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TERMO DE REFERENCIA 182
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AQUIDAUANA, PARA O ANO LETIVO DE 2020, PELO PERÍODO DE 12 
MESES.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ABÓBORA- Cabotiã, de 1a qualidade, in natura, Kg 3.000,00 2,88 8.640,00
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizantes. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado murcho, deformado, 
descolorado , queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injurias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparente, 
atóxico e intacto.

2

3

4

5

6

ABACAXI HAVAI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN 
NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 
DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 
PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO, 
MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO, 
PODRIDÃO, AMASSADO. MURCHO, 
DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO 
DE SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS 
INJURIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS. 
EMBALADOS EM SACO DE POLIETILENO, 
TRANSPARENTE, ATOXICO E INTACTO. 

a BOBRINHA - Menina, de 1* qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúriaspor pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxicos e intacto.

ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL 400 g, a 
base de açúcar, cacau em pó, lecitina de soja e 
aromatizantes. Deverá ser obtido de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 
de parasitas, detritos animais, cascas de semente 
de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó 
homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro 
característico e sabor doce próprio. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem de polietileno com peso 
líquido de 400 gramas.

AÇÚCAR TIPO CRISTAL - Cristalizado, sacarose 
obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar 

(saccharum officinarum 1.) ; branco, aspecto 
granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, 
livre de umidade e fragmentos estranhos, 
rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabrican*e e do produto; o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem de polietileno, 
transparente, com peso líquido de 2 KG 

ALFACE - crespa, em pé, de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas externas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves, como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injurias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

UN 4.000,00 5,34 21.360,00

Kg 3.000,00 4,74 14.220,00

UN 3.500,00 3,86 13.510,00

PC 5.000,00 4,25 21.250,00

UN 3.000,00 2,78 8.340,00
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Itens Discriminação dos produtos Unld. Quant. Valor Unit. Valor Total

7 ALHO branco - sem réstia, bulbo inteiriço, de 1a Kg 2.000,00 17,90 35.800,00
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

8 AMIDO DE MILHO 500g - Produto amiláceo 
extraído de milho (Zeamaya, L .) , fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, fungos e parasitas, livre de 
umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de 
pó, deverão produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC n° 
263, de 22 de setembro de 2005, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem original de fábrica 
de 500 gramas.

9 ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, 
longo fino polido, sem glúten, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre 
de umidade. Com rendimento após o cozimento 
de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção, devendo também apresentar coloração 
branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o 
número do lote, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem de polietileno 
transparente, original de fábrica com peso líquido 
de 5 kg.

10 AVEIA EM FLOCOS FINOS -100%  natural, sem 
aditivos ou conservantes, fabricada a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, fungos e parasitos, livre de umidade, 
fermentação ou ranço. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem original de fábrica de 500 
gramas.

11 BANANA NANICA -  de 1a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

PC 300,00 3,79 1.137,00

PC 8.000,00 12,28 98.240,00

UN 2.000,00 6,03 12.060,00

Kg 10.000,00 2,96 29.600,00

12 BATATA DOCE ROXA-de 1a qualidade, in Kg 5.000,00 2,63 13.150,00
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.
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13 BATATA INGLESA—DE PRIMEIRA QUALIDADE, KILO 6.000,00 3,67
IN NATURA, TAMANHO E COLORAÇÃO 
UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO 
DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM 
PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO,
MADURO, SEM DEFEITOS GRAVES COMO,
PODRIDÃO, AMASSADO, MURCHO,
DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO 
DE SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS 
INJURIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS.
EMBALADOS EM SACO DE POLIETILENO,
TRANSPARENTE, ATOXICO E INTACTO.

14 BETERRABA ESPECIAL -tipo  A, de V  Kg 4.000,00 3,43
qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

15 BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela PC 4.000,00 3,78
mistura de farinha, amido e ou fécula com outros
ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não, a 
base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O 
produto deverá estar em conformidade com a 
resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da 
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no minimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o numero do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 
400g

16 BISCOITO, tipo Maisena - produto obtido pela PC 4.000,00 3,80
mistura de farinha (s ) , amido (s ) e ou
fécula (s ) com outros ingredientes, submetidos 
a processos de amassamento e cocção, 
fermentados ou não, a base de farinha de trigo, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de 
milho, açúcar, outros. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas são e limpo, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. O produto deverá estar 
em conformidade com a Resolução RDC n° 263, 
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
loie, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 

