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TIPO MENOR PREÇO

TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO 2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM

DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS

UNID

QTDE

ESPECIFICAÇÕES
VALOR

1

ACHOCOLATADO EM PÓ

2

ADOÇANTE LÍQUIDO
DIETÉTICO

und

und

2.500

500

Composto de açúcar, cacau lecitinado, maltodextrina, sal, leite
e soro de leite, vitaminas A, B1, B2, B6, C, D3 e PP e
aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN.Pacote ou pote de 400
gramas.
Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, líquido
transparente, acondicionado em embalagem resistente de
plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de
12 (doze) meses a contar da data de entrega.

4,85

6,35

3

AÇÚCAR CRISTAL

KG

7000

Açúcar
cristal
branco,
isento
de
impurezas,
acondicionado
em
saco
plástico atóxico. Embalagem de 1 Kg, devendo conter data de
fabricação e validade. Embalagens devem ser acondicionadas
em fardos de 30 kg.

4

ALHO

KG

800

De primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para consumo.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas e Roxo especial

32,00

5

ALMÔNDEGAS AO MOLHO
DE TOMATE

und

2.000

De carne bovina mecanicamente separada, arredondadas,
íntegras e de consistência própria, ao molho de tomate. Lata
contendo 420g e embalagem secundária contendo 24 latas.
Prazo de validade não inferior a 360 dias.

8,80

6

ARROZ PARBOLIZADO, TIPO
I

KG

9.000

Arroz parbolizado tipo I. Embalagem de 01 kg, acondicionada
em fardos de 30 Kg.

4,80

7

ARROZ INTEGRAL

KG

3.000

5,20

8

AVEIA EM FLOCOS

und

4.000

9

AVEIA EM FLOCOS FINOS

und

4000

10

BISCOITO SALGADO, TIPO
ÁGUA E SAL

und

6.000

Arroz integral tipo I. Embalagem de 01 kg, acondicionada em
fardos de 30 Kg.
Aveia em flocos, acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico contendo 250g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.
Aveia em flocos inosf, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico contendo 250g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, sal, açúcar invertido, amido de milho, soro de leite,
fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amônio), estabilizante (lecitina de soja), fibra de aveia,
fermento biológico e melhoradores de farinha (protease e
xilanase). Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados
em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com 10
embalagens. Deve conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade e quantidade do produto. Deverá
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apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega
na
unidade
requisitante.

11

BISCOITO INTEGRAL

und

5000

BISCOITO DOCE, TIPO
(MARIA, ROSQUINHHA E
MAISENA)

und

7.500

13

CAFÉ

und

6000

14

COLORÍFICO

und

1.800

15

FARINHA DE TRIGO

KG

1500

16

FERMENTO QUIMICO

und

2.000

12

Farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, fibra de trigo, farelo de trigo, extrato de malte
amido de milho, soro de leite, fermentos químicos (bicarbonato
de sódio e bicarbonato de amônio), estabilizante (lecitina de
soja), fibra de aveia, fermento biológico e melhoradores de
farinha (protease e xilanase). Acondicionada em pacotes de
polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no
mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra
e resistente, com 10 embalagens. Deve conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do
produto.
Deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega
na
unidade
requisitante.
Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias
permitidas. Deve conter Ferro e Cálcio. Acondicionada em
pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados
com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa,
íntegra e resistente, contendo 10 pacotes. A embalagem
deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade e
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado
de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de
polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250
gramas, certificado com selo de pureza ABIC, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de
entrega.
Produto fino e homogêneo, produzido com grãos sãos e
maduros, cheiro aromático característico, sem aditivos,
embalagem plástica de 100gr.
Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, fabricada a partir de
grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e
parasita e em perfeito estado de conservação. Não podendo
estar úmida fermentada ou rançosa. Acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01
kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.
Fermento químico em pó, acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico, contendo 100g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
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parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12
(doze) meses a contar da data de entrega

