
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

Pre fe itura Municipal de  Itaituba  

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
  
1. OBJETO: 
 
1.1 - O objeto da presente licitação consiste na aquisição de gêneros 
alimentícios complementar para atender a demanda do Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

 
PLANILHA COM AS ESPECIFICAÇÕES. 

 
          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 FRANGO INTEIRO   2700,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : FRANGO INTEIRO, Carne de frango congelada 
com adição de água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. Embalagem envoltas em plástico 
resistente e lacrado. Deve apresentar condições de 

armazenamento refrigerado, em embalagens transparentes com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo 

de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal). 

     

 
Valor total extenso: 

2 CARNE MOÍDA   2850,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "Carne moída - carne deve ser de patinho ou 

coxão mole, congelada, com temperatura de - 10 a - 25O.C, 
com no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose, isenta de 

carti lagens e ossos, manipulada em boas condições higiênicas 
provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos 

sob inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e 

sabor próprio, sem manchas esverdeadas, l ivres de parasitas, 
sujidades equalquer substância contaminante que possa alterá-

la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação 
sanitária e Ministério de agricultura, contendo na embalagem o 

SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e 
validade, número de registro no órgão oficial, CGC, endereço de 

fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e 
quantidade (peso). " 

     

 
Valor total extenso: 

3 CARNE BOVINA COM OSSO   25720,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : CARNE BOVINA COM OSSO a carne deve 

apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 

esverdeadas, l ivres de parasitas, sujidades e qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e 
Ministério de Agricultura. Deve apresentar condições de 

armazenamento refrigerado, em embalagens transparentes com 
rótulo ou etiqueta de identificação; Peso de cada embalagem 

deverá ser de no mínimo 05kg. 

     

 
Valor total extenso: 

4 CARNE BOVINA PURA   2650,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : CARNE BOVINA PURA, de 1ª qualidade, isenta 

de carti lagens e ossos, a carne deve apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e 

sabor próprio, sem manchas esverdeadas, l ivres de parasitas, 
sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-

la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação 
sanitária e Ministério de Agricultura. Deve apresentar condições 

de armazenamento refrigerado, em embalagens transparentes 
com rótulo ou etiqueta de identificação; Peso de cada 

embalagem deverá ser de no mínimo 05kg. 
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Valor total extenso: 

5 LINGUIÇA TIPO CALABRESA   1650,000 QUILO    0,00 0,00 

 
Especificação : LINGUIÇA TIPO CALABRESA 

     

 
Valor total extenso: 

6 PEITO DE FRANGO   1310,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : PEITO DE FRANGO com osso, congelado. a 
carne deverá ter coloração brilhante, a gordura deve ter 

coloração amarelo clara, próxima à tonalidade da manteiga. 
apre- sentar consistência firme não amolecida, odor e cor 

característicos. não deve apre- sentar formações de cristais de 
gelo, pe- nas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras 

por congelamento. não pode- rá apresentar manchas 
esverdeadas. acon- dicionado em embalagem de polietileno re- 

sistente, embalagem com a marca do fabri - cante do produto e 
registro no órgão de inspeção sanitária e validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso: 

7 CHARQUE BOVINO   950,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : CHARQUE BOVINO , curada, seca, a base de 
carne bovina e sal, em embalagem termossoldada com 

capacidade para até 500g; Produto registrado conforme 
legislação. 

     

 
Valor total extenso: 

8 FILÉ DE PEIXE   650,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : FILÉ DE PEIXE, fi lé de peixe congelado 
.Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem em 

bandejas de isopor, envoltas em plástico resistente e lacrado, 
com capacidade para até 03kg. Deve apresentar condições de 

armazenamento refrigerado, em embalagens transparentes com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo 

de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal). 