9-

Valor Total

22.020,00

13.720,00

15.120,00

15.200,00
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17 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO OU LEITE - PC 4.000,00 4,12 16.480,00
produto 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, a 
base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, açúcar invertido, leite de coco, 
coco ralado, leite integral. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e 
em perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados biscoitos, mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. O produto deverá estar 
em conformidade com a Resolução RDC n° 263, 
de 22 de setembro de 2005, da Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem primária em pacotes 
impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400 

9-
18 CANJICA DE MILHO AMARELO, TIPO 1 - PC 300,00 3,05 915,00

contendo 80% de grãos inteiros, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e de detritos animais ou 
vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem de 
polietileno com peso líquido de 500 gramas.

19 CARNE BOVINA MOÍDA - tipo músculo, sem Kg 23.000,00 15,62 359.260,00
osso, moída, fresca, congelada, com temperatura
de -12° a -18°C, de segunda qualidade, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10%.
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria e 
característica do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) , SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 
Municipal) .

20 CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRO - Kg 5.000,00 26,61 133.050,00
sem osso, cortado em cubos 1x1, obtida através
do abate de animais sadios, não podem ter 
manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor, cor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 
10%. Embalagem em saco plástico de polietileno, 
ou outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 500 gramas, 
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) .
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21 CARNE BOVINA TIPO ACÉM - sem osso, fresca, Kg 5.000,00 17,87 89.350,00
congelada, com temperatura de -12° a -18°C, de 
segunda qualidade, cortado em cubos 3x3, obtida 
através do abate de animais sadios, não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nenhum tipo de 
inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deve 
apresentar odor e sabor característico, cor 
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10%.
Embalagem em saco plástico de polietileno, ou 
outro tipo de plástico transparente, atóxico, 
intacto, embalado em quantidade de 3 kg, com 
rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, 
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ,
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal) .

22 CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, Kg 16.000,00 7,06 112.960,00
fresca, congelada, com temperatura de -12° a
-18°C, obtida através do abate de animais sadios, 
não podem ter manchas de qualquer espécie, 
nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem 
larvas. Deve apresentar odor e sabor 
característico, cor amarela rosada. Não devem 
apresentar gelo superficial, água dentro da 
embalagem, nem qualquer sinal de 
descongelamento. Embalagem em saco plástico 
de polietileno, ou outro tipo de plástico 
transparente, atóxico, intacto, com rótulo ou 
etiqueta que identifique: categoria do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal) , SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal) .

23 CARNE DE FRANGO - PEITO, fresco, Kg 10.000,00 9,68 96.800,00
congelado, com temperatura de -12° a -18°C,
obtida através do abate de animais sadios, não 
podem ter manchas de qualquer espécie, nenhum 
tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas.
Devem apresentar odor e sabor característico, 
cor amarela rosada. Não deve apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem 
qualquer sinal de descongelamento. Embalagem 
em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de 
plástico transparente, atóxico, intacto, com rótulo 
ou etiqueta que identifique: categoria do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal) , SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 
(Serviço de Inspeção Municipal) .

24 CEBOLA - de 1a qualidade, in natura, tamanho e Kg 4.000,00 3,77 15.080,00
coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e
intacto.
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25 CENOURA - de 1* qualidade, in natura, tamanho Kg 5.000,00 3,52 17.600,00
e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e
intacto.

26 CHEIRO VERDE MAÇO de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

27 CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 200g - de boa 
qualidade, erva mate tostado, constituído de 
folhas novas; de espécimes vegetais genuínos 
dessecados, tostados e partidos; pardacenta; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento 
de sujidades, parasitas e larvas; embalagem a 
granel; embalado caixa papel cartão; pesando 
200 gramas.

CHIA - GRÃOS 200g, grãos acondicionados em 
embalagem plástica de polipropileno resiste com 
200 gramas, com etiqueta de pesagem, prazo de 
validade semanal e especificações do produto. 

COLORÍFICO 500g - alimentício, produto obtido 
do pó do urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de 
sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade. Embalagem em polietileno transparente, 
com peso líquido de 500 gramas.

30 COUVE - folha, em maço, de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias 
por pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

31 CREME DE LEITE 200g - UHT produto de 
origem animal, embalado em tetra pack. A 
embalagem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, não violada e resistente de 
modo a garantir a integridade do produto. Deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. O 
produto deverá atender as exigências do 
Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de 
Origem Animal. Embalagem de 200g.

