitante(s) vencedor(es) a substituição dentro de mínimo 05 
(cinco) corridos, depois do comunicado de qualquer certeira fora das especificações, 
deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos nas embalagens e, 
ainda, que apresentam deterioração, por um outro produto de igual qualidade ou superior, sem 
qualquer ônus, devendo o(s) licitante(s) vencedor(es) tomar(em) todos os cuidados piossíveis 
no transporte.

5.6. Os produtos serão entregues nas Secretarias Municipais ou em outro local a qual as mesmas 
indicarem.

5.7. As entregas deverão ser por conta e risco da(s) licitante(s) vencedoi^es), nas quantidades 
solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acomp)anhadas dos compietentes documentos 
fiscais, discriminando os produtos, marcas e respjectivos valores

5.8. A empresa vencedora no processo de l ic i ta ^  deverá fornecer os produtos de boa 
qualidade, perfeito estado e pronto para uso imediato.
5.9. Os produtos deverão estar em conformidade com art. 31, do Código de Defesa do 
Consumidor, no que diz respeito às suas características com: qualidade, quantidade, 
composição, garantias, prazo de validade e origem, e outros dados, bem como os riscos que 
apresentam a sua estocagem e a segurança dos consumidores.

6. FORMA DE PAGAMENTO;

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o recebimento do objeto, 
desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação 
de Nota Fiscal/Fatura, 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 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.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1. Esta licitação é do tipo MENOR PRECO POR ITEM, em consonância com o que 
estabelece a legislação pertinente;
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7.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências e condições deste edital, 
notadamente às especificações de detalhamento do objeto conforme, especificações contidas no 
modelo de proposta e no termo de referência deste edital;

7.2.1. Apresentem preços finais excessivos ou manifestadamente inexequíveis;

a) são considerados excessivos os preços cotados que, após a sessão de lances, ultrapassem 
os valores unitários estimados no processo administrativo;

b) apresente preços manifestadamente inexequível, assim considerando aquele inferior a 
somatória do custo da operacionalização e encargos sociais,

7.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada 
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, 
apresente o MENOR PRECO POR ITEM;

7.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os 
lances verbais, se for o caso, o Pregoeiro procederá ao desempate, na mesma sessão e na 
presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto no § 
2® do artigo 45 da Lei n° 8.666/93;

7.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, 
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor 
unitário;

8. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

8.1. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, observados sempre os 
respectivos prazos de validade;

8.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleições de seus administradores.

8.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício;

8.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ((2NPJ);

8.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual através de consulta pública ao 
Cadastro Estadual do domicílio ou sede da empresa licitante, expedido pelo Sistema Integrado 
de informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra) 
comprovando possuir inscrição habilitada no cadastro de contribuintes estadual;

8.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa);
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8.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante 
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa);

8.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
(Tributos e Contribuições Municipais e Dívida Ativa);

8.10. Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF -  (I^rtifícado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

8.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT para comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

8.12. apresentar Certidão Específica da Junta Comercial, emitida pela Junta Comercial do 
Estado da licitante. Sistema de Registro de Empresa Mercantis - SINREM.

8.13. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já  exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

8.13.1. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, 
resultante da aplicação das seguintes fórmulas;

LG ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NAO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE

SG ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO 
CIRCULANTE

LC ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE

8.13.2. As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço.

8.13.3. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

8.13.4. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

8.13.5. O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Jxmta 
Comercial.

8.13.6. Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor estimado para a contratação.
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8.13.7.Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação:

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.1. Para comprovação de atendimento à qualificação técnica, o Edital de licitação deverá exigir 
a apresentação dos seguintes documentos:

9.1.1. A apresentação de requisitos de qualificação técnica é um dos fatores que devem ser 
inseridos no Edital como forma complementar de garantir o fornecimento de um produto bem 
assim, deverá conter Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração de capacidade 
técnica, compatível com o objeto deste termo de referência, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que o licitante forneceu ou está fornecendo, de modo satisfatório, 
do objeto da mesma natureza ou similares o qual deverá ser apresentado em conjunto com o ato 
que concedeu os poderes ao seu emitente sob pena de inviabilidade do mesmo;

9.1.2. Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a imrtir de 14 anos.