     

 
Valor total extenso: 

9 OVO VERMELHO   2140,000 BANDEJA  0,00 0,00 

 

Especificação : Ovo vermelho - Especificação: Tipo extra, 

classe A, vermelho Embalagem contendo 30 unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

10 FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO   3450,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "Farinha de trigo c/ fermento - Especial, obtido 

do trigo moído, l impo, de cor branca, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, l ivre de morfo e materiais terrosos.Com 

fermento. Embalagem de 01kg em sacos plásticos transparente 
e atóxicos" 

     

 
Valor total extenso: 

11 AZEITE DE DENDE   1090,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 
Especificação : AZEITE DE DENDE (900ML) 

     

 
Valor total extenso: 

12 TEMPERO COMPLETO   3070,000 POTE     0,00 0,00 

 

Especificação : TEMPERO COMPLETO, produto preparado à 

base de alho, sal, e especiarias, com ou sem adição de 
pimenta.Embalagem em OS (Poliestireno) com tampa e 

vedação aluminizada, com capacidade para 300g; 

     

 
Valor total extenso: 

13 ARROZ   5690,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Arroz: Especificações: subgrupo polido, classe 

longo fino, agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, l ivre de umidade, com grãos inteiros. 

Acondicionado em embalagem de polieti leno transparente, 
original de fábrica, com capacidade para 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

14 SAL REFINADO   870,000 QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : "Sal refinado - Especificação: Para consumo 

doméstico, embalagem, contendo 01 kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde." 

     

 
Valor total extenso: 

15 EXTRATO DE TOMATE 350G   1490,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Concentrado.Sachê com no mínimo 350 g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 
e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

16 FEIJAO CARIOCA   3750,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 Especificação: Tipo 
1, carioquinha, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, l iso, 

isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos 
ou parasitas e livre de umidade. Embalagem polieti leno 

transparente original de fábrica com capacidade para 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

17 SELETA DE LEGUMES   2700,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : Legume em conserva lt 380g, tipo legumes 
seleta, ingredientes ervilha, cenoura e batata em cubos, 

características adicionais cozidos a vapor, esteril izados e 
embalados 

     

 
Valor total extenso: 

18 MACARRÃO  TIPO ESPAGUETE   7050,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,produto não 

fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de 
trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos e larvas. Embalagem de polieti leno transparente de 

500g; 

     

 
Valor total extenso: 

19 CREME DE LEITE LTA   2980,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : CREME DE LEITE TRADICIONAL 
Especificação: Com no mínimo 200 gramas. Com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 
e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

     

 
Valor total extenso: 

20 LEITE CONDENSADO   2980,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : Leite condensado - Especificação :Produto 
resultante da desidratação em condições próprias do leite 

adicionado de açúcar e lactose. Embalagem tipo tetra pak, com 
capacidade para 395g; 

     

 
Valor total extenso: 

21 ACHOCOLATADO EM PÓ   3380,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ instantâneo, 
tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de malte, leite em 

pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas, lecitina de soja e 
aromatizantes. Embalagem primária em saco plástico em 

polieti leno, termossoldado, com capacidade para 400g; 

     

 
Valor total extenso: 

22 FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO 250G   1920,000 POTE     0,00 0,00 

 
Especificação : FERMENTO QUIMICO POTE COM 250G 

     

 
Valor total extenso: 

23 COCO RALADO   2320,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : CÔCO RALADO Especificação: Sem açúcar, 
Embalagem: pacote de 100 g, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA e RDC 84/2000. 

     

 
Valor total extenso: 

24 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER   4170,000 PACOTE   0,00 0,00 
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Especificação : Biscoito: tipo cream cracker: Especificação: 
Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

25 CAFÉ EM PÓ   2410,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : CAFÉ EM PÓ, pó de café torrado e moído, com 
selo da ABIC - Embalagem plástica ou aluminizada tipo 

almofada de 250g; 

     

 
Valor total extenso: 

26 AÇÚCAR   3680,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Açucar - Especificação: Sacarose obtida a partir 

do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.). Cristal, 
branco, aspecto granuloso, fino a médio, isento de matéria 

terrosa, l ivre de umidade e fragmentos estranhos. 
Acondicionado em embalagem de polieti leno, transparente 

original do fabricante, com capacidade para 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

27 SUCO EM GARRAFA   2570,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : Suco em garrafa (natural) sabores diversos c/ 
500ml 

     

 
Valor total extenso: 

28 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA   3630,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Farinha de mandioca amarela - Especificação: 

produto in natura, 1ª qualidade regional. 

