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REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 2022/01 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 
TERRA SANTA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 
  
1.1 Órgão Licitador: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA  
 
20.05.01.12.361.0251.2037.0000.33.90.33.00 (PNAE-EF FICHA 118) 
20.05.01.12.361.0251.2046.0000.33.90.33.00 (PNAE-AEE FICHA 121) 
20.05.01.12.365.025.12042.0000.33.90.33.00 (PNAE-EP FICHA 149) 
20.05.01.12.365.0086.2126.0000.33.90.33.00 (PNAE-ECE FICHA 147) 
20.05.01.12.361.0251.2044.0000.33.90.33.00 (PNAE-EJA FICHA 120) 
20.05.01.12.366.0250.2040.0000.33.90.33.00 (PNAE-EM FICHA 159) 
 
2. OBJETO  
2.1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 
TERRA SANTA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
2.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
2.3 MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO. 
2.4 Os Gêneros a serem adquiridos constam da pauta em anexo para o ano letivo de 2022 confeccionados pela 
Nutricionista da SEMED, contendo gêneros alimentícios. 
2.5 Nesta pauta estão especificadas as unidades de medida de cada gênero, quantidade programada para cada 
gênero, tipo de embalagem primária e secundária para cada produto. 
2.6 Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade: 
a) Hortifrutigranjeiros, derivados lácteos, refrigerados, carnes e derivados – semanalmente; 
b) Produtos de panificação: semanalmente; 
c) Alimentos não-perecíveis: mensalmente ou de acordo com a capacidade de estocagem. 
2.7 O cronograma de entrega deverá ser cumprido, rigorosamente, em dias letivos escolhidos pela Secretaria 
Municipal de Educação para a entrega dos Gêneros Alimentícios e em horário escolar, ou seja, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 18:00 h, durante o período de vigência do contrato.  
2.8 Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde 
que os produtos substitutos sejam correlatos nutricionalmente E/OU constem da tabela do item 5 deste termo. 
2.9 Os quantitativos por entrega (“Frações por Entrega”) são previsões, de acordo com o histórico de consumo da 
rede pública de ensino. Portanto, essas quantidades poderão ser alteradas, conforme necessidade, desde que não 
causem ônus, não previstos neste processo licitatório aos fornecedores. 
2.10 Nos meses de julho, janeiro, fevereiro e dezembro o fracionamento mínimo de entrega poderá ser reduzido 
significativamente ou zerado, devido ao período de férias escolares dos alunos que fazem jus a esta alimentação. 
2.11 As embalagens dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam à legislação específica 
vigente e com prévio acordo com o setor solicitante. 
2.12 Todo fornecimento deverá vir acompanhado de um recibo de entrega contendo o peso/quantitativo de cada 
produto, conforme unidade de fornecimento, e o nome do solicitante, devendo uma via ser entregue ao servidor 
designado pela Administração para receber os produtos. 
2.13 Os produtos deverão ser entregues, exclusivamente às expensas do contratado, as quais inclui despesas 
com frete, embalagens, encargos e quaisquer outras necessárias para o fornecimento do produto. 
3. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 
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3.1 Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos 
com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, 
toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, Ministério da 
Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme 
tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF). 
3.2 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações 
mínimas exigidas abaixo: 
3.3 Identificação do produto; 
a) embalagem original e intacta, 
b) data de fabricação, 
c) data de validade, 
d) peso liquido, 
e) Número do Lote, 
f) Nome do fabricante. 
g) Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber, 
h) Quando da entrega as embalagens/alimentos deverão apresentar-se: 
i) isentos de substâncias terrosas ou químicas; 
j) sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 
l) sem parasitas, larvas ou outros insetos, inclusive nas embalagens; 
m) isentos de odor e sabor estranhos; 
n) sem umidade externa anormal; 
o) não deverão apresentar temperatura consideravelmente elevada, indicativa de exposição solar por período 
prolongado. 
3.4 Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao produto, que não 
danifiquem e provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização. 
3.5 Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: identificação do produto, data de validade e 
identificação do produtor. 
3.6 A pontualidade na entrega das mercadorias para a rede municipal de ensino está vinculada ao cumprimento do 
Cardápio Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias implicará em prejuízo à execução do 
cardápio e consequentes transtornos ao balanceamento nutricional, dando ensejo à rescisão contratual e demais 
penalidades cabíveis. 
4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4.1 A vigência deste contrato será contada da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de 
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último e cobrirá todo o período letivo de 2022, conforme 
calendário escolar da SEMED. 
4.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam 
integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação 
Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
4.3 A vigência do contrato poderá ser prorrogada, conforme interesse da Administração, por iguais e sucessivos 
períodos totalizando 12 meses, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
5. DA VISTORIA 
5.1 O interessado em participar deste processo licitatório poderá vistoriar o local onde será entregue os gêneros 
alimentícios, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, com objetivo de 
inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à 
SEMED, pelo endereço eletrônico ena.vidal@hotmail.com. 
5.2 A vistoria não é obrigatória, entretanto, caso o fornecedor interessado opte por não a realizar, não poderá 
proceder a qualquer tipo de cobrança posterior por desconhecimento das condições previstas neste Termo de 
Referência. 

