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PARA: MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

fl:.JAft 
Venho através do presente, solicitar a Vossa Excelência que seja feita o 

Processo administrativo para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não 

perecíveis, para atender a merenda escolar da rede municipal do ensino 

fundamental e infantil, referente ao ano letivo de 2021. Conforme especificações 

ccsanes ao termo de referência em ,nexo 

Atenciosamente, 

chia da Silva Costa 
SecretariaiViunicipal de Educação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.0 - OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

1.1 - O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de 
elementos que norteiam a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, ao longo de 12 
meses, para a Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2021, 
conforme descrito neste termo de referência, com vistas a manutenção dos 
serviços públicos municipal. 

2.0 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 - Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento 
de Merenda Escolar ofertada nas escolas e creches da Rede Municipal de 
Ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2021, conforme 
preceitua a legislação vigent'. 

2.2 - A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, 
que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudvel dos alunos 
matriculados nas Unidades de Ensino do Município de Bujaru, garantindo 
melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutriconal, bem como, 
condições de saúde àqu&es que necessitem de atenção especifica e em 
vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biológicas entre as faixas etárias.— 	

'-Jw\ 
110 

 

2.5 - Conforme estimativa mensal chagou-se aos quantitativos relacionados no 
TERMO DE REFERÊNCIA. Assim, poderemos continuar atendendo 
satisfatoriamente as necessidades de nossa clientela. 

3.0 - DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO: 

3.1 - A contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e 
para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os 
produtos a serem entregues; 

3.2 - Os Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar serão entregues de forma 
parcelada, no(s) local(is) determinados pela Secretaria Municipal de Educação 
por meio do Departamento Municipal de Aliínentaçao Escolar. 

3.3 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues da forma parcelada no 
seguinte endereço: 
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• Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis serão entregues 
diretamente no prédio da Departamento Municipal de Alimentação 
Escolar, localizado na sede do municpio, conforme cronograma. 

3.4 - O prazo de entrega dos produtos será de 05 (cinco) dias contados a partir 
do recebimento da Ordem de Fornecimento, ou conforme o cronograma de 
fornecimento estabelecido pelo Departamento Municipal de Alimentação 
Escolar. 

3.5 	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), nos itens 13, 14, 

15, 18, 20, 28, 29e30. 

3.6 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com 
o item anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 

Li LI Identificação do produto; 

LI Lembalagem original e intacta, 

LI LI data de fabricação 

LiLIdata de validade, 

LILipeso líquido, 

LIlL Número do Lote, 

11 []Nome do fabricante. 

LI LI Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber. 

3.7 — Para os itens 35, 36, 37 e 38, deverão apresentar o teste de aceitabilidade 
e ficha técnica. 

3.8 — Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas 
Fiscais através de aposição de carimbo e assinatura e as encaminhará a 
Prefeitura para pagamentc. 

4.0 — RELAÇÃO DE PRODUTOS E SUAS QUANTIDADES ESPECIFICAÇÃO, 
EMBALAGEM E VALIDADE DOS PRODUTOS  
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k g 16.000 

Açúcar cristal -Contendo sacarose de cana de açúcar, branco, 
peneirado, livre de fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas 
e detritos animais e vegetais. Validade: o produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores a data de entrega. Embalagem: 
primária transparente, atóxica resistente com 01 Kg. 	Embalagem 
secundária - Fardo plástico transparente até 30 Kg. 

2 

Arroz tipo li-beneficiado, polido, grãos inteiros, isento de parasitas, 
mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e 
outros. Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 120 
dias anteriores à data de entrega. 	Embalagem: 	primaria plástica 
transparente, atóxica resistente com 1 Kg. 

kg 22.000 

Batata escovada- escovada, 	tipo holandesa ou 	inglesa. 	De 	10  
qualidade, branca. Deve estar livre de sujidades. Terra aderente à 
casca. Deve atender a padrões rnicrobl2tógicos da RDC n012 de 
02/01/01 da ANV1SA.Embalagen..primárta fardOs com até 50 Kg. 

g 25.000 

4 

Biscoito dQce tipo rosca de coco- Contendo basicamente fannha de 
trigo enriquecida com ferro-e acido fólico (vitamina B9)ordura vegetal 
amido de milho 	açúcar invertido 	soro de leite, lecitina de soja 
fermento 	químico, 	sal. 	Contém 	glúten. 
Validade: o produto devo conter data de fabricação até 30 dias 
anteriores a data de entre9a Ernalagem primária: plástica atóxica 
com 400 gramas Embalagem secundária caixa de palãç ato 4 Kg 

kg 720 

Biscoito salgado tipo Cream Cracker- Contendo basicamente farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamda8) gordura 
vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, Soro de leite em 
pó, sal, fermento biológico, estabilizantes lecitina de soja, aromatizante. 
Contem glúten. Validade: o produto deve conter data de fabricação até 
30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: plástica, 
atóxica com 400 gramas, Embalagem secundária::,caixa de.papelão até 
4 Kg. 