28

29

MAÇO 1.000,00 2,84 2.840,00

CAIX 3.500,00 3,73 13.055,00

PC 100,00

PC 800,00

7,73 773,00

6,05 4.840,00

MAÇO 2.000,00 2,89 5.780,00

UN 2.000,00 3,18 6.360,00
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32 FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, PC 1.500,00 4,17 6.255,00
subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos 
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca 
ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitos e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. O produto deverá estar em 
conformidade com a Resolução RDC n° 263, de 
22/09/2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem primária em pacotes de polietileno, 
com peso líquido de 500 gramas.

33 FARINHA DE TRIGO 1 kg - especial, tipo 1, 
produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa e em perfeito estado de conservação. Não 
poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto 
deverá estar em conformidade com a Resolução 
RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem 
primária em pacotes de polietileno, com peso 
líquido de 1 kg.

FARINHA DE AVEIA 200g - isenta de mofo, livre 
de parasitas e substâncias nocivas, 
acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, 
resistente e hermeticamente vedada. Prazo de 
validade de 10 meses a contar a partir da data de 
entrega.

FARINHA DE LINHAÇA DOURADA 200g - isenta 
de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, 
acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, 
resistente e hermeticamente vedada. Prazo de 
validade de 10 meses a contar a partir da data de 
entrega.

FARINHA LÁCTEA 400g - sabor natural, a base 
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, 
minerais, sal e aromatizantes. O produto deverá 
estar em conformidade com a Resolução RDC n° 
263, de 22 de setembro de 2005, e a Portaria 
31/1998, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem primária em lata ou pote plástico em 
polietileno, com peso líquido de 400 gramas.

37 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em 
sacos plásticos, transparentes, isentos de 
sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos 
estranhos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados e com 
registro no MA. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 
de 01 Kg.

34

35

36

Kg 5.000,00 2,79 13.950,00

UN 2.000,00

UN 2.000,00

UN 1.000,00

4,63 9.260,00

6,79 13.580,00

8,43 8.430,00

PC 10.000,00 5,54 55.400,00

û m u t a
7/14
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38 FERMENTO QUlMICO EM PÓ 250g - seco, UN 800,00 4,62 3.696,00
instantâneo, em pó. Produto obtido de culturas 
puras de leveduras (Saccharomyces 
cerevisiae) por procedimento tecnológico 
adequado para aumentar o volume e a 
porosidade dos produtos forneados. Isentos de 
matérias terrosas e detritos vegetais e animais.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, 
o número do lote, a data de fabricação e a data 
ou prazo de validade. Acondicionado em 
embalagem de 250 gramas.

39 FERMENTO BIOLÓGICO 10g-biológico, seco, SC 800,00 1,34 1.072,00
instantâneo, em pó, formado de pequenos
bastões. Produto obtido de Culturas puras de 
leveduras (Saccharomyces cerevisiae) por 
procedimento tecnológico adequado para 
aumentar o volume e a porosidade dos produtos 
forneados. Isentos de matérias terrosas e detritos 
vegetais e animais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade.
Acondicionado em embalagem laminadas de 10 
gramas.

40 FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela PC 800,00 2,66 2.128,00
moagem do grão de milho, "degerminado",
deverão ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas 
e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 
rançosos. Com o rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção. O produto deverá estar em conformidade 
com a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro 
de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, 
ingredientes e valor nutricional. Embalagem em 
pacotes de polietileno, com peso líquido de 500 
gramas.

41 GELATINA EM PÓ - vários sabores, com açúcar, CAIX 5.000,00 1,44 7.200,00
aromatizante, podendo ser adicionada de
corantes naturais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, 
ingredientes e valor nutricional. Embalagem 
original de fábrica com peso líquido de 30g a 40g.

42 IOGURTE 1 LITRO - com polpa de frutas e LIT 1.000,00 6,70 6.700,00
sabores variados. Produto obtido a partir do leite
de vaca através da adição de probióticos, 
microrganismos benéficos à saúde que realizam a 
fermentação láctica do leite. Produto 
pasteurizado, adoçado e com sabor. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes, valor nutricional e o 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção. Embalagem de polietileno 
original de fábrica com peso líquido de 1 litro.