mailto:ena.vidal@hotmail.com
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5.3 As especificações e os quantitativos dos gêneros alimentícios para a merenda escolar a serem adquiridos 
estão discriminados e quantificados na tabela descritiva (anexo I) deste instrumento. 
6. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  
6.1 A aquisição dos gêneros alimentícios faz-se necessário uma vez que atende às necessidades nutricionais dos 
alunos da rede municipal de ensino de acordo com a sua permanência em sala de aula. 
6.2 Os gêneros alimentícios são imprescindíveis para o bom desempenho dos alunos durante o período letivo já 
que uma boa alimentação é um dos grandes requisitos para o melhoramento do intelecto e desenvolvimento das 
capacidades cognitivas. 
6.3 Dessa forma, solicitamos a aquisição com a maior PRIORIDADE a fim de que não haja prejuízos ou 
retardamento no desenvolvimento das atividades citadas inicialmente. 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  
7.1 A descrição da solução como um todo, abrange a compra de gêneros alimentícios para o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, suprindo necessidade da rede de ensino desta Municipalidade. 
8. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 
8.1 Pugna-se pela realização de PREGÃO, em uma de suas formas, devidamente justificada por quem de direito, 
pois os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, por 
possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, nos 
termos do § único do art. 1º da Lei n° 10.520, de 2002 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
9.1 São obrigações da Contratante: 
9.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
9.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
9.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
9.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
9.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos. 
9.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 
que vinculados à execução da presente Nota de Empenho de Despesa, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1 São obrigações da Contratada: 
10.2 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
10.3 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade; 
10.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990). 
10.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 
avarias ou defeitos; 
10.6 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
10.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.8 Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação. 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO  
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11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
13.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
13.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 
e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
14. DO PAGAMENTO  
14.1 O pagamento será realizado 30 (trinta) após o recebimento definitivo do objeto desta contratação, e do atesto 
da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), através de ordem bancária em nome da Contratada, desde que esta indique o 
banco, agência e conta corrente a ser creditada; 
14.2 A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as certidões de regularidade fiscal junto 
à Previdência Social (CND), Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia (CRF) e ao Tribunal Superior do 
Trabalho (CNDT). 
14.3 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor 
da Contratante o prazo para atesto e pagamento. 
15. REAJUSTE  
15.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 
6º, da Lei 8.666/93. 
15.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do Contratado. 
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
16.1 O presente contrato ficará isento da prestação de garantia. 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
17.1 A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: 
a) advertência; 
b) multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na 
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;  
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; 
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 
até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
f) simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93. 
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17.2 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao 
Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer 
jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
17.3 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e 
publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, 
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro 
correspondente. 
18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS  
18.1 O custo total estimado da contratação é de R$ 887.449,80 (Oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 
quarenta e nove reais e oitenta centavos) e foi aferido pela pesquisa realizada através de cotações de preços 
locais, conforme relatórios anexos. 
19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
19.1 As despesas deste Termo de Referência ocorrerão por conta das classificações funcionais constantes da Lei 
Orçamentária Anual vigente e serão indicadas, oportunamente, pelo Departamento de Contabilidade do Município 
de Terra Santa. 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS  
20.1 Eventual alteração deste projeto para adequação ou ajuste de condições deverá ser submetida ao ordenador 
de despesa deste Poder. 
20.2 Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados diretamente no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
20.3 Este Termo de Referência faz parte integrante do instrumento convocatório/edital e da minuta do contrato 
administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 
20.4 Por fim, fazem parte deste Termo de Referência: 
20.5  