     

 
Valor total extenso: 

29 MILHO PARA CANJICA   2305,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : MILHO PARA CANJICA, subggrupo 
despeliculada, tipo1. Embalagem: saco plástico transparente, 

termossoldado, com capacidade para (500G) 

     

 
Valor total extenso: 

30 LEITE EM PÓ INTEGRAL   4000,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : LEITE EM PÓ INTEGRAL, produto obtido por 

desidratação do leite de vaca integral, e apto para alimentação 
humana, mediante processos tecnologicamente adequados. 

Deve apresentar cor branca amarelada, aspecto de pó 
uniforme, homogêneo e fino; odor lácteo característico 

semelhante ao leite no estado líquido, sabor lácteo, semelhante 
ao leite fluido, não rançoso. Embalagem em pacotes 

aluminizados, hermeticamente vedados, com capacidade para 
200g; 

     

 
Valor total extenso: 

31 ÓLEO DE SOJA REFINADO   3460,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : Óleo de soja refinado - Especificação: produto 

obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico 
adequado como degomagem, neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não de desodorização. Líquido viscoso 
refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. 

Embalagem em polieti leno tereftalato (PET) de 900ml; 

     

 
Valor total extenso: 

32 MARGARINA COMUM DE 500G   2160,000 POTE     0,00 0,00 

 
Especificação : MARGARINA COMUM DE 500G 

     

 
Valor total extenso: 

33 COLORAU EM PÓ   1190,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Colorau em pó - Especificação: condimento de 

cor avermelhada a base de um ou mais espécies vegetais, 
sendo uma delas o urucum. Características: pó fino. 

Embalagem: saco plástico transparente, termos soldado, com 
capacidade para 100G. 

     

 
Valor total extenso: 

34 MILHO PARA PIPOCA PCT 500G   2040,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : MILHO PARA PIPOCA PCT 500G 

     

 
Valor total extenso: 

35 ERVILHA   2700,000 LATA     0,00 0,00 
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Especificação : Ervilha - em lata, produto com ervilhas 

previamente debulhadas, envazadas e pré-cozidas em líquidos 
de cobertura apropriada, submetida a processo tecnológico 

adequado antes ou depois hermeticamente fechado. A 
embalagem em lata recravada e esterilizada de 200g, contendo 

os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do 

produto. Validade mínima de 06 meses partir da data de 
entrega. 

     

 
Valor total extenso: 

36 MILHO VERDE   2700,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : "Milho verde - milho verde em lata, produto 
preparado com milho, previamente debulhado, envazada, pré-

cozidos imersas em líquidos de cobertura apropriada submetida 
a processo tecnológico adequado antes ou depois 

hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, números do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Embalagem em lata cravada e 

esteril izada de 200g." 

     

 
Valor total extenso: 

37 AVEIA EM FLOCOS   4970,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : AVEIA EM FLOCOS produto resultante da 
moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. 

Embalagem de 500g. 

     

 
Valor total extenso: 

38 FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO   2170,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO PCT C/ 
500G 

     

 
Valor total extenso: 

39 AGRIM(VINAGRE)   4200,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : Agrim (vinagre) - Especificação: Embalagem, 
contendo 500 ml, com dados de identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com 
a Resolução 38/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para Alimentos - CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

40 LEITE DE COCO   2700,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 

Especificação : LEITE DE COCO, produto pasteurizado e 

homogeneizado, contendo leite de coco, água e conservantes. 
Embalagem de plástico ou vidro, com tampa, com capacidade 

para 500ml; 

     

 
Valor total extenso: 

41 PÃO TIPO HOT-DOG   7750,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : PÃO TIPO HOT- DOG, produto obtido pela 
cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma 

massa fermentada, preparada com farinha de trigo e ou outras 
farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de 

glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter 
outros ingredientes. Peso de 70g; 

     

 
Valor total extenso: 

42 PÃO FRANCÊS   7750,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : PÃO TIPO FRANCÊS, produto obtido pela 

cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma 
massa fermentada, preparada com farinha de trigo e ou outras 

farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de 
glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter 

outros ingredientes. Peso mínimo de 50g. 

     

 
Valor total extenso: 

43 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 300ML   5780,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : ÁGUA MINERAL SEM GÁS 300ML PACOTE 

C/24 UNIDADES 

     

 
Valor total extenso: 

44 PREPARO SÓLIDO P/REFRESCO ARTIFICIAL   4590,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : PREPARO SÓLIDO P/REFRESCO ARTIFICIAL 
SABOR VARIADO CX C/15 UNIDADES DE 45 GRAMAS. 

