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TERMO DE REFERENCIA 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo 

da merenda escolar em cumprimento dos programas PNAE, PNAC e PNAP atendendo os 

alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos e 

Quilombola do Município de Bujaru/PA, conforme especificações contidas no termo de 

referência. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que uma boa alimentação escolar se torna um dos fatores indispensáveis 

para uma boa aprendizagem de uma criança nos anos de vida escolar. 

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação visa dar continuidade no 

atendimento/fornecimento da Merenda Escolar dos alunos pertencentes a rede pública 

municipal de ensino do Município de Bujaru/PA, necessitando da contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de géneros alimentícios que compõem a Merenda Escolar. 

Sabes que para alguns alunos matriculados na rede pública de ensino, a merenda escolar 

é considerada a principal refeição do dia. Assim, se faz necessário um atendimento satisfatório 

e saudável, proporcionando uma boa nutrição, consequentemente, melhore o desempenho e 

rendimento educacional das crianças/alunos. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo 'contribuir 

para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar 

e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 

alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 

durante o período letivo" (BRASIL, 2009). 



Nesse contexto, o nutricionista que atua no PNAE nos Estados, no Distrito Federal, nos 

Municípios e nas escolas federais deverá respeitar as diretrizes previstas na legislação vigente, 

dentro das suas atribuições específicas (BRASIL, 2009). A elaboração do cardápio da 

alimentação escolar privativa do nutricionista e deve ter como meta a promoção de saúde e a 

garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. 

Conforme o artigo 14, §2° do artigo 14 da Resolução CD/FNDE 26 de 2013, os cardápios 

deverão ser planejados para atender, em média, as necessidades nutricionais estabelecidas por 

esta Resolução, de acordo com a faixa etária, cultura alimentar e período em que o aluno 

permanece na escola. 

 

2. DO DETALHAMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO 

 

	

2.1 	Os itens devem seguir as descrições: 

	

2.2 	Após a etapa de lances ficara estipulado o prazo de 48(quarenta e oito) horas, caso seja necessário, 

para que os vencedores apresentem suas amostras no departamento de nutrição acompanhados de 

suas respectivas fichas técnicas, para análise e posterior aprovação ou reprovação. Sendo o 

relatório final encaminhado ao setor de licitação. 

	

2.3 	Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação 

de alimentos com características de cada produto ( organolépticos, físico - químicas, 

microbiológicas, microscopia, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades 

Sanitárias locais para cada gêneros descritivo conforme tabela de especificações e quantidades e 

registro no órgão fiscalizador da Secretaria Municipal de Educação, quando couber. 

	

3.1 	O Cronograma de entrega será de forma SEMANAL, conforme demanda passada pelo 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS-SEMEC; 

	

3.2 	O Prazo máximo para entrega do objeto, será de 05(CINCO)dias ocorridos, contados a 

partir da solicitação; 

	

3.3 	A CONTRATADA deverá obrigatoriamente se atentar ao prazo estabelecido, tendo em 

vista que trata-se de itens pertinentes a merenda escolar seguindo um cronograma de 

cardápio escolar, que deve ser obedecido rigorosamente; 

	

3.4 	A CONTRATADA deverá entregar os itens da merenda escola na SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, no deposito da Merenda Escolar; 



3.5 Só serão aceitos fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as 

especificações exigida, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos 

agentes componentes; 

4.1 O custo estimado será apurado a partir de mapa de preços constante no processo 

administrativo elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas 

especializadas em pesquisa de mercado e com o devido parecer da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL; 

4.2 Os preços ajustáveis poderão ser reajustáveis, mediante requerimento da 

CONTRATADA, após decorrido seis meses a contar da assinatura do contrato ou 

mediante análise de variação de preços de referência, ou através de índice nacional de 

preços ao consumidor JNPC, ficando a cargo da CONTRATANTE optar mais 

vantajosa para Administração Pública. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

	

5.1 	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; 

5.2 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 Alimentação Escolar. 