10. ADJUDICAÇÃO:
10.1. A adjudicação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO “POR 
ITEM”.

10.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

11.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser 
previstas no Edital e Contrato:

11.1.1. Nomear Gestor e/ou Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

11.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo 
ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

11.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

11.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis;

11.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Termo de Referência;

11.1.6. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações 
constantes na proposta da CONTRATADA;
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11.1.7. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA 
dentro dos prazos preestabelecidos em (jontrato;

11.1.8. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento do Objeto;

11.1.9. Fornecer atestados de cajmcidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
Obrigações Contratuais;

11.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser 
previstas no Edital e Contrato;

11.2.1. Fornecer o objeto conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, 
não podendo nunca ser inferior a esta;

11.2.2. Manter cajmcidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

11.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelas Secretarias Municipais, 
relacionados com as características do objeto;

11.2.4. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos 
necessários;

11.2.5. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la jimto à CONTRATANTE, que 
deverá responder pela fiel execução do Contrato;

11.2.6. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou 
dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

11.2.7. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da 
presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização 
ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da 
CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o 
pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor 
do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades 
constantes do instrumento convocatório e do contrato.

11.2.8. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto 
pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou 
parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar o objeto 
empregado que julgar inadequados;

11.2.9. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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11.2.10. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à 
CONTRATANTE para pagamento;

11.2.11. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste 
Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATAlsrTE;

11.2.12. Aceitar os Termos e Condições do Pregão de acordo com a Legislação Vigente e com 
o instrumento pactuado no Termo de Referência;

11.2.13. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no edital;

11.2.14. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa 
concordância do Órgão Gerenciador.

11.2.15. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, 
impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

12. DAS PENALIDADES:

12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei n° 10.520/2002 e Lei n® 8.666/93, garantida 
prévia e ampla defesa em processo administmtivo.

12.2. Multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas.

13. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

13.1. Este planejamento foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que 
regulamenta o processo de aquisições para a Administração Pública, Lei n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002, e constitui peça integrante, indispensável e 
inseparável do processo licitatório, visando viabilizar a aquisição do objeto descritos neste 
planejamento;

13.2. Deste modo, o presente documento contém os elementos básicos e essenciais 
determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participarem 
do certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta;

13.3. Os produtos que constituem o Objeto deste Termo de Referência enquadram-se no 
conceito de bem comum, nos termos da legislação em vigor, onde os requisitos técnicos são 
suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e objeto é fornecido 
comercialmente por mais de uma empresa no mercado;

13.4. Assim, entende-se que a modalidade de licitação deverá ser PREGÃO, a ser realizada na 
forma PRESENCIAL, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

14. JUSTIFICATIVA PARA A DIVISÃO EM ITENS:
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14.1. Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação sem 
prejudicar o ganho da aquisição em escala, razão capital da realização das compras conjuntas, 
optou-se pela divisão deste certame em ITENS, sempre em respeito à mais ampla competição 
e conforme previsto no art. 23 §§ 1° e 2“ da Lei n° 8666/93 e Súmula 247 do TCU:

“Lei n. 8.666/93

Art. 23, § 1°) As obras, serviços e compras efetuadas pela 
administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo- 
se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem 
perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei n. 8.883, 
de 1994)”

“Súmula n. 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 
preço global, nos editais das licitações para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

14.2. A divisão em itens, elaborada para este procedimento, levou em conta a diferenciação das 
características técnicas dos bens a serem adquiridos.

14.3.0  detalhamento das especificações dos itens deste Termo de Referência, figuram no item 
4 deste Termo.

15. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

15.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato.

16. GARANTIA:

16.1. O prazo de garantia dos produtos a serem entregues, deverá ser igual ou superior a 90 
(noventa) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o 
fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de 
fabricação e garantia, constantes da embalagem, se houver.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
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18. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

18.1 - O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, 
utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n® 8.666/93 e suas alterações.

Atenciosamente,

nígusto Alves Teixeira Junior 
Secretário Municipal de Administração 

Hermo de referência fornecido pelas Secretarias Municipais Solicitantes
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Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
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Comissão Permanente de U c it^ o ^

F o l h a i N «  O'iO-

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cidelândia/MA, 09 de fevereiro de 2021.

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO, para oferecimento de jffeços, objeto 
dos itens constantes da mesma.

EMPRESA:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: UF:

CEP:

CNPJ:

EMAIL: FONE:

Ciente Em:

ASS. DO RESPONSÁVEL

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CNPJ. NO 01.610.134/0001-97

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha 
abaixo (preços unitários) referente à aquisição de gêneros alim entícios conforme modelo de pesquisa de preços 
em anexo, e entregar em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento de Compras desta 
Prefeitura Municipal, com sede à A v. Senador Enrique de La Roeque, Centro - CEP: 65.921 -000 - Cidelândia 
- M A, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar no Emaü: 
setorcompraspmc@hotmail.com.

A pesquisa de preços poderá ser preenchida a próprio punho ou elaborada e impressa por qualquer 
processo eletrônico.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da “PLANILHA DE 
PREÇOS DE MERCADO". Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos 
mais sinceros votos de consideração.