     

 
Valor total extenso: 
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45 REFRIGERANTE   2910,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Refrigerante - Especificação: Refrigerante 
artificial sabores Uva, laranja, guaraná e coca, em Frasco 2 

litros tipo pet, contendo cada pacote 06 unidades, Elaborado 
com água gaseificada, açúcar, suco natural, acidulantes, 

conservador, corantes artificiais, tartrazina e aroma sintético 
artificial. Contém caloria, carboidrato e sódio, Refrigerante 

Fabricado no Brasil. Bebida não alcoólica. 

     

 
Valor total extenso: 

46 BISCOITO TIPO MAISENA   3240,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Biscoito tipo maisena - Especificação: 
Embalagem com mínimo de 400g, com dados de identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido 
e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

47 FERMENTO EM PÓ BIOLOGICO P/ PÃO   760,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : FERMENTO EM PÓ BIOLOGICO P/ PÃO COM 
(500G) 

     

 
Valor total extenso: 

48 FARINHA DE ROSCA   950,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : FARINHA DE ROSCA (1KG) 

     

 
Valor total extenso: 

49 FLOCOS DE ARROZ FLOCADA 500G   2170,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Flocos de arroz flocada 500gr - Especificação: 
Produto obtido pela moagem do grão de arroz de 1 ª qualidade, 

devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas 
isentas de terra e parasitos. Produto composto de 100% de 

arroz flocado, branco, l ivre de umidade. Embalagem de 
polieti leno transparente original de fábrica, com capacidade 

para 500g; 

     

 
Valor total extenso: 

50 FARINHA DE TAPIOCA   1870,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : fécula extraída da mandioca, usualmente 
preparada em forma granulada. 

     

 
Valor total extenso: 

51 QUEIJO TIPO MUSSARELA   435,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : QUEIJO TIPO MUSSARELA Especificação: 
Fatiado, embalagem com identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

52 PRESUNTO COZIDO   435,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : PRESUNTO COZIDO Especificação: 
Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

53 MORTADELA DE FRANGO   1035,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : MORTADELA DE FRANGO, produto aviário 
industrializado, obtido da emulsão de carne de ave, carne 

mecanicamente separada de ave, miúdos de frango e pele 
adicionados de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) 

embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de 
extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será 

tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, 
soja e corantes naturais. Embalagem deverá ser a vácuo, tipo 

"Cryovac", termoformada, resistente, atóxica, com capacidade 
para até 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

54 DOCE DE LEITE   285,000 LATA     0,00 0,00 

 
Especificação : DOCE DE LEITE 400G 

     

 
Valor total extenso: 

55 GORDURA HIDROGENIZADA 500G   550,000 PACOTE   0,00 0,00 
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Especificação : GORDURA HIDROGENIZADA 500G 

     

 
Valor total extenso: 

56 FARINHA LACTEA   2150,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Farinha Láctea, a base de farinha de trigo/ leite 
em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais pct com 

250 gr 

     

 
Valor total extenso: 

57 CEREAL INFANTIL SABOR ARROZ E MILHO   1190,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : Cereal infantil sabor arroz e milho - 

Especificação: lata com 400g, complemento alimentar, para 
criança a partir do 6º mês com vitaminas e ferro sabor arroz e 

milho. 

     

 
Valor total extenso: 

58 BANANA PRATA   1065,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : BANANA PRATA, de 1ª qualidade, graúdas, em 

penca, frutos com 60 a 70% de maturação, com cascas 
uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com 
brilho. 

     

 
Valor total extenso: 

59 ALHO   1495,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Alho - Especificação: Bulbo de tamanho médio, 
com características íntegras e de primeira qualidade isentos de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica. 