	

5.3 	Os gêneros alimentícios deverão ser entregues da forma 	parcelada no seguinte 

endereço; 

5.4 Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis serão entregues diretamente no 

prédio da Departamento Municipal de Alimentação Escolar, localizado na sede do 

município, conforme cronograma. 

5.5 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. 

	

5.6 	Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 

legislação de alimentos com característica de cada produto organolépticas, fisico-

químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária 	ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e 

é 



Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito 

conforme tabela de especificações; 

5.7 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item 

anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 

• Identificação do produto; 

• Embalagem original e intacta; 

• Data de fabricação; 

• Data de validade; 

• Peso líquido; 

• Número do Lote; 

• Nome do fabricante; 

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

6. RELAÇÃO DE PRODUTOS E SUAS QUANTIDADES ESPECIFICAÇÃO, EMBALAGEM E 
VALIDADE DOS PRODUTOSORMA 

ITEM ITEM/DESCRIÇÃO VALIDADE UND. QUANT. 

01 6 

AÇUCAR CRISTAL - Sacarose de cana de açúcar, tipo cristal, 
granulado, cor clara, sem umidade e sujidade, deve conter no 

rótulo os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de fabricação, validade e 

quantidade do produto. De acordo com RDC n2  360/03 
ANVISA. 	Produto próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Pacotes de 1K9 

acondicionados em fardos Plásticos totalizando 30Kg 

Devera 	apresentar 
validade mínima de 

meses a partir da 
data de entrega na
unidade 
requisitante. 

Fardo 6.055 kg 

02 

ARROZ TIPO 1: PARBOILIZADO, longo fino, tipo 1, constituído 
de grãos inteiros. Com  teor de umidade máxima de 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em 

pacote plástico transparentes e atóxicos limpos, não violados, 

resistente, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deve 	conter 	no 	rótulo 	os 	dados 	de 	identificação 	e 

procedência, informações nutricionais, numero do lote, data 

de fabricação, validade e quantidade do produto. O produto 

deve ter número de registro no Ministério da Agricultura ou 

Ministério da Saúde. Produto próprio para consumo humano 

e em conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

plásticas 	de 	1Kg 	acondicionados 	em 	fardos 	Plásticos 
totalizando 30Kg 

Devera 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Fardo 13.629 kg 

03 

ARROZ TIPO 1: POLIDO, longo fino, tipo 1, constituído de 

grãos inteiros. Com  teor de umidade máxima de 15%, isento 

de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote 
plástico 	transparentes 	e 	atóxicos 	limpos, 	não 	violados, 

resistente, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deve 	conter 	no 	rótulo 	os 	dados 	de 	identificação 	e 

procedência, informações nutricionais, número do lote, data 

de fabricação, validade e quantidade do produto. O produto 

deve ter número de registro no Ministério da Agricultura ou 
Ministério da Saúde. Produto próprio para consumo humano 

e em conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

Deverá 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 

Fardo 4.544 



plásticas 	de 	1Kg 	acondicionados 	em 	fardos 	Plásticos 

totalizando d30Kg 

unidade 
requisitante 

04 

BISCOITO TIPO MARIA: Embalagem integra de 400g. Na 

embalagem deverá 	constar data 	da fabricação data de 

validade e número do lote do produto. Fabricado a partir de 

matéria 	prima 	de 	primeira 	qualidade 	Serão 	rejeitados 

biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 	características 

organolépticas anormais e que se quebram com facilidade. 

Aparência massa torrada. A validade não deve ser inferior a 6 

meses da data do recebimento. Caixa com até 10 pacotes. 

Deverá 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 

 
unidade 
requisitante 

Pct. 3.786 

05 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER: Biscoito salgado, 

Deverá 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Fardo 3.786 kg 

quadrado, cream cracker, sem recheio sabor água e sal. 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com Fe e Ácido 

Fólico, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, açúcar 

invertido, amido de milho, bicarbonato de sódio, lecitina de 

sódio, protease e alfa- amilase. Valor Nutricional Aprox. (por 

porção de 30g): Vcal. - 124 Kcal Carb. - 20 g Prot. - 3,49 

Gordura Total - 3,1g Gordura Sat. -0,5g, fibra alimentar 1,2. 