1< g 7.800 

6 

Biscoito tipo rosca de Chocolate-Contendo basicamente farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina 89y, gordura vegetal, 
amido de milho, 	açúcar invertido, . soro de leite, 	lecitina de soja, 
fermento 	. químico, 	sal... 	Contém 	glúten. 
Validade 	o produto deve conter data de fabricação até 30 dias 
anteriores à data de entrega 	Embalagem primária plástica, atóxica 
com 400 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

kg 750 

7 

Biscoito Doce do tipo Maria Chocolate-Contendo basicamente 
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), 
açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite 
em 	pó e 	sal. 	Estabilizantes 	ecitina 	de 	soja, 	fermento 	químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio. Aromatizante. Contem glúten. Validade: o 
produto deve conter data de fabricação até 30 dias anteriores à data de 
entrega. Embalagem 	primária: 	plástica, 	atóxica 	com 	400 
gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

kg 1.500 

8 

Biscoito doce do tipo Maria-Contendo basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura 
vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. 
Estabilizantes lecitina de soja, fermento químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha metabissulfito de 
sódio. Aromatizante. Contem glúten. Validade: o produto deve conter 
data 	de 	fabricação 	até 	30 	dias 	anteriores 	à 	data 	de 	entrega. 

kg 1.500 
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Embalagem primária: plástica, atóxica com 400 gramas. Embalagem 
secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

9 

Biscoito doce do tipo Maria Laranja -Contendo basicamente farinha 
de trigo enriquecida com ferro e acido fõlico (vitamina 139), açúcar, 
gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó 
e sal. Estabilizantes lecitina de soja, fermento químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha metabissulfito de 
sódio. Aromatizante. Contem glúten. Validade: o produto deve conter 
data 	de 	fabricação 	até 	30 	dias 	anteriores 	á 'data 	de 	entrega. 
Embalagem primária: plástica, atóxica com 400 gramas. Embalagem 
secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

kg 1.500 

10 

Biscoito tipo rosca de leite-Contendo basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, 
amido de milho, 	açúcar invertido, 	soro de 	leite, 	lecitina de soja, 
fermento químico, sal. Contém glúten. Validade: o produto deve conter 
data 	de fabricação 	até 	30 	dias anteriores 	à 	data 	de entrega. 
Embalagem primaria plástica., 3txiça, cqm 400 gramas Embalagem 
secundália: caixa de papelã it84 	. 

kg 3.200 

11 

Biscoito doce tipo maisena-Contendo basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fálico (Vitamina 1519), gordura vegetal, 
amido de milho, 	açúcar invertido, 	soro de leite, 	lecitina de soja, 
fermento químico, sal. Contém glúten. Validade: o produto deve conter 
data de fabricação até 	30 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: plástica, atóxica 'com 400 gramas. Embalagem 
secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

kg 750 

12 

Café em Pó-Produto torrado e moído, com categoria de qualidade 
tradicional devem apresentar Aroma e Sabor característico do produto, 
podendo ser Suave ou lntensoe obter em análise sersorial da bebida, 
Nota de Qualidade Global na faixa de 4,5 a 5,9 pontos, realizada por 
equipe selecionada e treinada, em laboratórios credenciados, fazendo 
uso de escala.de  0a 10para Qualidade Global. Embalagem primária: à 
vácuo de até 500 gramas. Embalagem secundária: Fardo plástico de 
até 05 Kg.  

k g 3.000 

14 

Carne bovina dianteira s/ osso congelada-Aspecto próprio, firme, 
não amolecida, não pegajosa, cor vermelho vivo e sem manchas 
esverdeadas, odor: característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer outras substancia contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Validade: O produto deve conter 
data de fabricação de até 30 dias anteriores a data de entrega. 
Embalagem primária: individual de até 5 Kg a vácuo em sacos plásticos 
de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno. Embalagem secundária: 
caixa de papelão ondulado de capacidade até 10 kg. Mantida sob 
congelamento a -18°C. 