     

 
Valor total extenso: 

60 CEBOLA BRANCA   3265,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : CEBOLA BRANCA, fresca, extra, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de 

broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

61 PIMENTÃO REGIONAL   960,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "Pimentão regional - Especificação: 
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 

parasitos elarvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA" 

     

 
Valor total extenso: 

62 CHEIRO VERDE   4450,000 MAÇOS    0,00 0,00 

 

Especificação : Cheiro verde - Especificação: Fresco, com 
coloração e tamanho uniformes, devendo ser bem desenvolvida 

típica da variedade. Sem sujidades, bolores, manchas, 
machucaduras, ferrugem, parasitas, larvas. Isenta de 

enfermidades e outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de ferti l izantes, de 

colheita recente com acondicionamento em maços 

     

 
Valor total extenso: 

63 BATATA LAVADA   2940,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Batata lavada - Especificação: Apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

64 CENOURA   2940,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : CENOURA, extra AA, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, firme, l isa, 

sem rugas, de aparência fresca. Isento de brotos, lesões de 
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, l ivre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

65 TOMATE   2940,000 QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : Tomate - Especificação: apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

66 ABACATE   860,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : ABACATE extra AA, in natura, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme. Isento de 

broto, lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, l ivre de enfermidades, insetos,parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

67 LARANJA   860,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Laranja - fruto de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira qualidade; fresco, l impo, 

de vez (por amadurecer) e coloração uniforme apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, e de origem 
orgânica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 

física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. 

     

 
Valor total extenso: 

68 MAMÃO   860,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Mamão em grau médio de amadurecimento, 

casca lisa, sem ferimentos ou defeitos, unidade com 3kg 
aproximadamente, de primeira qualidade 

     

 
Valor total extenso: 

69 PEPINO   2040,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Pepino - Fruto fresco de tamanho médio, com 
características integra e de 1ª qualidade verde, l impo isento de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

     

 
Valor total extenso: 

70 ABÓBORA REGIONAL   2940,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Abobora regional - Fruto de tamanho grande 

limpa, de primeira e acondicionada de forma a evitar danos 
físicos, apresentando-se íntegras com grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 

Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca, com características íntegras e de primeira 

qualidade. Podendo ser orgânico. 

     

 
Valor total extenso: 

71 MACAXEIRA REGIONAL   2940,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "Macaxeira regional - Especificação: 
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, otransporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA." 

     

 
Valor total extenso: 

72 PIMENTA DE CHEIRO   570,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "Pimenta de cheiro - Especificação: 

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitos elarvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA." 

     

 
Valor total extenso: 

73 MAÇÃ NACIONAL   910,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : MAÇÃ NACIONAL, in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, procedente de espécie genuína e 

sã, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo, 
sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, l ivre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 
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74 ABACAXI   860,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Abacaxi - Fruto de tamanho médio, l impo, de 
primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, 

integros, de vez (por amadurecer), apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos 

estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico. 

     

 
Valor total extenso: 

75 MELANCIA   860,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Melancia - Com grau de maturação que lhe 

permita suportar o transporte, manipulação e conservação 
adequada para uso mediado e imediato, apresentando cor, 

tamanho e formação uniforme sem manchas, machucaduras, 
bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar a sua 

aparência e ualidade. Livre de resíduo de ferti l izantes. 

     

 
Valor total extenso: 

76 BETERRABA   1210,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Beterraba - Especificação: As raízes devem ser 

firmes, sem sintoma de murcha, cor vermelho intenso, de 
tamanho médio, sem rachaduras, sem sujidades, sem sinais de 

brotação e com no mínimo de cortiça (tecido escuro) no ombro, 
com folhas brilhantes e viçosas. Beterraba - Especificação: As 

raízes devem ser firmes, sem sintoma de murcha, cor vermelho 
intenso, de tamanho médio, sem rachaduras, sem sujidades, 

sem sinais de brotação e com no mínimo de cortiça (tecido 
escuro) no ombro, com folhas brilhantes e viçosas. Batata 

lavada - Especificação: Apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. BETERRABA extra AA, in natura, 
procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, casca lisa e 

firme. Isento de broto, lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, l ivre de enfermidades, 
insetos,parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

77 REPOLHO BRANCO   910,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "Repolho branco - Especificação: Apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos elarvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA" 

     

 
Valor total extenso: 

78 BATATA DOCE   910,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Batata doce - Tubérculo no estado in natura, 

genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado ou escovado, 
coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, 

larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica. Podendo ser orgânico. 