Pct de 400 gr tipo 3x1. Acondicionado em fardos 20 pacotes 

distribuídos, em embalagem primária plástica transparente de 

400g. Deverá constar no produto a data de validade e 

fabricação. 

06 

COLORIFICO: Colorífico, obtido do urucum a partir da matéria 

Deverá 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Fardo 911 Kg 

prima de boa qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor 

característicos 	do 	produto. 	A 	embalagem 	deve 	conter 

externamente os dados de identificação de procedência, 
número de lote, data de fabricação e validade e qualidade do 
produto. Produto próprio para o consumo humano e em 

conformidade 	com 	a 	legislação 	em 	vigor. 	Embalagens 

plásticas 	de 	lOOg 	acondicionados 	em 	fardos 	plásticos 

totalizando 10 kg. 

07 

FEIJÃO CARIOQUINHA: Tipo 1, de 19 qualidade, constituído de 

no mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade 

correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, 

limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas 
e materiais estranhos e livre de parasitas. Embalagens original 

de fábrica, apresentando vedação adequada, contendo no 
rótulo 	as 	especificações 	de 	identificação 	e 	procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, 

validade e quantidade do produto dos ingredientes, lote, 
quantidade, data fabricação e validade. 

Deverá 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 

 
data de entrega na
unidade 
requisitante 

Pct. 3.784 Kg 

08 

FEIJÃO 	RAJADO TIPO 	1: 	Feijão 	rajado tipo 	1, validade 

estampada 	na 	embalagem 	em 	local visível, 	embalagem 

integra. Apresentação 1 kg. Novo de primeira qualidade, sem 
presença 	de 	grãos 	mofados 	e/ou 	carunchados, 	com 
embalagem 	plástica 	resistente 	e 	transparente, 	data 	de 

validade de 3 meses na data de entrega.com  registro no 
ministério da agricultura 

Deverá 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Pct. 15.901 

09 

FRANGO CONGELADO PEITO COM OSSO: Carne de frango 
congelada com adição de água de no máximo 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 primaria em 

sacos de polietileno de aproximadamente 1 kg com registro 

no SIF ou CIE. As embalagens devem ser identificadas com o 

nome do produto e prazo de validade com produção de no 
máximo à 30 (trinta) dias a contar da data de entrega, a 

embalagem secundária em caixas de papelão protegidos por 
lacre 	de 	plástico 	em 	polietileno 	transparente 	de 
aproximadamente 	15kg e que deverá 	ser realizada 	em 

Deverá 	apresentar 
validade mínima de
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Pct. 15.901 Kg 



caminhão 	refrigerada 	e 	higienizado, 	conservando 

temperatura inferior a -12°C 

ia 
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 primaria: individual, 

plástica, atoxica, com ate 4 Kg. 

Deverá apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 

 
unidade
requisitante 

Und. 15.901 kg 

1 1 

LEITE EM Pó: Integral, solúvel, instantâneo, enriquecido com 

vitaminas AeD não podendo ser modificado. O leite deve 

dissolver facilmente na água, deve estar seco e solto, não deve 

apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, cheiro azedo ou 

rançoso, 	manchas 	escuras 	e 	esverdeadas 	(mofo). 

Acondicionado 	em 	embalagem 	aluniinizada 	original 	de 

fábrica, 	contendo 	no 	rótulo 	as 	especificações 	dos 

ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e validade. O 

produto deve ter número de registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Produto 

próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação 	em 	vigor. 	Embalagens 	aluminizadas 	de 	200g 

acondicionados em fardos de papelão totalizando 10Kg. 

Devera 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Pct. 6.816 Kg 

12 

LEITE DE COCO: frasco de 500 ml. O produto deve ser obtido 

da emulsão aquosa extraída do endosperma do fruto do 

coqueiro (cocos nucifera 1.), através de processo tecnológico 
adequado. Aspecto, cor, odor e sabor característicos e acidez 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. max de 5%. As características físicas, microbiologicas, pesos e 

medidas, acondicionamento, higiene e rotulagem deve estar 

de 	acordo 	com 	a 	resolução- 	rdc 	n°83 	de 	15/09/2000 

anvisa/ms. Embalagem: deverá ser em embalagem plástica 
atóxica, resistente e transparente, contendo peso líquido de 

500 ml (quinhentos mililitros). 