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da 
planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM DESCRIÇÃO - See. de Saúde UND QT. V .U N IT . V. TOTAL

1

Arroz aguUiinha longo fino polido tipo 1, 
sem glúten, contendo no mínimo de 90% de 
grãos inteiros com no máximo de 14% de 
umidade e com valor nutricional na porção 
de 50 g contendo no mínimo de 37 g de 
carboidratos, 4 g de proteínas e 0 de gorduras 
totais. Com rendimento após o cozimento de 
no mínimo 2,5 vezes am ais do peso antes da 
coeção, devendo também apresentar 
coloração branca, grãos íntegros e soltos 
após cozimento. -  emb. 1 FARDO 30x1.

FDO 125

2

Aveia em flocos finos -  produto resultante da 
moagem de grãos de aveia após limpeza e 
classificação. Composição centesimal: 12 g 
de proteínas, 8 g de lipídio e 63 g de 
carboidrato - CAIXA 28 x  200 gr.

eX A 45

3

Banana Prata in-natura de ótima qualidade: 
são, compacto, e com cloração uniforme: 
cor, odor, e sabor típicos da espécie; poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente observadas as normas

KG 2.000

Av. Senador La Roeque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 C idelândia-M A .
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CNPJ. NO 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de Ucitac 
Folhas N »  <0 J

técmicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.
Batata inglesa de ótima qualidade sã, 
compacto firme e com coloração uniforme, 
cor, odor e sabor típicos da espécie, cascas 
integras sem machucados, manchas ES curas 
ou amolecidas, colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e ap resen tas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho conforme 
legislação vigente, observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitária de 
alimentos, fardo com 50 Kg.______________

K G 600

Beterraba ro natura de ótima qualidade; sã, 
compacta, firme e com cloração uniforme: 
cor, odor, e sabor típicos das espécies: poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho; conforme a 
legislação vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitária de 
alimentos, fardo com 30 kg._______________

K G 300

Biscoito doce tipo Maria embalagem; 
ingredientes fariiüia de trigo enriquecida 
com ácido fólico, açau, gordura vegetal 
hidroginada, açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estabilizante lecitina de 
soja, fermentes químicos; Embalagem; 
Pacote impermeável, lacrado, contendo 400 
g (3x1), informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade mínima 
de 06 meses. Pacote 400 gr._______________

UND 500

Biscoito sabor leite sem recheio, com os 
seguintes ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico (vit... 
B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentes químicos bicarbonato de amónio e 
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido 
láctico e aromatizante. Valor nutricional na 
porção de 100 g: 10 g de proteína, 72 g de 
carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O 
biscoito deverá ser Êibiicado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasites e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitedos 
biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não

U N D 3.500

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CNPJ. NO 01.610.134/0001-97

podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço -embalagem  
primaria em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g, tendo dupla 
embalagem e em embalagem secundária de 
caixa de papelão Pacote 400 gr.____________
Biscoito salgado tipo cream cracker. 
Ingredientes; farinha de trigo fortificada com  
ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio, amido de 
milho. Valor nutricional na porção de 100 g: 
mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de proteína 
e 12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser 
febricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasites 
e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados 
e de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço -  em balsem  
primaria em pacotes impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400 a 500 g com dupla 
embalagem e em embalagem secundária de 
caixa de papelão. -  emb. PACOTE 400 a 500

______________________________________

U N D 4.000

Café com 20X 250 gr.
CXA 126

10

Canjica de milho branco tipo 1, contendo 
80% de grãos inteiros, preparados com  
matérias primas sãs, limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasites e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% 
de mnidade - emb. 500 gr.________________

KG 150

11

Carne bovina resfiiada ou congelada tipo 
músculo sem osso com registro no SIF ou 
SISP. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas. KG 900

12

Came bovina resfriada ou congelada tipo 
patinho em bifes com registro no SIF ou 
SISP. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas. KG 1.200

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia-
Tel. (0xx99) 3535-0386.

MA.
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CNPJ. N° 01.610.134/0001-97

Comissão Permanente de 
Folhas NB «03^

13

Carne de frango tipo coxa e sobrecoxa 
congelada com adição de água de no máximo 
de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas. -  
emb. de 01 kg com registro no SIF ou SISP.

KG 750

14

Carne de frango tipo peito congelado com  
adição de água de no máximo de 6%. 
Aspecto próprio, não amolecida e nem  
pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas, 
embalagem de 15 a 20 kg com registro no 
SIF ou SISP.

KG 375

15 Cebola in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, 
odor, e sabor típicos da espécie: poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir 0 grau 
normal de evolução e q)resentadas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, fardo com 30 Kg.