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  UND QUANT. 
VALOR 

REFERENCIAL 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ: Produto preparado com cacau obtido por processo 

tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 

aprovadas. Composição: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, minerais 

(ferro e zinco), complexo vitamínico (vitamina A, D3, D-Biotina, ácido fólico, 

Niacinamida, ácido pantotênico, 1, B12, B2, B6), estabilizante lecitina de soja e 

aroma natural de cacau com baunilha. Não contém glúten. Valor energético 

80kcal, carboidratos 19g, proteínas 0,7g, sódio 71mg, ferro 2,1 mg, zinco 

1,05mg, vitamina A 90mcg, vitamina D3 0,75mcg, D-Biotina 4,5 mg, ácido fólico 

36 mg, niacina 2,4 mg, ácido pantotênico 0,75 mg, vitamina B1 0,45mg, 

vitamina 12 0,36mcg, vitamina B2 0,195 mg e vitamina 6 0,195 mg. Devem 

estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País 

ANVISAMS. VALIDADE: 

KG 450 11,00 
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2 

ALMONDEGAS BOVINA TIPO AO MOLHO:Almôndega é o produto obtido pela 

mistura de carne bovina moída sem ossos, sal refinado e condimentos exceto 

pimenta, e outras substâncias permitidas que não descaracterizem o produto, 

moldada sob o formato arredondado e submerso em molho de tomate em 

pedaços ou polpa e condimentos, exceto pimenta, sendo submetido a processo 

tecnológico adequado. Deve ser proveniente de estabelecimento sob inspeção 

oficial, sendo envasado em embalagem apropriada a fim de evitar sua 

alteração. O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, 

envernizado internamente, sanitário, hermeticamente fechado e esterilizado 

através de processo térmico que garanta a esterilidade comercial, sendo 

estável à temperatura ambiente e proveniente de estabelecimento sob inspeção 

oficial. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente bolas de 

carne ao molho de tomate)." 

KG 480 12,99 

3 
AROMA ESSENCIA ARTIFICIAL PRA FINS ALIMENTICIO:baunilha. 

Embalagem 30ml 
UND 190 2,80 

4 

AZEITE DE DENDE C/200ML: Azeite de dendê (óleo de palma bruto). Sem 

conservantes. Embalagem: garrafas de plástico com tampa vedada e conteúdo 

liquido de 200ml. 

UND 1800 4,50 

5 

AÇUCAR CRISTAL TIPO 1: Contendo sacarose de cana de açúcar, livre de 

fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e detritos animais e 

vegetais. Valor calórico 20kcal e carboidratos 5,0g. Devem estar de acordo com 

as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: 

o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de 

entrega 

KG 10000 4,16 

6 
ALHO IN NATURA: Apresentando grau de maturação adequado e 

manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. 
KG 350 21,99 

7 

ARROZ TIPO 1: 1º qualidade (tipo 01), beneficiado, polido, longo fino, grãos 

inteiros, isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, 

matérias terrosas e outros. Subgrupo: polido; Classe: Longo fino. Produto 100% 

natural. Valor energético 178 kcal, carboidratos 38g, proteínas 3,3g gorduras 

totais 0,6g, gordura saturada 0,3g, gordura trans. 0g, gordura monoinsaturada 

0g, gordura poli-insaturada 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar total 0,3g e sódio 