Devera 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

500 Lt 

13 

MASSA DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE: Massa alimentícia tipo 

seca vitaminada, isenta de sujidade, pasteurizada, sem ovos. 

Não deve apresentar cor esverdeada com pontos brancos e 

cinza (mofo), não deve apresentar cheiro de mofo, não deve 

	

.. 	 i estar com perfurações (carunchos e outros insetos), devem 

estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. 

Acondicionado em embalagem plástica original de fábrica, 

contendo no rótulo as especificações dos ingredientes, lote, 

quantidade, data fabricação e validade. O produto deve ter 

registro 	no 	Ministério da Agricultura e/ou 	Ministério da 
Saúde. 	Produto 	próprio 	para 	consumo 	humano 	e 	em 

conformidade 	com 	a 	legislação 	em 	vigor. 	Embalagens 

plásticas 	de 	500g 	acondicionados 	em 	fardos 	Plásticos 

totalizando 5Kg 

Devera 	apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Pct 5.932 kg 

14 

MASSA PARA SOPA DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO: Massa 
alimentícia 	tipo 	seca 	vitaminada, 	isenta 	de 	sujidade, 

pasteurizada, sem ovos. Não deve apresentar cor esverdeada 
com pontos brancos e cinza (mofo), não deve apresentar 
cheiro de mofo, não deve estar com perfurações (carunchos e 

outros insetos), devem estar inteiros e firmes, sem pó branco 

solto no pacote. Acondicionado em embalagem plástica 

original de fábrica, contendo no rótulo as especificações dos 

ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e validade. O 

produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. Produto próprio para consumo humano 

e em conformidade com a legislação em vigor. Embalagens 

plásticas 	de 	500g 	acondicionados 	em 	fardos 	Plásticos 

totalizando 5Kg 

Deverá apresentar 
validade mínima de 
6 meses a partir da 
data de entrega na 
unidade 
requisitante 

Pct 759 kg 

SARDINHA EM OLEO COMESTIVELSardinha em conserva em 
óleo comestível e sal, não contém glútem nem conservantes. 

400 Kg 



15 Embalagem de 125 gr intacta sem amassados e carimbo 

certificado 	de 	inspeção 	federal 	(sif) 	ou 	estadual 	(sie). 

Fabricação: máximo 60 dias e data de validade de 10 meses na 

hora da entrega 

16 

Extrato de tomate, embalagem tipo tetra pak de 340g. 

Produto acondicionado em caixa de papelão e validade 

mínima de 6 meses. 

100 Kg 

17 

Margarina com 65% lipídios, embalagem tipo pote de plástico 

de 250g. Produto com data de validade de processamento e 

validade não inferior a 30 dias, impresso individualmente na 

embalagem. 

100 Kg 

18 Farinha de trigo integral, embalagem de 1 kg 300 Kg 

19 

Iogurte líquido de 19  qualidade, diversos sabores. Embalagem 
com 1000 ml. 

1.600 Lt 

20 

MILHO BRANCO: Milho branco (canjica) Produto de boa 

qualidade, branca e embalagem primária, saco polietileno 

atóxico 	resistente, 	termossoldado de 	500g. 	Rótulo 	com 

informação nutricional, data de validade e lo 	te. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega ao requisitante. 

Deverá apresentar 
validade mínima de 
6 meses a 01 ano a 

partir da data de 
entrega na unidade 

 requisitante. 

PCT 

1.515 kg 

21 

PÃO DE CHÁ: Embalado em sacos plásticos, resistentes, com 

peso médio de 50g por unidade de pão, totalizando at'20 

unidades por pacotes, o produto deverá ser entregue no 
máximo 1 dia após a data de fabricação ou validade no 

máximo 	2 	dias, 	além 	de 	obrigatoriamente 	apresentar 

informações em rotulagem pertinente ao produto (validade, 

fabrição, informação nutricional). 