k g 4.500 

15 

Carne 	bovina 	moída 	congelada-Aspecto 	próprio, 	firme, 	não 
amolecida, 	não 	pegajosa, 	cor vermelho 	vivo 	e 	sem 	manchas 
esverdeadas, odor: característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer outras substancia contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Validade: O produto deve conter 
data de fabricação de até 60 dias ant&iores a data de entrega. 
Embalagem primária: individual de até 1 Kg a vácuo em sacos plásticos 
de polietileno liso, atóxico c/ rótulo interno. Embalagem secundária: 
caixa de papelão ondulado de capacidade até 10 kg. Mantida sob 
congelamento a -18°C. 

k g 8.000 
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16 

Cenoura -de 1° qualidade, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. Deve estar livre de sujidades e terra 
aderente a casca. Deve atender a padrões microbiológicos da RDC 
n012 de 02/01/01 da ANVISA. Embalagem primária: fardos com até 20 
Kg. 

k g 2.500 

17 

Charque P.A-Contendo basicamente em cada porção de 30 gramas: 
Gorduras totais: 04 gramas. Gorduras saturadas: 02 gramas. Gorduras 
trans: O gramas. Validade: o produto deve conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: plástica 
à vácuo até 1 Kg.Embalagem secundária: Fardo até 30 Kg. 

kg 3.300 

18 

Colorifíco-Corante de boa qualidade, produto constituído pela mistura 
de fubá de mandioca com urucum em pó, com aspecto de pó fino, cor, 
cheiro 	 e 	 sabor 	 próprios. 
Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores 	à 	data 	de 	entrega. 	Embalagem 	primária: 	de 	100 
gramas Ealagem secund 	F,rdoZjco de até 30 Kg 

k g 230 

19 

Farinha 	láçte-sabor 	nattnat - frtgtedPente 	Farinha 	de 	trigo 
enriquecida cm ferro e acido fólico, açúcar leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contam glúten. Validade: O 
produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores 
data de entrega. Embalagem primária: sache de até 500 gramas. 
Embalagem secundária: caixa de papelão até 5 Kg. 

k g 500 

20 

Fuba de milho fino- Enriquecido com ferro e ácido flico, rico em fibras 
e vitaminas 136 e E, e fonte de vitamina BI .Embaagern Primária: 
pacotes 	de 	até 	5009. 	Embalagem 	secundária 	fardo 	plástico 
transparente até 10 Kg. 

k g 3.750 

21 

Feijão carioca-deverá ser novo, constituído degrãos' inteiros e sãos, 
com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, 
sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem: 
primaria 	plástica 	transparente, 	atóxica 	resistente 	com 	1 	Kg. 
Embalagem secundária —Fardo plástico transparente até 30 Kg. 

kg 2.000 

22 

Frango inteiro congelado-aspecto próprio, 	não amolecido, 	não 
pegajoso, cor própria s/ manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio 
com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: 
individual, plástica, atóxica, com até 4 Kg. 

1< g 20.000 

23 

Leite em pó Integral-aspecto pó uniforme sem grumos cor branco 
amarelado 	não 	conter 	substancias 	estranhas, 	macro 	e 
microscopicamente viiyeis Caracteristicas fisico-quiiucas o leite em 
p0 deverá conter 	penas proteínas 	açucares 	gorduPas, e outras 
substâncias minerais do leite e nas mesmas proporções reJatvas, salvo 
quando ocorrer originada por processo tecnologicamente adequada. 
Composição média por lOOg (mínimo de 26g de proteínas e 26g de 
gordura 	totais). 	Embalagem 	primária: individual 	alumiriizada 	de 
200g/saco. Embalagem secundária: fardo de papel de até 10Kg. 

kg 5.400 

24 

Macarrão tipo espaguete sêmola pasteurizado- sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, vitamina 89, amido de milho, 
corante natural de urucum. Contem glúten. Validade: O produto deve 
conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. 
Embalagem primária: plásticos, atóxicos, 	unidade de 500 gramas. 
Embalagem secundária: fardo pãstico transparente até 5 Kg. 

k g 8.200 



PREFEITURA DE 

BWARU SEMED 
Governo do Progresso 	SECRETARIA MUNICIPAl. 