KG 300

16

Cenoura in-natura de ótima qualidade: sã, 
compacta, firme e com cloração uniforme: 
cor, odor, e sabor típicos da espécie: poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir 0 grau 
normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente, observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, ferdo com 30 Kg. KG 300

17

Cheiro Verde natural. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas. MÇ 500

18

Couve natural. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem  
manchas, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas. MÇ 500
Ervilhas em lata, produto preparado com as 
ervilhas preAdamente debulhadas, envazadas 
praticamente emas, reidratadas ou pré- 
cozidas imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Comissão Permanente de Licitaçi
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19
hermeticamente fechados, os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua alteração. 
Composição centesimal aproximada de 5,2g 
de proteína, 0,5g de lipídios e 13 g de 
carboidratos -  embalagem CAIXA 24 x 200
gr-

CXA 66

20

Extrato de tomate simples concentrado com  
no mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio 
por porção, deverá ser preparado com fintos 
maduros, escolhidos, ssws, sem pele e 
sementes. O produto deverá estar isento de 
fermentações e não indicar processamento 
defeituoso, 350 gr.

UND 500

21

Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e cevada) 
-  Ingredientes: farinha de trigo emiquecida 
com ferro e ácido fólico, cevada, amido, 
açúcar, aveia, sais minerais, vitaminas e sal, 
contendo glúten. Composição nutricional em 
40 g: 30 g de carboidrato, 4 g de proteína e 1 
g de lipídio. - 400 gr.

UND 140

22

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1 da safira corrente, em  
bom estado de conservação, isento de 
fermentação, mofo, odores estranhos e de 
substancia nocivas a saúde, isenta do radical 
cianeto, ausências de sujidade insetos e 
parasitas. Embalagem: saco plástico atóxico 
de 1 Kg, com identificação do produto, 
marca do febricante, prazo de validade, peso 
líquido e número de registro no órgão 
competente devidamente rotulado conforme 
legislação vigente, observadas a legislação 
sanitária de alimentos, PACOTE. IKg.

KG 1.000

23

Farinha de milho amarela, produto obtido 
pela ligeira torração do grão de milho, 
desgeratinado ou não, previamente 
macerado socado e peneirado, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar úmidas ou 
rançosas, com umidade máxima de 14%^/p, 
com acidez máxima de 2%p/p, com no 
mínimo de 6%p/p de proteína -  emb. 1 kg. 
FARDO 20 X 500 gr.

KG 600

Farinha de Trigo especial produto obtido a 
partir de cereal limpo desgerminado, sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e em  
perfeito estado de conservação. Não poderá 
estar úmida, fermentada ou rançosa. Com

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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24

aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e 
sabor próprio. Com uma extração máx. de 
20% e com teor máx. de cinzas de 0,68%. 
Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. -  
Emb. 1 k.

KG 500

25

Feijão carioca tipo 1, de 1® qualidade 
constituído de no mínimo de 90% a 98% de 
grãos inteiros e íntegros, na cor característica 
a variedade correspondente de tamanho e 
formatos naturais maduros, limpos e secos, 
na composição centesimal de 22 g de 
proteína, l,6g  de hpídios e 60,8g de 
carboidratos -  pacote emb. 1 kg.

KG 3.000

26
Garrafão de Água Mineral com 20 Its.

UND 150

27

Laranja in-natura de ótima qualidade; são 
compacto, e com cloração uniforme; cor, 
odor, e sabor típicos da espécie: poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito esta ^  de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente, observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

KG 2.000

28

Leite em pó integral obtido por desidratação 
do leite de vaca integral e qrto para a 
alimentação humana, mediante processos 
tecnológicos adequados adicionado de 
lecitina de soja como emulsionante e com a 
composição centesimal de 26 g de proteína, 
38 g de carboidratos e 26 g de lipídios. 
Devendo ter boa solubihdade -  FARDO 50 
X 200 g. pacote 200 gr.

KG 4.000

29

Linguiça mista tipo toscana -  embalagem 5 
kg com registro no SIF ou SISP. Com 
aspecto característico, cor própria sem 
manchas pardacento ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água ou gelo no 
máximo 3%.

KG 750

30

Maça Prata in-natura de ótima qualidade: 
são, compacto, e com cloração uniforme: 
cor, odor, e sabor típicos da espécie: poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evoluçâfo e qrresentadas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente, observadas as normas

KG 1000

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

31
Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão 
ser fabricados a partir de matérias primas sãs 
e limpas isentas de matérias terrosas, 
parasitos e larvas, com o mínimo 
correspondente a 0,045g de colesterol por 
quilo. As massas ao serem postas na água 
não deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Na 
embalagem não poderá haver mistura de 
outros tipos de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais 
do peso antes da cocção. -  FARDO 20 x 500 
gr.