0mg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em 

vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega 

KG 12000 4,16 

8 
AVEIA EM FLOCOS FINOS: Ingredientes: aveia laminada em flocos finos. 

Contem glúten. Alérgicos. Contem aveia 
KG 600 10,50 

9 
BATATA INGLESA: Batata inglesa escovada, com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, em perfeitas condições de conservação e manutenção.  
KG 700 4,99 

10 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Contendo basicamente farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, 

açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizantes lecitina de soja, 

fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. Acidulante 

(ácido lático) e aromatizantes. Contem glúten. Valor calórico 131 kcal, 

carboidratos 23g, proteínas 2,2g, gorduras totais 3,3g, gorduras saturadas 1,4g, 

gordura trans. 0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g ferro 1mg e sódio 99mg. 

Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no 

país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 

KG 2000 12,00 
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30 dias anteriores à data de entrega. 

11 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER SABOR AMANTEIGADO: 

Contendo basicamente Farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de 

milho, soro de leite, sal fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato 

de amônio), estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, 

aromatizantes. Contém glúten. Valor calórico 131 kcal, carboidratos 20g, 

proteínas 2,7g, gorduras totais 5,1g, gorduras saturadas 2,2g, gordura trans. 

0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,8g ferro 1,3mg e sódio 237mg. Devem estar 

de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País 

ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 

dias anteriores à data de entrega. 

KG 2000 11,20 

12 

BISCOITO TIPO ROSCA (ROSQUINHA) DE SABORES (COCO, LEITE E 

CHOCOLATE): Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal, amido de milho, soro de leite, sal, estabilizantes 

lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de 

sódio. Acidulante e aromatizantes. Contem glúten. Valor calórico 131 kcal, 

carboidratos 23g, proteínas 2,2g, gorduras totais 3,3g, gorduras saturadas 1,4g, 

gordura trans. 0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g ferro 1mg e sódio 99mg. 

Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no 

País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 

30 dias anteriores à data de entrega. 

KG 2000 12,00 

13 

CANELA EM PO COM 30 g: especiaria de primeira qualidade, cascas do 

tronco de canela da Índia moída, sem adulterações e contaminações de 

qualquer espécie. Embalagem deve conter os ingredientes, tabela nutricional, 

data de fabricação/manipulação, data de validade e número do lote. 

UND 200 2,00 

14 

CARNE BOVINA RESFRIADA DE 1° QUALIDADE (MOÍDA): Resfriado. Carne 

com aspecto próprio, cor vermelho brilhante sem manchas esverdeadas e odor 

característico. Deve conter registro no órgão competente e comprovação de 

serviço de inspiração SIM, SIE ou SIF. Manipulada em condições higiênica 

adequada e sem adição de substancias químicas 

KG 4300 26,99 

15 

CARNE BOVINA RESFRIADA DE 1° QUALIDADE (TRASEIRA):Resfriado. 

Carne com aspecto próprio, cor vermelho brilhante sem manchas esverdeadas 

e odor característico. Deve conter registro no órgão competente e comprovação 

de serviço de inspiração SIM, SIE ou SIF. Manipulada em condições higiênica 

adequada e sem adição de substancias química.  

KG 3260 30,00 

16 

CARNE EM CONSERVA ENLATADO COM 320: Carne bovina em conserva, 

obtida a partir de carnes bovinas cortadas em cubos, isentas de peles, veias, 

aponevroses, cartilagens, intestinos, tendões ou fragmentos de ossos e outros 

tecidos inferiores, sendo submetido a processo tecnológico adequado. Poderá 

conter o caldo do cozimento da carne e sal. O produto deve ser acondicionado 

em recipiente metálico, envernizado internamente, sanitário, hermeticamente 

fechado e esterilizado através de em processo térmico que garanta a 

esterilidade comercial, sendo estável à temperatura ambiente e proveniente de 

estabelecimento sob inspeção oficial. 