Não inferior a 2 dias 
da fabricação. 30.000 Und 

22 

SAL REFINADO: Livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras 

partículas que comprometam o consumo e o armazenamento, 
acondicionados 	em 	embalagem 	própria 	contendo 	30 

unidades 	de 	1 	kg, 	envolvidos 	por 	plástico transparente 

contendo na embalagem a validade visível do produto 

Deverá apresentar 
validade mínima de 
6 meses a 01 ano a 

partir da data de 
entrega na unidade 

 
requisitante. 

845 kg 

23 

VINAGRE DE MAÇA: Elaborado a partir do suco de maçãs 
inteiras processadas. 	É 	100% natural, sem álcool e sem 

conservantes. A embalagem deve conter externamente os 

dados de identificação e procedência, número do lote, data de 
fabricação, 	validade 	e 	quantidade 	do 	produto. 	Produto 

próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. Garrafas com 750 ml acondicionadas em 

fardos totalizando 12 garrafas. 

Deverá apresentar 
validade mínima de 
6 meses a 01 ano a 

partir da data de 
entrega na unidade 

requisitante. 
1.820s 

24 

ALHO CRU: Os dentes devem estar bem definidos, limpos, 

firmes, sem manchas e livres de brotos, Isentos de lesões de 
origem 	física, 	mecânica 	ou 	biológica, 	matéria 	terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos. Acondicionados em 

sacos plásticos limpos, resistentes, próprios para utilização de 
alimentos 

Deverá apresentar 
validade mínima de 
6 meses a 01 ano a 
partir da data de 

entrega na unidade 
 

requisitante. 

911 

25 

LEITE EM PÓ INTEGRAL para dieta com restrição de lactose: 

Integral, isento de lactose, solúvel, instantâneo, enriquecido 

com vitaminas AeD. O leite deve dissolver facilmente na água, 

deve estar seco e solto, não deve apresentar cor alaranjada ou 
amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras e 

esverdeadas (mofo). Acondicionado em embalagem de lata 

contendo 380g original de fábrica, contendo no rótulo as 
especificações 	dos 	ingredientes, 	lote, 	quantidade, 	data 
fabricação e validade. O produto deve ter número de registro 

no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. 	Produto 	próprio 	para 	consumo 	humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. Embalagem lata 

contendo 380g. 

40 	ts 



26 

ÓLEO 	VEGETAL 	DE 	SOJA: 	Produto 	derivado 	de 	soja 

comestível, refinado, de 1§ qualidade, 100% 	natural. 	A 

embalagem 	deve 	conter externamente os dados de 

identificação 	e 	procedência, 	número 	do 	lote, 	data 	de 

fabricação, 	validade 	e 	quantidade 	do 	produto. 	Produto 

próprio para consumo humano e em conformidade com a 

legislação em vigor. Produto próprio para consumo humano e 

em conformidade com a legislação em vigor. Garrafas pet de 

900m1 acondicionadas em caixas de papelão totalizando 20 

garrafas 

1.819 lts 

27 

BOVINA DE 2 CARNE 	S/ OSSO: De 2 	, limpa, aspecto 

próprio, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor 

próprio, consistência firme, não deve estar pegajosa, não 

deve apresentar inervações ou contra pesos (excesso de 

gordura). 	Embaladas 	em 	saco 	plástico 	transparente 	e 

atóxico, 	limpo, 	não 	violado, 	resistente, 	que 	garanta 	a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá 

conter externamente os dados do produto, número de 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de 	inspeção 	do 	SIF. 	Emembalagem 	plástica 	de 	1 	kg 

acondicionados em caixa de papelão. 

Devera apresentar 
validade mínima de 
2 meses a 01 ano a 
partir da data de 

entrega na unidade 
requisitante 5.301g 

28 

CARNE BOVINA DE 20  MOÍDA: De 2 	, limpa, aspecto 

próprio, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor 

próprio, consistência firme, não deve estar pegajosa, não 

deve apresentar inervações ou contra pesos (excesso de 

gordura) com no máximo 20% de gordura. Embaladas em 

saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas. 