43 LARANJA PÊRA Kg - pera, de 1a qualidade, in Kg 5.000,00 1,98 9.900,00
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.
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44 LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - Leite de vaca, LIT 23.000,00 3,66
liquido, integral, 3,0% de gordura, pasteurizado, 
longa vida, UHT. Produto de origem animal 

(vaca) , líquido fluido, homogêneo, de cor 
branca opaca, esterilizado (processo de ultra 
pasteurização consiste basicamente no 
tratamento do leite a uma temperatura de 130° a 
150° C, por 2 a 4 segundos e depois resfriado a 
uma temperatura inferior a 32° C ) . Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, ingredientes, valor nutricional e o 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA.
Embalagem Tetra Pack original de fábrica com 
peso líquido de 1 litro.

45 LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, UN 2.000,00 13,46
zinco, vitamina C, A, D e cálcio, matéria de
gordura igual ou maior que 26,0%, umidade 
máxima 3,5%. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade, ingredientes, 
informações nutricionais. Acondicionado em 
embalagem laminada de 400 gramas.

46 LEITE UHT ZERO LACTOSE 1 LITRO - Leite LIT 500,00 4,53
UHT integral de vaca com 0% lactose: com
informações nutricionais, embalagem tetrapack 
contendo 1 litro. Registro no ministério da 
agricultura - sif. Validade mínima de 3 meses da 
entrega. Embalagem tetra pack original de fábrica 
com peso líquido de 1 litro.

47 LIMÃO TAITI Kg - Taiti, de 1a qualidade, in Kg 2.000,00 4,97
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 
de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

48 MAÇA FUJI 1Kg -fu ji, de 1a qualidade, in natura, Kg 11.000,00 4,66
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, madura, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

49 MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo PC 7.000,00 3,24
espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, podendo conter ovo.
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. As massas 
ao serem postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocção. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome 
do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e 
ingredientes. Deve estar de acordo com a 
Legislação da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. Embalagem de polietileno, 
com peso líquido de 500 g.

Valor Total

84.180,00

26.920,00

2.265,00

9.940,00

51.260,00

22.680,00
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50 MACARRÃO CONCHINHA 500g - tipo conchinha, PC 2.000,00 3,56 7.120,00
tipo 1, produto não fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de farinha de trigo 
comum e/ou sêmola/semolina enriquecida de 
ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. 
Fabricados a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e 
larvas. As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do 
peso antes da cocção. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional de ingredientes. Embalagem de 
polietileno, com peso líquido de 500 g.

51 MAMÃO FORMOSA Kg-formosa, de 1a Kg 5.000,00 3,92 19.600,00
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, maduro, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

52 MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela, Kg 5.000,00 6,06 30.300,00
descascada, cortada em cubos, de 1a qualidade, 
in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

53 MANTEIGA 500g - elaborada a partir de creme de 
leite pasteurizado, de primeira qualidade, com sal, 
0% de gordura trans. Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor característicos e deverão estar 
isentos de ranço e de bolores. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação e a data ou prazo de 
validade, tabela nutricional e ingredientes. 
Acondicionada em embalagem transparente e 
lacrada com peso líquido de 500 gramas.

54 MELANCIA Kg - PESO entre 6 a 10 kg de 1a 
qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, 
parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado,
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

55 MELÃO Kg - amarelo, de 1a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, maduro, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

UN 2.500,00 5,76 14.400,00

Kg 8.000,00 1,77 14.160,00

Kg 2.000,00 4,86 9.720,00

ÍÒL
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56 MILHO DE PIPOCA 500g - para pipoca, tipo 1, PC 1.000,00 3,02 3.020,00
produto da variedade especial de milho (Zea 
mays everta) , grãos sãos, limpos, isentos de 
matérias terrosas e parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade e tabela 
nutricional. Embalagem de polietileno com peso 
líquido de 500 g.

57

58

59

60

61

MILHO VERDE EM CONSERVA 2Kg - em 
conserva, grãos inteiros selecionados (mínimo 
de 98% de milhos inteiros) , cor e textura 
apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos 
ingredientes, uniformidade de tamanho e formato, 
envazados praticamente crus, reidratados ou 
pré-cozidos imersos ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetido a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados. Rotulagem contendo, 
no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data 
de fabricação e a data ou prazo de validade e 
tabela nutricional. Embalagem primária em lata de 
folha de flandres com peso líquido de 2 kg.

ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido 
do grão de soja que sofreu processo tecnológico 
adequado para extração de suas sementes por 
uma prensa de alta tensão, neutralização, 
clarificação, refinação, frigorificação ou não de 
desodorização. Líquido viscoso refinado, 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas. Embalagem de "poli tereftalado de etila 

(PET) " com peso líquido de 900 ml.

OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de 
cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o 
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data ou prazo de 
validade e o registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno 
ou papelão com 12 unidades.

PAO DE FORMA 500g - Produto obtido pela 
cocção, em condições técnicas adequadas, de 
massa preparada com farinha de trigo, fermento 
biológico, sal e água, podendo conter outras 
substâncias alimentícias, desde que aprovadas e 
mencionadas. O pão deverá ser fabricado com 
matérias primas de primeira qualidade, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, com casca, fatiado, cortado 
horizontaimente. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem de polietileno, transparente e atóxica 
com peso líquido de 500 g 

PÃO FRANCÊS Kg - de sal, francês, obtido pelo 
amassamento e cozimento de massa preparada 
obrigatoriamente com farinha de trigo, sal e água, 
que se caracteriza por apresentar casca crocante, 
de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor 
branco-creme de textura e granulação fina não 
uniforme. Embalado em saco de polietileno de 
baixa densidade, atóxico e de primeiro uso.

LATA 1.500,00 15,53 23.295,00

UN 8.000,00 3,78 30.240,00

DZ 2.500,00 4,96 12.400,00

PC 2.000,00 6,11 12.220,00

Kg 12.000,00 10,79 129.480,00
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62 PÃO TIPO HOT DOG Unid. - tipo hot dog. UN 4.000,00 1,07 4.280,00
Produto obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa preparada com 
farinha de trigo especial, fermento biológico, sal e 
água. O pão deverá ser fabricado com matérias 
primas de primeira qualidade, isentas de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. O miolo deverá ser poroso, leve, 
homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao 
ser comprimido, e não deverá apresentar grumos 
duros, pontos negros, pardos ou avermelhados.
O miolo deverá ser de cor branca, branco-pardo. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, 
o número do lote, a data de fabricação e a data 
ou prazo de validade. Embalagem de polietileno, 
transparente e atóxica.

63 POLPA DE ACEROLA 100g- Produto obtido a UN 1.000,00 2,34 2.340,00
partir de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e sem 
conservantes. Ausente de substâncias estranhas.
Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 
produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso líquido 100 gr.

64 POLPA DE ABACAXI 100g- Produto obtido a UN 1.000,00 2,60 2.600,00
partir de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e sem 
conservantes. Ausente de substâncias estranhas.
Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 
produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso líquido de 100 gramas.

65 POLPA DE MORANGO 100g - Produto obtido a UN 1.000,00 2,87 2.870,00
partir de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e sem 
conservantes. Ausente de substâncias estranhas.
Rotulagem contendo, no mínimo, registro do 
produto no MAPA, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ/DAP do fabricante, a data de 
fabricação e o prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Embalagem em 
polipropileno de baixa densidade atóxico com 
peso líquido de 100 gramas.

66 POLPA DE UVA 100g - Produto obtido a partir de UN 1.000,00 2,87 2.870,00
frutas maduras e sadias, por meio de processo 
tecnológico adequado. Produto congelado, não 
fermentado, não adoçado e sem conservantes.
Ausente de substâncias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, registro do produto no 
MAPA, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ/DAP do fabricante, a data de fabricação e o 
prazo de validade, tabela nutricional e 
ingredientes. Embalagem em polipropileno de 
baixa densidade atóxico com peso líquido de 100 
gramas.

12/14



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

67 POLVILHO DOCE 500g - Produto amiláceo PC 300,00 4,83 1.449,00
extraído da mandioca (Manihot utilíssima) , com 
1,0 de teor de acidez em ml de solução N% v/p 
máximo. Fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e 
parasitos, livre de umidade, fermentação ou 
ranço. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos. O 
produto deverá estar em conformidade com a 
Resolução RDC n° 263, da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA/MS. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e do 
produto, o CNPJ do fabricante, tabela nutricional, 
o número do lote, a data de fabricação e a data 
ou prazo de validade. Embalagem original de 
fábrica de 500 gramas.

68 REPOLHO - verde, de 1a qualidade, in natura, Kg 3.000,00 2,62 7.860,00
tamanho
e coloração uniforme, tenro, livre de folhas 
danificadas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves
como podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado,
queimado de sol, com manchas, rachaduras, 
injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.