KG 1.500

32

Mamão papaia Prata in-natura de ótima 
qualidade: são, compacto, e com cloração 
uniforme: cor, odor, e sabor típicos da 
espécie: poupa intacta e limpa: colhidas ao 
atingir o grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

KG 500

33

Margarina c/ sal com 60% a 80% de hpídios. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares aos mesmos e deverão estar 
isentos de ranço e de outras características 
indeseiáveis - pote 250 gr.

UND 900

34

Melancia Prata in-natura de ótima qualidade: 
são, compacto, e com cloração uniforme: 
cor, odor, e sabor típicos da espécies: poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento.

KG 1.000

35

Müho Verde em lata, produto preparado com  
as Milho previamente debulhadas, envazadas 
praticamente cruas, reidratadas ou pré- 
cozidas imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua alteração. 
Composição centésimal aproximada de 5,2g CXA 70

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia-
Tel. (0xx99) 3535-0386.

MA.
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de proteína, 0,5g de lipídios e 13 g de 
carboidratos -  CAIXA 24 x 200 gr.

36

Mortadela bovina com registro no SIF ou 
SISP, produto elaborado unicamente com  
leite de vaca, com aspecto de massa 
semeadma, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, lunidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 150

37
Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofî eu 
processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, 
fiigorificação ou não de desodorização -  
emb. Pet CAIXA 20 X 900 ml.

CXA 250

38
Ovos brancos de galinha fi-esco, tipo 03, 
grande classe a: com peso unitário mínimo 
de 50 g, limpos, casca lisa integra, pouco 
porosa. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas. 
CARTELA 30 x  lund.

CART 450

39
Pão Francês 50 gr.

KG 3.000

40

Açúcar cristal de P  contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por porção, deverá ser 
fabricado de cana de açúcar livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa de 
parasites e de detritos animais ou vegetais -  
PACOTE 1 Kg.

KG 1.500

41

Polpa de fiixtas para refíesco de fintas com  
100% de polpa da fiiita, sem concentração de 
água, sabores açaí, manga, goiaba, caju, 
mirim, murici, graviola, mangaba, bacuri, 
cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi -  EMB. 
IKG.

KG 2.000

42

Presunto com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semeadum, cor 
branco creme homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente salgado próprio, 
lunidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín.
28%p/p.

KG 300

43

Queijo tipo mussarela com registro no SIF ou 
SISP, produto elaborado unicamente com 
leite de vaca, com aspecto de massa 
semeadura, cor branco creme hom ogôiea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente

KG 450

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia
Tel. (0xx99) 3535-0386.

MA.
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salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite min. 28%p/p.

44

Repolho natural. Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas, cheiro e sabor próprio, com  
ausência de sujidades, parasites e larvas. -  
KG.

KG 100

45

Sal refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com  
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg 
e máximo de 15 mg de iodo por quilo de 
acordo com a Legislação Federal Específica 
-  PACOTE Ikg.

KG 126

46

Salsicha de carne bovina /  suína tipo hot-dog 
com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem 
manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água ou gelo no 
máximo de 10%. Com registro no SIF ou 
SISP- embalagem de 3 kg.

KG 1.500

47

Tempero alho e sal sem pimenta. Valor 
nutricional em 5 g: 1 g de carboidrato, 
máximo de 5 mg colesterol, 1685 mg de 
sódio-B E M . Ikg.

KG 250

48

Tomate in-natura de ótima qualidade: são, 
compacto, e com cloração uniforme: cor, 
odor, e sabor típicos da espécies: poupa 
intacta e limpa: colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado de 
desenvolvimento do tamanho: conforme a 
legislação vigente observadas as normas 
técnicas pertinentes a legislação sanitárias de 
alimento, fardo com IKg.

KG 500

49

Vinagre branco fermentado de vinho com a 
acidez mínima de 4,0% -  750 ml

UND 600
VALOR TOTAL R$

ITEM DESCRIÇÃO — Sec. de Administração UND QT. V. UNIT. V. TOTAL

1

Açúcar cristal de P  contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por porção, deverá 
ser febricado de cana de açúcar livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa de 
parasites e de detritos animais ou vegetais 
-PACO TE IKg.

KG 1.375

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem 
vegetal, casarose, de cana de açúcar, pct de 
01 Kg, embalagem transparente, resistente, 
com solda reforçada integra Informações 
nutricionais na embalagem, fardos com 30 
Kg, validade de no mínimo 6 meses. - 
FARDO 30 X 1 Kg.____________________

FDO

Agua Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 120
Biscoito doce tipo Maria embalagem: 
ingredientes farinha de trigo emiquecida 
com ácido fólico, açau, gordura vegetal 
hidroginada, açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estabilizante lecitina de 
soja, fermentos químicos: Embalagem: 
Pacote impenneável, lacrado, contendo 
400 g (3x1), informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade 
mínima de 06 meses. PACOTE 400gr.

