
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO: 
 
1.1 - O objeto da presente licitação consiste na aquisição de gêneros 
alimentícios para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
nos termos da Lei n.º11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 26 do FNDE, de 
17/06/2013. 
 
2– JUSTIFICATIVA: 

 
2.1. O Fundo Municipal de Educação de Itaituba, através da Secretaria 
Municipal de Educação vem solicitar a abertura de processo licitatório para 
aquisição dos gêneros alimentícios constantes na pauta. Essa solicitação se 
faz necessária devido à necessidade da manutenção de merenda escolar 
ofertada nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, tanto na zona 
rural quanto urbana, para o ano letivo de 2017, conforme preceitua a legislação 
vigente, com o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam 
para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas 
unidades de ensino do município de Itaituba, garantindo melhoria do 
rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições 
de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade 
social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as 
faixas etárias, estabelecidas pelo Art. 4º da Lei 11.947 de 16 de junho de 
2.009. A pauta de gêneros alimentícios foi elaborada baseada em cardápio 
planejado e aprovado pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar.  
 
 
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 MENSALMENTE. A entrega dos 

produtos “não perecíveis” deverão ser entregues no Almoxarifado do 



Setor de Alimentação Escolar, na  Secretaria Municipal de Educação, 

localizada na Rodovia Transamazônica km 01, Itaituba/PA, em dia e em 

horário de expediente normal. 

 
d) Os produtos “perecíveis” deverão ser entregues diretamente nas 

Escolas Municipais, localizadas na Sede do Município e no Distrito de 

Miritituba, no dia e em horário determinados em cronograma de entrega 

expedido pelo Departamento de Merenda Escolar da Secretaria de 

Educação de Itaituba. 

 

e) Os gêneros perecíveis serão entregues nas escolas em transporte 

adequado ao tipo de mercadoria, no caso as carnes em geral, polpa de 

frutas, salsicha hot- dog e açaí em veículos refrigerados ou 

equipados com caixa térmica.  Quanto aos pães, bolos, alho, cebola, 

ovo de galinha, maçã, cenoura, beterraba deverão ser entregues em 

veículo tipo furgão, veículo totalmente fechado.  

 
f) Os gêneros perecíveis sofrerão vistoria do Setor de Merenda, onde 

designará funcionário responsável para verificar pesos e quantidades do 

produtos, com agendamento da entrega nas escolas em dias e horários 

que serão definidos previamente. As entregas também será 

acompanhadas por funcionário designado para tal tarefa. 

 
g) b) A entrega seguirá uma rota pré-definida pelo Setor de Merenda 

Escolar, conforme demanda de cada pedido;  
 

h) A entrega dos produtos deverão ser realizados de imediato a partir da 
assinatura do contrato ou emissão da Ordem de Fornecimento/Pedido. 

 
i) Os serviços solicitados deverão ser fornecidos no endereço descrito na 

ordem de serviço. 
 

j) A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
empresa contratada com relação ao funcionamento e especificações 
divergentes do objeto, durante todo o período de garantia.  

 
k) Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as 

especificações deste Instrumento Convocatório. 
 

l) Os produtos não perecíveis, que serão entregues por suas unidades 
comuns de pacotes tradicionais com peso pré-determinado somente 
poderá ser alterado mediante autorização previa do setor de merenda.  

 
m) Entregar a parcela dos produtos requisitados no prazo máximo de 

05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da 
ordem de entrega, assinada por pessoa credenciada pela Secretaria 
Municipal de Educação, 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 Secretaria Municipal de Educação, através de funcionário responsável 
desiginado, será responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, 
observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, 
observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados). Os 
materiais serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da 
entrega 
 
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 15 (quinze) 
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). 
 