69 REQUEIJÃO 200g - cremoso. Composição: leite UN 1.000,00 5,70 5.700,00
pasteurizado, água, creme de leite, cultura
microbiana apropriada, sal. Produto pastoso de 
cor clara e uniforme, odor e sabor próprios, isento 
de mofos, bolores ou sustâncias estranhas.
Produto sem amido, sem gordura vegetal e sem 
gordura Trans. Acondicionado em embalagem 
plástica com lacre e tampa contendo 200 gramas 
cada. Não deverá conter glúten. Embalagem com 
identificação do produto, peso, tabela nutricional, 
marca do fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão competente e 
data de embalagem. Validade superior a 100 
dias.

70 SAL 1 kg - 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 10mg e máximo de 
15mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o 
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do 
lote, a data de fabricação, a data de validade e a 
tabela nutricional. Embalagem de polietileno com 
peso líquido de 1 kg.

71 SALSICHA TIPO HOT DOG 1 Kg - tipo hot dog, 
resfriada, com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria, sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor 
próprio, com adição de água ou gelo no máximo 
de 10%. Embalagem de polietileno com registro 
no SIF com peso líquido de 1 kg.

72 TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg - tipo "ponkan", 
de 1a qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de folhas 
externas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

PC 2.500,00 1,59 3.975,00

Kg 700,00 6,64 4.648,00

Kg 5.000,00 3,86 19.300,00

/
1 3 / 1 4



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

73 TOMATE SALADA - salada, de 1a qualidade, in Kg 8.000,00 4,42 35.360,00
natura, tamanho e
coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, 
larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de 
sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças.
Embalado em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e
intacto.

74 VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO 750ml UN 1.000,00 5,33 5.330,00
- de vinho tinto ou branco. Produto natural 
fermentado acético simples, isenta de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
livre de sujidades, material terroso e detritos de 
animais e vegetais. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o 
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de PVC (policloreto de vin ila) com 
peso líquido de 750 ml.

Total da Coleta: 1.957.863,00

Valor Total estimado da aquisição: 1.957.863,00 (um milhão novecentos e cinqüenta e sete mil 
oitocentos e sessenta e três reais).

Justificativa: Em conformidade com a Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre as diretrizes da merenda escolar, 
justificamos a necessidade de aquisição futura de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar 
das unidades escolares localizadas no perímetro urbano, bem como das escolas localizadas nos distritos, 
pantanal e aldeias indígenas.

Prazo de entrega: Até 02 dias úteis após A.F.

Condições de Pagamento: Até 30 dias após atesto da N.F.

Local de entrega: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Unidade Fiscalizadora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Aquidauana(MS), 27 de Novembro de 2019

Observações: As empresas que tiverem interesse em participar do processo licitatório, deverão, caso 
solicitado, após o registro de preço, preparar uma amostra dos produtos vencedores e encaminhar à sede da 
Secretaria de Educação para análise e aceite em até 3 (três) dias. Esta análise será feita pela nutricionista e 
representantes do conselho municipal de alimentação escolar. Após análise, a nutricionista fará um parecer 
favorável e encaminhará as empresas. Caso ocorra recusa de algum gênero alimenticio, a empresa será 
notificada e terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para o encaminhamento de outra amostra que atenda às 
especificações descritas. (C.l. n° 171/2019 - SEMED).



Aquidauana, 30 de outubro de 2019.

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Educação

Cl n° 171/2019/SEMED

Do: Núcleo de Rede Física, Merenda e Transporte /Secretaria Municipal de Educação 
Ao: Secretário Municipal de Administração

Solicitamos abertura de processo licitatório para aquisição de gêneros 
alimentícios destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino de 
Aquidauana, para o ano de 2020, pelo período de 12 meses.

Sugerimos que seja na modalidade Registro de Preços, por se enquadrar nos 
incisos I e IV, do artigo 3o, do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019.

Informamos que as quantidades foram definidas pela equipe de nutricionistas, 
com base no consumo de anos anteriores, adequado ao cardápio que será aplicado em 
2020 e considerando o número de alunos previstos.

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o registro de preço objetivando aquisição futura, 
de forma parcelada, e de acordo com as necessidades, de gêneros alimentícios que 
serão destinados à confecção da alimentação escolar das unidades escolares do 
município de Aquidauana-MS.