UND 250

Biscoito sabor leite sem recheio, com os 
seguintes ingredientes: ferinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico (vit... 
B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
amónio e bicarbonato de sódio, 
acidulantes, ácido láctico e aromatizante. 
Valor nutricional na porção de 100 g: 10 g 
de proteína, 72 g de carboidratos e 12,5g 
de gordmns totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasites e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço -em balí^em  
primaria em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, 
tendo dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. PACOTE 
400 gr._______________________________

UND 3.250

Biscoito salgado tipo cream cracker. 
Ingredientes: ferinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio, antido de

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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6

milho. Valor nutricional na porção de 100 
g: mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito 
deverá ser febricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo 
q)resentar excesso de dureza e nem se 
^resentar quebradiço -  embalagem 
primaria em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso liquido de 400 a 500 g 
com dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. -  Pacote 
400gr.

UND 3.200

7 Café Caixa 20x250gr. CXA 90
8 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 150

9

Leite em pó integral obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto 
para a alimentação humana, mediante 
processos tecnológicos adequados 
adicionado de lecitina de soja como 
emulsionante e com a composição 
centesimal de 26 g de proteína, 38 g de 
carboidratos e 26 g de lipídios. Devendo ter 
boa solubilidade -  Pacote 200gr.

KG 2.500

10

Margarina d  sal com 60% a 80% de 
lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, 
sabor e cor pecuhares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 
caraterísticas indesejáveis -  Pote 250gr.

UND 500

11

Mortadela bovina com registro no SIF ou 
SISP, produto elaborado unicamente com  
leite de vaca, com aspecto de massa 
semeadura, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 75

12
Oleo de soja refinado Tipo 1, que sofi:eu 
processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificaçâto, 
fiigorificação ou não de desodorização -  
CAIXA emb. Pet 20 X  900 ml.

CXA 125

13
Ovos brancos de galinha fi'esco, tipo 03, 
grande classe a: com peso unitário mínimo 
de 50 g, limpos, casca lisa integra, pouco 
porosa. Aspecto próprio, não amolecida e

CART 225

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia-
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasites e larvas. 
CARTELA SO xlU nd.

14
Polpa de frutas para refresco de fintas com  
100% de polpa da fruta, sem concentração 
de água, sabores açaí, manga, goiaba, cqu, 
mirim, murici, graviola, mangaba, bacuri, 
cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi -  
emb. Ikg.

KG 1.000

15
Presunto com registro no SIF ou SISP, 
produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semeadura, 
cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e hpídio de 
leite mín. 28%p/p.

KG 150

16
Queijo tipo mussarela com registro no SIF 
ou SISP, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de massa 
semeadura, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, lunidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p.

KG 225

17
Sal refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e 
com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por 
quilo de acordo com a Legislação Federal 
Específica -  FARDO com emb. 1 kg.

KG 63

18

Salsicha de carne bovina /  suína tipo hot- 
dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem  
manchas pardacentas ou esverde^ias, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou 
gelo no máximo de 10%. Com registro no 
SIF ou SISP- embalagem de 3 kg.

KG 750

19

Tempero alho e sal sem pimenta. Valor 
nutricional em 5 g: 1 g de carboidrato, 
máximo de 5 mg colesterol, 1685 mg de 
sódio-C A IX A  1 2 x 1  kg.

KG 125

20
Vinagre branco fermentado de vinho com 
a acidez mínima de 4,0% -  Unidade 750 
ml. UND 300

VALOR TOTAL R$

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia-
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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ITEM DESCRIÇÃO -  Sec. de Assistência UND QT. V. UNIT. V. TOTAL
Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem 
vegetal, casarose, de cana de açúcar, pct de 
01 Kg, embalagem transparente, resistente, 
com solda reforçada integra. Informações 
nutricionais na embalagem, fardos com 30 
Kg, validade de no mínimo 6 meses. - 
FARDO 30 X 1 Kg.____________________

FDO 60

Agua Mineral copo, CAIXA 24X200 ml. CXA 100

Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, 
sem glúten, contendo no mínimo de 90% 
de grãos inteiros com no máximo de 14% 
de umidade e com valor nutricional na 
porção de 50 g contendo no mínimo de 37 
g de carboidratos, 4 g  de proteínas e 0 de 
gordiuras totais. Com rendimento ^ ó s  o 
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais 
do peso antes da cocção, devendo também 
apresentar coloração branca, grãos íntegros 
e soltos após cozimento. -  PACOTE 

JK&____________ _______________

KG 3,900

Biscoito doce tipo Maria embalagem: 
ingredientes farinha de trigo enriquecida 
com áddo fólico, açau, gordura vegetal 
hidroginada, açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estabiüzante lecitina de 
soja, fermentos químicos: Embalagem: 
Pacote impermeável, lacrado, contendo 
400 g (3x1), informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade 
mínima de 06 meses. PACOTE 400gr.