 
 
 
5. PLANILHA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE DOS 
ALIMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
 
          VALOR VALOR 

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

1 ACHOCOLATADO EM PÓ   6597,000 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 
polietileno, termossoldado, com capacidade para 400g; 

     

 
Valor total extenso: 

2 AVEIA EM FLOCOS   2792,000 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: 

3 AÇÚCAR GRANULADO   18045,000 QUILO    0,00 0,00 



 

Especificação : AÇÚCAR GRANULADO Cristal, branco, 
aspecto granuloso, fino a médio, isento de matéria terrosa, 
livre de umidade e fragmentos estranhos. Acondicionado em 
embalagem de polietileno, transparente original do fabricante, 
com capacidade para 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

4 ARROZ BRANCO   98580,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe 
longo fino, agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. 
Acondicionado em embalagem de polietileno transparente, 
original de fábrica, com capacidade para 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

5 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER   7482,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER, obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou 
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno, com 
capacidade para 400g; 

     

 
Valor total extenso: 

6 BISCOITO DOCE   7482,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : BISCOITO DOCE, do tipo rosquinha, Maria ou 
maisena, no sabor leite, coco ou chocolate, obtido pela 
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e 
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado 
a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla 
embalagem primária de polietileno, com capacidade para 
400g ; 

     

 
Valor total extenso: 

7 CREME DE LEITE   2045,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : CREME DE LEITE , produto derivado de leite, 
creme de leite padronizado UHT, sem glúten. Embalagem tipo 
tetra pak com peso de até 300g. 

     

 
Valor total extenso: 

8 FEIJÃO   16861,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : FEIJÃO Tipo 1, carioca, novo, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou 
corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. 
Embalagem polietileno transparente original de fábrica com 
capacidade para 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

9 FEIJÃO PRETO   16861,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : FEIJÃO PRETO Tipo 1: , novo, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou 
corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. 
Embalagem polietileno transparente original de fábrica com 
capacidade para 01 kg; 

     

 
Valor total extenso: 

10 LEITE DE COCO   3185,000 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 200ml; 

     

 
Valor total extenso: 

11 LEITE EM PÓ INTEGRAL   79777,000 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: 

12 MACARRÃO  TIPO ESPAGUETE   45715,000 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 polietileno transparente de 
500g; 

     

 
Valor total extenso: 



13 MACARRÃO  PARAFUSO   45715,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : MACARRÃO PARAFUSO, ,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 polietileno transparente de 
500g; 

     

 
Valor total extenso: 

14 MILHO PARA CANJICA   1668,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : MILHO PARA CANJICA, classe branca, 
subggrupo despeliculada, tipo1. Embalagem: saco plástico 
transparente, termossoldado, com capacidade para 500g. 

     

 
Valor total extenso: 

15 MOLHO DE TOMATE   8032,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : MOLHO DE TOMATE, produto contendo 
tomate, sal e açúcar, conservantes, adicionado ou não de 
especiarias. Embalagem do tipo sachê, com capacidade para 
260g; 

     

 
Valor total extenso: 

16 ÓLEO DE SOJA   12146,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 

Especificação : ÓLEO DE SOJA, 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 polietileno 
tereftalado (PET) de 900ml; 

     

 
Valor total extenso: 

17 SAL   1458,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : SAL, produto 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. Embalagem em 
plástico de polietileno de 1 Kg. 

     

 
Valor total extenso: 

18 VINAGRE   4678,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 

Especificação : VINAGRE, branco ou tinto. Embalagem em 
garrafas de PVC (policloreto de vinila), com capacidade para 
750ml; 

     

 
Valor total extenso: 

19 CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 
TRIGO , MILHO E ARROZ   2304,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 
COM TRIGO , MILHO E ARROZ, farinha de trigo, arroz e 
milho, açúcar, extrato de malte, sais minerias, vitaminas. 
Embalagem: pacote tipo sachê com peso de 230g. 

     

 
Valor total extenso: 

20 AÇAÍ   13743,000 LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : AÇAÍ, líquido, fluido, fresco, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Deve apresentar condições de 
armazenamento refrigerado, em embalagens transparentes 
com rótulo ou etiqueta que o identifique conforme legislação. 
Embalagem em sacos plásticos transparentes com 
capacidade para 1 litro. 

     

 
Valor total extenso: 

21 ABACATE   1375,000 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, livre de enfermidades, insetos,parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

22 ALHO   8974,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : ALHO, bulbo de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira qualidade; Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. 