LT 1200 8,29 

17 
CEBOLA REGIONAL: Branca, compacta e firme, sem lesões de perfurações e 

cortes, e coloração 
KG 700 4,99 



 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Terra Santa 
Comissão Permanente de Licitação 

    

18 
CENOURA: Com coloração própria, livres de danos mecânicos, em perfeitas 

condições de conservação e maturação. 
KG 700 6,00 

19 

CHARQUE BOVINO PONTA DE AGULHA: Contendo basicamente em cada 

porção de 30 gramas: Gorduras totais: 05 gramas. Gorduras saturadas: 1,7 

gramas. Gorduras trans: 0,3 gramas, com identificação (validade, peso, 

procedência, número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada embalagem. 

Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. 

KG 400 44,90 

20 

COLORIFICO: Produto obtido do grão do urucum com a mistura de fubá ou 

farinha de mandioca. Pó, fino, homogêneo, de coloração avermelhada, devendo 

estar sem a presença de sujidades ou matérias estranhas. 

KG 450 6,95 

21 

CREME DE LEITE: Deve apresentar cor, sabor, odor, característico. Devem 

estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 

ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 60 

dias anteriores à data de entrega. 

CX 1700 2,85 

22 

EXTRATO DE TOMATE:Extrato de Tomate, concentrado produto resultante da 

concentração da polpa de frutos maduros, escolhidos, sem pele e sementes por 

processo tecnológico adequado. Aspecto: massa mole, cor vermelha, envasado 

e recebido tratamento térmico adequado, ausência de sujidades, parasitas e 

larvas.Embalagem: 190g 

KG 1300 8,49 

23 

FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO: Produto obtido a partir de cereal limpo 

degerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 

conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de 

pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. 

KG 1800 4,99 

24 

FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO: Produto obtido a partir de cereal limpo 

degerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 

conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de 

pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. 

KG 1800 5,15 

25 

FEIJAO CARIOQUINHA:  Tipo 1, novo, de boa qualidade, constituídos de 

grãos inteiros e sãos, Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas 

(carunchos), odores estranhos, substâncias nocivas, pregos, paus, prazo de 

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

KG 950 7,49 

26 

FRANGO CONGELADO: 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 esverdeadas, cheiro 

e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. Embalagem em sacos plásticos individuais. Devendo 

ser entregue em caminhão refrigerado. 

KG 2900 10,20 

27 

LEITE CONDENSADO COM 395: Deve apresentar cor, sabor, odor, 

característico. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária 

em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega. 

CX 1100 4,95 
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28 

LEITE DE COCO C/500ml: Leite de coco natural integral concentrado isento de 

sujidades, parasitas, larvas, com   aspecto   cor, cheiro   e sabor próprios.  

Acondicionado em   vidros   apropriados   com 500 ml, embalados em caixas de 

papelão limpas, integradas e   resistentes.   A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

número   do   lote, data de validade, quantidade de    produto    e    atender    as 

especificações     técnicas     da ANVISA e Inmetro. 

LT 1100 4,50 

29 

LEITE PÓ INTEGRAL: Deve apresentar cor, sabor, odor, característico. Devem 

estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 

ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 90 

dias anteriores à data de entrega. 

KG 2600 30,60 

30 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETT COM SEMOLA: Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum. Contem glúten 

em 100g apresenta carboidrato 79g; proteína 10g; gorduras totais 0g; sódio 

0mg. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em 

vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 

KG 2500 7,00 

31 

MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SEMOLA: Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum. Contem glúten 

em 100g apresenta carboidrato 79g; proteína 10g; gorduras totais 0g; sódio 

0mg. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em 

vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 

KG 2500 8,00 

32 

MILHARINA: 1ª qualidade, fina, do grão de milho moído; de cor amarela; com 

aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com ausência de umidade, fermentação, 

ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 meses a 

contar da entrega. 