JUSTIFICATIVA:

Em conformidade com a Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre as diretrizes da 
merenda escolar, justificamos a necessidade de aquisição futura de gêneros 
alimentícios para atender a alimentação escolar das unidades escolares localizadas no 
perímetro urbano, bem como das escolas localizadas nos distritos, pantanal e aldeias 
indígenas, em conformidade com este Termo de Referência, sendo elas:

Unidades Escolares localizadas no perímetro urbano:
1. Centro Municipal de Educação Infantil Andréa Pace de Oliveira

Rua: Francisco Alves Pereira S/N, Bairro da Exposição.
2. Centro Municipal de Educação Infantil Dona Mafalda

Rua: Estevão Alves Corrêa, S/N, Vila Cidade Nova.
3. Centro Municipal de Educação Infantil Pólo Valdir Cathcart
Ferreira
Rua: Fernando Lucarelli, s/n, Vila Trindade.

4. Centro Municipal de Alfabetização Emilia Alves Nogueira
Avenida Mato Grosso, s/n, Bairro: Nova Aquidauana.

6 . Centro Municipal de Educação Infantil Bezerra de Menezes
Rua: Antonio João, n° 1009, Bairro: Alto.

7. Escola Municipal Marisa Nogueira Rosa Scaff
Rua: Miguel Lanzelloti n°280, Jardim São Francisco.



8. Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club
Rua: Quintino Bocaiuva, n°400, Bairro: Guanandy.

9. Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolecente Antônio 
Pace
Rua Felipe Orro, Q 514, Bairro da Exposição.

10. Centro Municipal de Educação Infantil Prof° José Rodolfo Falcão 
Rua: 11 esquina com Filinto Muller, Nova Aquidauana.

11. Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Ademir Brites 
Rua: Giovani Toscano de Brito, Q338A.

12. Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Antônio de Arruda 
Sampaio

Rua: Salviano de Oliveira, Q 575, Vila Pinheiro _
13. Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Ênio de Castro Cabral 

Rua Alberto Chebel s/n ,Vila São Pedro
14. Escola Municipal Erso Gomes

Rua Giovane Toscano de Brito s/n Santa Terezinha

Unidades Escolares localizadas nos distritos:
1. Escola Municipal Franklin Cassiano

Distrito de Camisão
2. Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro

Distrito de Piraputanga
3. Escola Municipal Ada Moreira Barros

Distrito de Cipolândia
4. Escola Municipal Visconde de Taunay

Distrito de Taunay

Unidades Escolares localizadas nas Aldeias Indígenas:

1. Escola Municipal Indígena Pólo Marcolino Lili
Aldeia Lagoinha

2. Extensão -  NEI Paulino Morais Fonseca
Aldeia Morrinho

3. Escola Municipal Indígena Pólo General Rondon
Aldeia Bananal

4. Extensão -  NEI Imbirussú
Aldeia Imbirussú

5. Escola Municipal Indígena Pólo Feliciano Pio
Aldeia Bananal

6. Extensão -  NEI Colônia Nova
Aldeia Colônia Nova

7. Escola Municipal Indígena Pólo Lutuma Dias
Aldeia Limão Verde

8. Extensão -  NEI Córrego Seco
Aldeia Córrego Seco

9. Escola Municipal Indígena Francisco Farias
Aldeia Água Branca

Unidades Escolares localizadas no Pantanal:
1. Escola Municipal Pólo Pantaneira:

1.1 Extensão -  NE Cyríaco da Costa Rondon
Fazenda Tupanciretã



1.2 Extensão -  NE Joaquim Alves Ribeiro
Fazenda Taboco
1.3 Extensão -  NE Santana
Fazenda Santana
1.4 Extensão -  NE Escolinha da Alegria
Fazenda Primavera
1.5 Extensão -  NE Vale do Rio Negro
Fazenda Campo Novo

Projeto AABB Comunidade -  Associação Atlética Banco do
Brasil
Rua Francisco Dias Feitosa, n° 1861, Bairro da Serraria.

As empresas que tiverem interesse em participar do processo licitatório, 
deverão, caso solicitado, após o registro de preço, preparar uma amostra dos 
produtos vencedores e encaminhar à sede da Secretaria de Educação para análise e 
aceite em até 3 (três) dias. Esta análise será feita pela nutricionista e representantes 
do conselho municipal de alimentação escolar. Após análise, a nutricionista fará um 
parecer favorável e encaminhará às empresas. Caso ocorra recusa de algum gênero 
alimentício, a empresa será notificada e terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis para o 
encaminhamento de outra amostra, que atenda às especificações descritas.