A embalagem deverá conter externamente os dados do 

produto, 	número 	de 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 	inspeção 	do 	SIF. 

Emembalagem plástica de 1 kg acondicionados em caixa de 
papelão. 

Deverá apresentar 
validade mínima de 
2 meses a 01 ano a 
partir da data de 

entrega na unidade 
requisitante 

6.425 K . 	g 

29 

CHARQUE BOVINO: Obtido de carne bovina, adicionado de 

cloreto de sódio e sais de cura, submetido a um processo de 
maturação e dessecação. O produto deve estar de acordo 

com 	a 	legislação 	vigente, 	especialmente 	a 	instrução 
normativa n2  22, de 31 de julho de 2000 do ministério da 
agricultura - ma. Característica: deverá ser da peça de carne 
bovina do tipo acém, produto cru, curado e dessecado; não 

deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na 

embalagem primária, devendo se apresentar em perfeito 

estado de conservação. Embalagem: o produto deverá ser 

embalado a vácuo, a embalagem primária do produto 

deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem 

deverá apresentar peso líquido de 500 g. 

3.605 Kg 

30 

BATATA INGLESA :de primeira qualidade, bulbos e tamanhos 
médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Acondicionadas em 
caixa contendo ate 20kg 

Higienizados e 
mantidos sob 

refrigeração a 10°C, 

não manipulados 
validade de ate 1 

semana 

759 Kg 

31 

BETERRABA: de primeira qualidade, 	bulbos e tamanhos 

médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Acondicionadas 

15 	Higienizad 
os e mantidos sob 

refrigeração a 10°C, 
não manipulados
validade de até 1 

semana 

3.918 



32 

CENOURA :de primeira qualidade, bulbos e tamanhos médios, 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 

estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Acondicionadas em caixa 

contendo ate 20kg 
alidade de ate 1 

 

Higienizados e 

mantidos sob 
refrigeração a 10°C, 
não manipulados 

v 
semana 

2.728 Kg 

33 

CEBOLA: de primeira qualidade, bulbos e tamanhos médios, 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 

estranhos ou tenros aderida à superfície externa de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Acondicionadas em caixa 

contendo ate 20kg 
alidade de ate 1 

 

Higienizados e 
mantidos sob 

refrigeração a 10°C, 
não manipulados 
v 

semana 

2.728 Kg 

34 

OVO :Ovos grandes, casca lisa sem rachadoras, brancos, 

acomodados em formas de 30und embaladas em caixas de 

papelão resistente contendo 360 unidades cada caixa, datas 

da validades e próprios para consumo. 

420 

35 

TOMATE: Tomate: Tomate do tipo Débora ou 	italiano, 

tamanho 	médio, 	uniforme, 	inteiros 	sem 	ferimentos 	ou 

defeitos, firme e com brilho. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidade ou corpos 

estranhos 	aderidos. 	Acondicionados 	em 	caixas 	limpas, 

resistentes, 	próprios 	para 	alimentos, 	higienizados 	e 	não 

manipulados. Acondicionados em caixas limpas, resistentes, 

próprias para utilização de alimentos. 

Higienizados e 
mantidos sob 

refrigeração a 10°C, 
não manipulados 
validade de até l 

semana 

1.163 

36 REPOLHO: 	De primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Acondicionados em sacos plásticos 

limpos, resistentes, próprios para utilização de alimentos. 

Higienizados e 
mantidos sob 

refrigeração a 10°C, 
não manipulados 
validade de ate 1 330

semana 

37 LEITE SEM LACTOSE: Leite em pó sem lactose Pct. De 200g. 

Especificação: 	Embalagem 	aI um i n i za da 	com 

aproximadamente 200g. 

10kg 

Após a etapa de lances, caso seja necessário 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. 
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NA CARLA SILVA NUNES 

Nutricionistas/ RT 

CRN 711940/P 
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