UND 800

Biscoito sabor leite sem recheio, com os 
seguintes ingredientes: ferinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico (vit... 
B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de 
amónio e bicarbonato de sódio, acidulantes 
ácido láctico e aromatizante. Valor 
nutricional na porção de 100 g: 10 g de 
proteína, 72 g de carboidratos e 12,5g de 
gorduras totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo

UND 2.500

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 C idelândia-M A .
Tel. (0xíâ9) 3535-0386.
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apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço -embalagem  
primaria em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400 a 500 g, 
tendo dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de papelão. PCX 400

^ ____________________________________
Biscoito salgado tipo cream cracker. 
Ingredientes: ferinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, 
estabiüzante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio, amido de 
milho. Valor nutricional na porção de 100 
g: mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito 
deverá ser febricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasites e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço -  embalagem 
primaria em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400 a 500 g 
com dupla embalagem e em embalagem 
secundária de caixa de p ^ elão. -  
PACOTE 400gr._______________________

UND 4.900

Café com 20 pct de 250 gramas -  CAIXA 
20X250GR.

CXA 135

Farinha de mandioca cor branca, grupo 
seca, subgmpo fina, tipo 1 da saJfia 
corrente, em bom estado de conservação, 
isento de fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substancia nocivas a saúde, 
isenta do radical cianeto, ausências de 
sujidade insetos e parasitas. Embalagem: 
saco plástico atóxico de 1 Kg, com  
identificação do produto, marca do 
febricante, prazo de validade, peso líquido 
e número de registro no órgão competente 
devidamente rotulado conforme l^ islação  
vigente, observadas a legislação sanitária 
de alimentos, PCTE IKg._______________

KG 600

Farinha de milho amarela, produto obtido 
pela hgeira torração do grão de milho, 
desgerminado ou não, previamente

KG 600

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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macerado socado e peneirado, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e 
parasites. Não poderão estar úmidas ou 
rançosas, com umidade máxima de 
14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, 
com no mínimo de 6%p/p de proteína -  
FARDO 20 X 500 gr.

10
Feijão carioca tipo 1, de 1® qualidade 
constituído de no mínimo de 90% a 98% 
de grãos inteiros e íntegros, na cor 
característica a variedade correspondente 
de tamanho e formatos naturais maduros, 
limpos e secos, na composição centesimal 
de 22 g de proteína, l,6g  de lipídios e 60,8g 
de carboidratos -  FARDO 1 kg.

KG 3.000

11 Garrafão de Água Mineral com 20 Its. UND 100

12
Leite em pó integral obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto 
para a alimentação humana, mediante 
processos tecnológicos adequados 
adicionado de lecitina de soja como 
emulsionante e com a composição 
centesimal de 26 g de proteína, 38 g de 
carboidratos e 26 g de hpídios. Devendo ter 
boa solubilidade -  FARDO 50 x 200 gr.

KG 3.500

13
Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão 
ser fabricados a partir de matérias primas 
sãs e limpas isentas de matérias terrosas, 
parasites e larvas, com o mínimo 
correspondente a 0,045g de colesterol por 
quilo. As massas ao serem postas na água 
não deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Na 
embalagem não poderá haver mistura de 
outros tipos de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. -  FARDO 
20X500gr.

KG 3200

14
Margarina c/ sal com 60% a 80% de 
hpídios. Apresentação, aspecto, cheiro, 
sabor e cor pecuhares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis -  POTE 250gr.

UND 1.200

15
Milho Verde em lata, proíhito preparado 
com as Milho previamente debulhadas, 
envazadas praticamente cruas, reidratadas 
ou pré-cozidas imersas ou não em líquido 
de cobertura apropriada submetida a

CXA 60

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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processo tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente fechados, os 
recipientes utilizados a fim de evitar a sua 
alteração. Composição centesimal 
aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de 
lipídios e 13 g de carboidratos -  CAIXA 
24x 200gr.

16
Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu 
processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, 
fiigorificação ou não de desodorização -  
CAIXA emb. Pet 20 x  900 ml.

CXA 200

17
Sal refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e 
com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por 
quilo de acordo com a Legislação Federal 
Específica -  PACOTE emb. 1 kg.