KG 950 5,20 

33 

MILHO PARA MUNGUZÁ: Tipo 1, classe branca, categoria misturada, isento 

de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e 

outros. Valor calórico 21 kcal, carboidratos 3,8g, proteínas 0g, gorduras totais 

0g, gorduras saturadas 0,3g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g e sódio 

6,5mg. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em 

vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega. 

KG 1100 5,99 

34 

MANTEIGA COM SAL – Manteiga de primeira qualidade. Ingrediente 

Obrigatório: Creme de leite pasteurizado obtido a partir do leite de vaca. 

Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20°C, textura lisa e uniforme, 

sem manchas ou pontos de coloração, sabor suave, sem odor e sabor 

estranho. Embalagem: 1000g 

KG 370 31,90 

35 

MAÇÃ FUGI OU GALA COM 180 UND: Apresentando grau de maturação 

adequado e manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas 

e larvas. 

CX 250 125,00 
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36 

OLEO DE SOJA REFINADO: Alimentício, produto refinado e de acordo com os 

padrões legais. Valor energético 108kcal, carboidratos 0g, proteínas 0g, 

gorduras totais 12g, gorduras saturadas 1,8g, gorduras trans 0g, gorduras 

monoinsaturadas 2,8g, gorduras poli-insaturadas 7,3g, colesterol 0 mg, fibra 

alimentar 0g, sódio 0mg e vitamina e 3,1mg. Devem estar de acordo com as 

exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o 

produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores à data de 

entrega. 

GAR. 890 9,99 

37 
OVO DE GALINHA:TIPO:  De galinha, branco, médio, isento de sujidades, 

fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada. 
UND 8100 0,51 

38 

PÃO DE HAMBÚRGUER:  Pão In natura tipo hambúrguer de 50g. cada 

unidade, acondicionado em sacos transparentes branca, bem limpa, produto 

próprio para o consumo humano em conformidade com a legislação em vigor. 

UND 66100 0,50 

39 

PÃO DE LEITE:  Pão In natura tipo leite de 50g. cada unidade, acondicionado 

em sacos transparentes branca, bem limpa, produto próprio para o consumo 

humano em conformidade com a legislação em vigor. 

UND 69000 0,50 

40 

PÃO DOCE:  Pão In natura tipo doce de 50g. cada unidade, acondicionado em 

sacos transparentes branca, bem limpa, produto próprio para o consumo 

humano em conformidade com a legislação em vigor. 

UND 69000 0,50 

41 

PÃO FRANCÊS: Pão In natura tipo francês de 50g. cada unidade, 

acondicionado em sacos transparentes branca, bem limpa, produto próprio para 

o consumo humano em conformidade com a legislação em vigor. 

UND 69000 0,50 

42 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA BRANCA E ESCURA: grãos obtidos de 

plantas sadias, sabor carne, contendo no mínimo 90% de grãos na cor 

característica. Deve ter como limite máximo 2% de impurezas.  

KG 400 17,82 

43 

SAL REFINADO IODADO: Refinado iodado, beneficiado e isento de sais de 

cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. 

Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Sódio 

390mg e iodo 20ug a 40ug. Devem estar de acordo com as exigências da 

legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 

KG 1800 0,98 

44 

SALSICHA TIPO VIENA: Salsicha tipo Viena obtida de carne mecanicamente 

separada de aves, recortes de frango sem osso, água, miúdos de frango (moela 

e fígado), proteína de soja, pele de suíno, , sal refinado, fécula de mandioca, 

condimento preparado contém aromatizante: (sal, 4pimenta em pó e óleo resina 

de páprica), açúcar, acidulante – ácido láctico – ins-270, estabilizante – 

tripolisfato de sódio, ins451i, antioxidante – eritorbato de sódio – ins-316, 

conservante – nitrito e nitrato de sódio – ins250 e ins251, corante de urucum – 

ins160b, odor: característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de parasitas e 

de qualquer outras substância contaminante que possa altera-la ou encobrir 

alguma alteração. Com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, 

número do registro no sif, sie ou sim) em cada embalagem. Devem estar de 

acordo com as exigências do ministério da agricultura, pecuária e 

abastecimento.  