     

 
Valor total extenso: 

79 MELÃO   860,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "Melão - De primeira qualidade, com tamanho 

médio, em grau médio de amadurecimento, sem sinais de 
amassados em sem rupturas." 

     

 
Valor total extenso: 

80 MARACUJÁ   860,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : MARACUJÁ - Fruto de tamanho limpo, de 
primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, 

integros, maduro, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo. Ausência de 
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à 

casca. Podendo ser orgânico. 

     

 
Valor total extenso: 

81 PERA   860,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "PERA - De primeira qualidade, com tamanho 
médio, em grau médio de amadurecimento,pronto para o 

consumo, sem sinais de amassados em sem rupturas."  
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Valor total extenso: 

82 POLPA DE FRUTA   1110,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : POLPA DE FRUTA , sabores variados, 
pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento. Acondicionada em embalagem 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto conforme legislação. Validade mínima 

de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso: 

83 COUVE REGIONAL   1260,000 MAÇOS    0,00 0,00 

 

Especificação : "Couve regional - Especificação: Apresentando 

grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. 
Comausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA." 

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaa ll   ::  0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

 
2– JUSTIFICATIVA: 

 
2.1. O Fundo Municipal de Assistência Social, com a necessidade de atender a 
demanda dos Programas sociais, como o CRAS I e II, Casa de Apoio aos 
Idosos, as Crianças, ao Menor, as Mulheres e Programa de atendimento aos 
carentes: Sopão e etc; requer que os gêneros alimentícios complementares 
solicitados sejam adquiridos para suprir a necessidade de insuficiência da 
solicitação anterior.  
 
3. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 
3.1 - Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o 

empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, 
obrigando-se ainda a: 
 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas, sob pena de rescisão unilateral do Contrato; 

 

b) Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, 

adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e 

irregularidades verificadas; 

 

c) Os produtos serão requisitados tanto semanal, quinzenal e mensal. A 

entrega dos produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do Setor 

Contratante e/ou no endereço indicado na requisição de fornecimento. 

 

d) Os gêneros perecíveis deverão transportados adequadamente ao tipo de 

mercadoria, no caso do frango, carne bovina, filé de peixe, linguiça tipo 
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calabresa e polpa de frutas, em veículos refrigerados ou equipados com 

caixa térmica fechada.  

 
e) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser realizada de imediato a 

partir da assinatura do contrato ou emissão da Ordem de 
Fornecimento/Pedido. 

 
f) A aceitação dos gêneros alimentícios não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da empresa contratada com relação ao funcionamento 
e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de 
garantia.  

 
g) Será recusado todo e qualquer gêneros alimentícios que não atenda as 

especificações do Instrumento Convocatório. 
 

h) Os gêneros alimentícios não perecíveis, que serão entregues por suas 
unidades comuns de pacotes tradicionais com peso pré-determinado 
somente poderão ser alterados mediante autorização previa da 
CONTRATANTE. 
 

i)  Fornecer o objeto deste contrato com validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da entrega dos gêneros alimentícios contratados. 
 

j) Responsabilizar-se, durante a vigência do contrato, pelo armazenamento 
do objeto. 
  

k)  Fornecer os gêneros alimentícios, sempre observando o padrão de 
identidade e qualidade previsto na legislação pertinente do Ministério da 
Agricultura e Vigilância Sanitária. 
 

l) O prazo para o inicio da entrega parcelada dos gêneros alimentícios 
será no, máximo, de 48 (quarenta e oito) horas consecutivos, contados a 
partir do recebimento da ordem de entrega, assinada por pessoa 
credenciada da CONTRATANTE, ou por um servidor com poderes para 
tanto, observado o disposto no parágrafo único do art. 110 da Lei nº 
8.666/93. 

 
 
4- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 
a) A CONTRATANTE, através de funcionário responsável designado, será 
responsável pela fiscalização do fornecimento dos gêneros alimentícios, 
observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, 
qualidade, quantidade e marca do objeto). 
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b) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no respectivo 
comprovante, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 
Geral (RG), do servidor Municipal responsável pelo recebimento.  
 
c) Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
 

c.1) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo parcialmente ou no seu 
todo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

c.1.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas consecutivas, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado;  
 
d) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 4 (quatro) dias 
consecutivos, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 
do objeto das suas especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
e) 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). 
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