17

FEIJÃO CARIOCA TIPO I

KG

5000

18

LEITE EM PÓ ZERO
LACTOSE

kg

90

19

MACARRÃO SÊMOLA, TIPO
ESPAGUETE

und

5.000

20

MACARRÃO SEMOLA, TIPO
PARAFUSO INTEGRAL

und

3.000

21

MASSA SÊMOLA P/ SOPA,
TIPO PAI NOSSO OU
ARGOLINHA

und

7.000

22

FLOCOS DE MILHO

und

3.000

23

MILHO PARA CANJICA

und

2.000

24

ÓLEO REFINADO, TIPO DE
SOJA

und

3000

25

SAL REFINADO IODADO

KG

1000

26

SELETA DE LEGUMES

und

2.000

27

SUCO DE FRUTA (UVA)
GARRAFA 500ML

und

3.000

Constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade
máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e espécies, acondicionados em
embalagem hermética de 1 Kg, embalados em fardos de 30
kg.
Produto obtido pela desidratação do leite de vaca integral, com
0 % de lactose mediante hidrolise enzimática, e apto para a
alimentação humana, mediante processo tecnologicamente
adequado. Com 24 % de cálcio e 9 % proteína. Em
Embalagens de 200 gramas. Com fardo 10 kg.
Macarrão de sêmola c/ ovos tipo espaguete, enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalado em pacote hermético de 500g.
Validade de 12 meses. Devem ser acondicionados em fardos
com capacidade para 10 pacotes.
Macarrão de sêmola c/ ovos tipo parafuso, enriquecido com
ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, embalado em
pacote hermético de 500g. Validade de 12 meses. Devem ser
acondicionados em fardos com capacidade para 10 pacotes.
Macarrão sêmola para sopa (tipo pai nosso ou argolinha ), 1ª
qualidade,
acondicionado
em
embalagem
plástica
transparente e resistente de 500 g. Devem ser acondicionados
em fardos com capacidade para 20 pacotes.
Milharina. Flocos de milho, embalagem com 500 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, e informações de rotulagem nutricional
conforme legislação vigente.
Milho para preparo de canjica branca, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,
contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
Óleo comestível, a base de grãos de soja sem conservantes,
embalagem de garrafa pet de 900 ml acondicionadas em
caixas c/ capacidade para 20 garrafas.
Sal, tipo fino para aplicação alimentícia. Embalagem plástica
de 01 kg, acondicionadas em fardo plástico transparente de 30
kg.
Produto preparado com cenoura em cubos, batatas em cubos
e ervilhas em grãos, envasadas praticamente cruas,
reidratadas ou pré-cozidas, imersas em líquido de cobertura
composto por água e sal, podendo conter outras substâncias
alimentícias
aprovadas,
submetidas
a
adequado
processamento tecnológico de esterilização comercial, em
recipientes hermeticamente fechados. Não deverá conter
conservadores. A embalagem primária do produto deverá ser
lata e tampa em folha de flandres, fechada, perfeitamente
recravada, inviolável com revestimento apropriado, que
ofereça proteção adequada contra oxidação, perda de
umidade e contaminação microbiana com o peso de 200g
drenado. Embalagem secundária: caixa de papelão,
resistente, íntegra, contendo 24 unidades do produto.
Não fermentado e não alcoólico extraído da polpa das frutas,
sem glúten integral, sem açúcar, frutas frescas selecionadas,
garrafa apropriada de 500 ml – com diluição de 4,5 litros –
acondicionadas em caixa c/ capacidade para 12 garrafas.
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28

PROTEINA DE SOJA
TEXTURIZADA

und

2000

29

TEMPERO COMPLETO SEM
PIMENTA

und

1.000

30

VINAGRE

und

1.500

TIPO MENOR PREÇO

Proteína texturizada de soja , acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
Conjugado de temperos, sem pimenta, sendo permitida a
adição de realçadores de sabor permitidos em legislação.
Embalagem plástica de 300gr, acondicionados em caixa c/ até
24 unidades.
Elaborado a base de fermentação acético de álcool, líquido de
cor característica, isento de sujidades e matérias estranhas.
Embalado em frasco plástico contido em caixa de papelão c/
12 garrafas 750 ml.
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RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:
Wanja Cristina da Silva Sousa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 0007/2017 GPMB
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