KG 300 12,00 
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45 

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL: Ingredientes: sardinha, óleo de soja, 

agua e sal. Não contem glúten. Em 60g apresenta carboidrato 1,0g; proteína 

12,0g; gorduras totais 7,0g; sódio 240mg. VALIDADE: o produto deve conter 

data de fabricação de até 180 dias anteriores à data de entrega. 

KG 280 23,20 

46 

SELETA DE LEGUMES EM LATA:  Seleta de Legumes é a mistura de 

vegetais e leguminosas selecionadas, imersas em líquido de cobertura 

apropriado, que após envasamento hermético em embalagem apropriada 

sofrem adequado processo tecnológico de cozimento e esterilização. O produto 

deverá ser preparado com ervilhas em grãos, cenoura e batata cortadas em 

cubos. O produto deve ser acondicionado em recipiente metálico, envernizado 

internamente, sanitário, hermeticamente fechado e esterilizado através de 

processo térmico que garanta a esterilidade comercial, sendo estável à 

temperatura ambiente. O produto deverá estar de acordo com a legislação 

vigente 

KG 500 12,00 

47 

SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTA DE GOIABA 500ml: 

Composto líquido extraído pelo esmagamento do líquido, qualidade 

pasteurizado obtido da polpa da fruta madura, submetido a processo 

tecnológico adequado, isento de fragmentos das partes não comestíveis, com 

aspecto em cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafas de 500 ml 

cada. 

LT 500 3,50 

48 

SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTA DE CAJU 500ml: Composto 

líquido extraído pelo esmagamento do líquido, qualidade pasteurizado obtido da 

polpa da fruta madura, submetido a processo tecnológico adequado, isento de 

fragmentos das partes não comestíveis, com aspecto em cor, cheiro e sabor 

próprio, acondicionado em garrafas de 500 ml cada. 

LT 500 3,00 

49 

QUEIJO MUSSARELA FATIADA produto com massa amarelo esbranquiçada, 

firme, compacta e de sabor ligeiramente ácido. Possui formato retangular e, 

quando aquecido derrete designando uma característica elástica. O produto 

deverá ser entregue resfriado em. 

KG 540 34,90 

50 

REPOLHO BRANCO Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da 

variedade e uniformidade no tamanho e na cor. 

KG 1000 6,99 

51 

SALSICHA HOT-DOG - salsicha hot-dog, obtida de carne mecanicamente 

separada de aves, recortes de frango sem osso, água, miúdos de frango (moela 

e fígado), proteína de soja, pele de suíno, , sal refinado, fécula de mandioca, 

condimento preparado contém aromatizante: (sal, 4pimenta em pó e óleo resina 

de páprica), açúcar, acidulante – ácido láctico – ins-270, estabilizante – 

tripolisfato de sódio, ins451i, antioxidante – eritorbato de sódio – ins-316, 

conservante – nitrito e nitrato de sódio – ins250 e ins251, corante de urucum – 

ins160b, odor: característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de parasitas e 

de qualquer outras substância contaminante que possa altera-la ou encobrir 

alguma alteração. Com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, 

número do registro no sif, sie ou sim) em cada embalagem. Devem estar de 

acordo com as exigências do ministério da agricultura, pecuária e 

abastecimento. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 

dias anteriores à data de entrega. 

KG 540 12,00 

52 
TOMATE De 1° qualidade, tamanho médio, limpos, firmes, livres de terras ou 

corpos estranho aderente a superfície externa, sem alterações verdes ou 
KG 500 9,50 
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brotando 

53 

VINAGRE: Produto translúcido e de cor, sabor e odor característico. Valor 

energético 3kcal, carboidratos 0,028g, proteínas 0,6g, gorduras totais 0g, 

gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibras 0g e sódio 0g. Devem estar de 

acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. 

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores 

à data de entrega. 

VIDRO 950 2,10 
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