DE EDUCAÇÃO 

Rua Dom Pedro II, 38 - Centra 
Cep 6&670-000 
semecbojaru®hotrnail.com  

25 

Macarrão tipo parafuso sêmola pasteurizado- para sopa, tipo 
parafuso. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro 
e ácido fólico, ovos pasteurizados, corante naturais de urucum e 
cúrcuma. Umidade máxima de 13% por kg. Após cozimento cortes 
soltos de consistência macia (não papa ou pegajosa). Livre de matéria 
terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Validade de 12 
meses a partir da data de entrega. Embalagem translúcida, atóxico, 
resistente. 	Embalagem 	de 	500g.Embalagem 	translúcida, 	atóxico, 
resistente. Embalagem de 500g. 

kg 1.750 

26 

Massa para sopa sêmola Ave Maria past.-para sopa, de letrinhas. 
Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos pasteurizados, corante naturais de urucum e cúrcuma. 
Umidade máxima de 13% por kg. Após cozimento cortes soltos de 
consistência macia (não papa ou pegajosa). Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a 
partir da data de entrega. Embalagem translúcida, atóxico, resistente. 
Embalagem de 500g. 

k g 3.000 

27 

Milho branco-tipo 1, classe branca; categoria especial, isento de 
parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, 	matérias 
terrosas e outros. Validade:.. O produto deve conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 
plásticos, transparente, atóxicos, resistente. Unidade de 500 gramas. 
Embalagem secundária: fardo plástico transparente até 10 Kg. 

k g 1.000 

28 

Milho para pipoca-tipo 1 	categoria especial 1sento de parasitas 
mofo 	odores estranhos 	substancias nocivas matérias terr.osas e 
outros Validade O prQduto deve conter data de fabiçç 	d'e até 120 
dias anteriores A data de entrega 	Embalagem primaria, plásticos 
transparente, 	atóxicos, 	i'eststente 	Udde 	de 	500 	gramas 
Embalagem secundáa:  fardo plástico transparenteatê 10 Kg. 

k g 300 

29 

Óleo de soja-alimentício 900 ml, produto refinado de acordo com os 
padrões legais. Validade.-  O produto deve conter Oatâ de fabricação de 
até 120 dias anter4ores à data de entrega Embalagem pnmária de até 
900 ml. Embalagem secundária: caixa de pãõ;el4ôôom. até 20 
unidades. 

Garrafa 2.500 

30 

Ovos de galinha-grandes, de galinha, com casca íntegra, limpos (sem 
lavar com água) parasitas ou larvas não deve, apresentar quaisquer 
lesões de ordem física, rnecânicaou biológica: Embalagens de 01 
dúzia, com nome do produtor , data da embalagem e de validade 
visível. 

un 132.000 

31 

Sal-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. 
Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores 	à 	data 	de 	entrega. 	Embalagem 	primária: 	até 	1 	kg. 
Embalagem secundária: plástica transparente de até 30 Kg. 

k g 1.200 

32 

Tempero completo sem pimenta-tradicional, sem pimenta, contem 
sal, 100% natural. Validade: O produto deve conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 
unidade até 300 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão até 
8 Kg. 

Pot/300g 1.200 



33 

34 

kg 

Garrafa 

Mila'ÇHiada Silva Costa 
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Verdura mista (tomate, cebola, pimentão)-Verdura mista: Contendo 
os dois produtos, tomate e cebola. Características do tomate: deverá 
ser de primeira qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta. Devendo 
estar fresco. Tamanho, cor, aroma e sabor próprio da variedade. Não 
estarem danificados por lesões que afetem suas características. Não 
devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a a 
superfície da casca. Deve atender a padrões microbiológicos da RDC 
n°12 de 02/01/01 da ANVISA. Características da cebola: deverá ser de 
primeira qualidade, graúda, com polpa firme e intacta. Devendo estar 
fresca. Tamanho, cor, aroma e sabor próprio da variedade. Cobertura 
integra e ausente de Catafilo. Não serão tolerados os defeitos externos 
e internos que prejudiquem o consumo (brotado, dano mecânico, 
mancha negra e podre). Não devem conter terra, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes a superfície da casca. Deve atender a padrões 
microbiológicos da RDC n012 de 02/01/01 da ANVISA. 
Validade: Embalagem  primária: redes plásticas com até 1 Kg.  

Vinagre de álcool-fermentado acético de álcool 500 ml: produzido da 
fermentação do vinho branco. Produto translúcido e de cor, sabor e 
odor característico. Validade: O produto deve conter data de fabricação 
de até 120 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 
unidade de até 1000 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão com 
até 10.000 mi. 

5.000 

1.200 

1 Át 
Obs.: Após a etapa de lances ficara estipulado o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para que os vencedores apresentem suas amostras no departamento de 

alimentação escolar acompanhados de suas respectivas fichas técnicas, para 

análise e posterior aprovação e/ou reprovação. Sendo o relatório final 

encaminhado ao setor de licitações. . 	.j 	" 
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