KG 800

18
Tempero alho e sal sem pimenta Valor 
nutricional em 5 g: 1 g de carboidrato, 
máximo de 5 mg colesterol, 1685 mg de 
sódio -  POTE Ikg.

KG 100

19
Vinagre branco fermentado de vinho com 
a acidez mínima de 4,0% -  UNID. 750 ml. UND 600

VALOR TOTAL EM R$

Item Descrição -  See. de Educação Und o t . V. Unit. V. Total

1

Açúcar tipo cristal, na cor branca, origem 
vegetal, casarose, de cana de açúcar, pet de 
01 kg, embalagem transparente, resistente, 
com solda reforçada integra. Informações 
nutricionais na embalagem, fardos com 30 
kg, vahdade de no mínimo 6 meses. - fardo 
30 X 1 kg.

Fdo 20

2 Água mineral copo, caixa 24x 200 ml. Cxa 50

Biscoito doce tipo maria embalagem: 
ingredientes farinha de trigo enriquecida 
com ácido fólico, açau, gordura vegetal 
hidroginada, açúcar investido, sal refinado, 
extrato de malte, estabilizante lecitina de 
soja, fermentes químicos: embalagem: 
pacote impermeável, lacrado, contendo 
400 g (3x1), informações nutricionais na 
embalagem na embalagem. Validade 
mínima de 06 meses. Pacote 400gr.

Und 200

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia-
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Biscoito salgado tipo cream cracker. 
Ingredientes; farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico (vit... B9), açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio, amido de 
milho. Valor nutricional na porção de 100 
g: mínimo 70 g de carboidrato, 10 g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasites e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço -  embalagem 
primaria em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400 a 500 g 
com dupla embalagem e em embalagem 
secundMa de caixa de papelão. -  pacote 
400gr.

Und 1.250

Café com 20pct de 250 gr.caixa 20x250gr. Cxa 64

Garrafão de água mineral com 20 Ite. Und 100

Margarina cremosa com sal, pote com 
250gr de boa qualidade, caixa contendo 12 
unidades. Caixa .24x250gr._____________

Cxa 13

Mortadela bovina com registro no s if ou 
sisp, produto elaborado unicamente com  
leite de vaca, com aspecto de massa 
semeadura, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite min. 28%p/p.____________

Kg 75

Oleo de soja refinado tipo 1, que sofireu 
processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, 
fiigorificação ou não de desodorização 
caixa emb. Pet 20 x 900 ml.

Cxa 10

Ovos brancos de galinha fi-esco, tipo 03, 
grande classe a: com peso unitário mínimo 
de 50 g, limpos, casca Usa integra, pouco 
porosa. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com

Cart 250

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia -  MA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
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ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Carteia 30x1 und.

10
Polpa de frutas para refresco de frntas com  
100% de polpa da frmta, sem concentração 
de água, sabores açaí, manga, goiaba, caju, 
mirim, murici, graviola, mangaba, bacuri, 
cupuaçu, acerola, laranja ou abacaxi -  bem 
Ikg.

Kg 1.000

11
Presunto com registro no s if ou sisp, 
produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semeadura, 
cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado 
próprio, umidade máx. 58%p/p e Upídio de 
leite mín. 28%p/p.

Kg 250

12
Queijo tipo mussarela com registro no s if  
ou sisp, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de massa 
semeadura, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p.

Kg 100

13
Sal refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e 
com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10 mg e máximo de 15 mg de iodo por 
quilo de acordo com a legislação federal 
específica -  pacote emb. 1 kg.

Kg 61

14
Salsicha de carne bovina / suína tipo hot- 
dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem  
manchas pardacentas ou esverdeadas, odor 
e sabor próprio, com adição de água ou 
gelo no máximo de 10%. Com registro no 
s if ou sisp - embalagem de 3 kg.

Kg 200

15
Tempero alho e sal sem pimenta. Valor 
nutricional em 5 g: 1 g  de carboidrato, 
máximo de 5 mg colesterol, 1685 mg de 
sódio - pote Ikg.

Kg 50

16
Vinagre branco fermentado de vinho com 
a acidez mínima de 4,0% ^xnid. 750 ml. 
Marca; toscano

Und 20

VALOR TOTAL EM RS

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Segue em anexo o MODELO DA PESQUISA DE PREÇOS a ser encaminhada ao Departamento 
Municipal de Compras de Cidelândia - MA, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços.

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP; 65.921-000 Cidelândia -  MA.
Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Cidelândia- MA, 09 de fevereiro de 2021.

Av. Senador La Rocque, s/n. Centro - CEP: 65.921-000 Cidelândia-
Tel. (0xx99) 3535-0386.

MA.
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