     

 
Valor total extenso: 

23 BETERRABA   780,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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, livre de enfermidades, insetos,parasitas e 
larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

24 BOLO PRONTO SABORES VARIADOS   4170,000 QUILO    0,00 0,00 



 

Especificação : BOLO PRONTO SABORES VARIADOS, 
produto obtido da mistura de farináceos (como farinha de 
trigo, fubá, polvilho) com ovos, óleo vegetal, açúcar, leite 
pasteurizado ou suco de frutas, adicionado de fermento 
químico. Peso mínimo da fatia de 70g. Sabores de milho, 
chocolate, cenoura, laranja, tradicional. O bolo será entregue 
inteiro. 

     

 
Valor total extenso: 

25 CARNE BOVINA MOÍDA   23196,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : CARNE BOVINA MOÍDA, de 1ª qualidade, 
isenta de cartilagens e ossos, a carne deve apresentar-se 
com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres 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: 

26 CARNE BOVINA PURA   32173,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : CARNE BOVINA PURA, de 1ª qualidade, 
isenta de cartilagens e ossos, a carne deve apresentar-se 
com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres 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: 

27 CEBOLA BRANCA   7506,000 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: 

28 CENOURA   420,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : CENOURA, extra AA, in natura, cor laranja-
vivo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, firme, 
lisa, 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, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

     

 
Valor total extenso: 

29 FRANGO INTEIRO   76202,000 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: 

30 FILÉ DE PEIXE   2699,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : FILÉ DE PEIXE, filé 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: 

31 MAÇÃ NACIONAL   860,000 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, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

     



 
Valor total extenso: 

32 OVO DE GALINHA   177320,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : OVO DE GALINHA, branco ou vermelho, 
produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, 
tamanho uniforme e cor branca, proveniente de avicultor com 
inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, 
pouco porosa, sem manchas ou sujidades, sem rachaduras, 
isento de podridão e fungos. A gema deve se apresentar 
translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a 
parte central do ovo e sem germe desenvolvido. A clara deve 
se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, 
sem manchas ou turvação e intactas. Acondicionado em 
embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. 
Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo 
de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 
dias a contar no ato da entrega. 

     

 
Valor total extenso: 

33 PÃO TIPO HOT-DOG   10979,000 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: 

34 POLPA DE FRUTA   19646,000 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: 

35 CHARQUE BOVINO   28099,000 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: 

36 FIAMBRE DE CARNE BOVINA   4698,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : FIAMBRE DE CARNE BOVINA, produto 
obtido de carne bovina, água, amido de milho, proteína de 
soja, sal especiarias e conservantes, não deve conter glúten. 
Embalagem em lata de folha de flandres, com chave lateral, 
com capacidade para 320g; 

     

 
Valor total extenso: 

37 MILHARINA,   3208,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : MILHARINA, Ingredientes: Milho, ferro e ácido 
fólico. Não contém glúten. Embalagem: papel resistente, 
termossoldado, com capacidade para 500g. 

     

 
Valor total extenso: 

38 MORTADELA DE FRANGO   1350,000 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: 

39 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL   12410,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, produto 
obtido de sardinhas, liquido de constituição (próprio suco), 
óleo coméstivel e sal. Sem glúten e sem conservantes. 
Embalagem em latas de 130g; 

     

 
Valor total extenso: 

40 CONCENTRADO LIQUIDO DE FRUTA PARA 
REFRESCO   3350,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 

Especificação : CONCENTRADO LIQUIDO DE FRUTA PARA 
REFRESCO, produto contendo polpa da fruta, água e suco 
concentrado da fruta e conservantes. Sabor goiaba, maracujá, 
acerola e caju. Produto não fermentado, não alcoolico, 
homogeneizado e pasteurizado. Registrado conforme 
legislação vigente. Embalagem: garrafa de vidro ou plástico, 
com tampa rosqueada e lacrada, com capacidade de 500ml. 

     



 
Valor total extenso: 

41 TEMPERO COMPLETO   950,000 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: 

42 CARNE BOVINA COM OSSO   17903,000 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, livres 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: 

43 SALSICHA TIPO HOT-DOG   9348,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : SALSICHA TIPO HOT-DOG, 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 05kg 

     

 
Valor total extenso: 

44 CAFÉ EM PÓ   1800,000 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: 

     
TToottaall  ::  0,00 

Valor total da proposta por extenso : 
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