FONTE DO RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA:

Unid.
Orçamentária

Programa de 
Trabalho

Elemento Fonte

18.01 Apoio a Merenda Escolar -  PNAI 
12.3610203-2018

33.90.30 1001
1015

18.01 Apoio a Merenda Escolar -  PNAC 
12.365.0204-2020

33.90.30 1001
1015

18.01 Apoio a Merenda Escolar -  PNAE 
12.361.0203-2019

33.90.30 1001
1015

LOCAL DE ENTREGA:
Os produtos deverão ser entregues de acordo com os descritos na autorização 

de fornecimento e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas 
em planilha que será encaminhada pela nutricionista.

Alimentos não perecíveis:
A entrega dos produtos não perecíveis deverá ser diretamente em cada unidade 

escolar, localizada no perímetro urbano, seguindo os endereços descritos na 
justificativa. Os produtos destinados às unidades escolares localizadas nas aldeias, 
distritos e pantanal, deverão ser entregues no depósito localizado no prédio da 
SEMED. Para todos os destinos, o horário de entrega deverá ser das 07:00 às 11:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas. A entrega destes produtos deverá ocorrer mensalmente, ou 
de acordo com a necessidade de cada unidade escolar.

Alimentos perecíveis:
A entrega dos produtos perecíveis deverá ser diretamente em cada unidade 

escolar, localizada no perímetro urbano, seguindo os endereços descritos acima. Os 
produtos destinados às unidades escolares localizadas nas aldeias, distritos e 
pantanal, deverão ser entregues no depósito localizado no prédio da SEMED. Para 
todos os destinos, o horário de entrega deverá ser das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 
17:00 horas. Para a entrega de pão, o horário será às 06:30 às 7:00 horas, diariamente



em cada unidade escolar, localizada no perímetro urbano, descrita em planilha, que vai 
anexa com a autorização de fornecimento.

A entrega dos produtos perecíveis deverá ocorrer semanalmente, na segunda ou 
terça-feira (início de semana), conforme solicitado.

A empresa vencedora deverá entregar os produtos em até dois dias úteis a 
contar da data de recebimento da autorização de fornecimento. Não serão aceitos 
produtos que não estiverem de acordo com as características físicas descritas neste 
termo e no edital. Quando ocorrer recusa por descumprimento das especificações, 
estes deverão ser substituídos por outros produtos que possuam as devidas 
características, em um prazo máximo de 1 (um) dia, contados a partir da notificação do 
Fiscal do Contrato. As despesas com a substituição deverá ser de inteira 
responsabilidade da empresa contratada.

PRAZO DE PAGAMENTO:

Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada pelo fiscal de contrato 
e protocolada na Secretaria de Finanças.

GESTOR E FISCAL DE CONTRATO:

Fiscal do contrato: Lorena Fernandes Castilho
CPF 031.216.131-03
Gestor do contrato: Ivone Nemer de Arruda
CPF 163.712.321-34

Ivone Nemer dè Arruda 
Secretária Municipal de Educação



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Educação

Aquidauana, 08 de novembro de 2019.

Cl n° 179/2019/SEMED

Do: Núcleo de Rede Física, Merenda e Transporte /Secretaria Municipal de 
Educação

Para: Secretaria Municipal de Educação -  Núcleo de Compras 

Assunto: Retificação da Cl n° 171/2019 - SEMED

Senhor Secretário,

Em atenção a Cl n° 10/2019 - Núcleo de Compras, informamos que 
foram retificadas as quantidades contidas na Cl n° 171/2019 -  SEMED, 
conforme Planilha em anexo, acompanhada do Estudo Técnico Preliminar 
solicitado.

Respeitosamente,

lvon< í Arruda
Secretária Municipal de Educação



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Educação

Ref.: Cl n° 171 e 172/2019
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Após análise realizada pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Sr3 
Lorena Fernandes Castilho, segue as seguintes considerações quanto as quantidades 
de gêneros alimentícios solicitadas para Licitação do ano de 2020.

As quantidades para elaboração do pedido são calculadas de acordo com a per 
capita de cada escola, tomando como base o histórico de anos anteriores e o número de 
dias letivos, de acordo com o calendário escolar;

De acordo com Censo Escolar de 2018, a Rede Municipal de Aquidauana contava 
com um total de 4.789 alunos. Já no ano de 2019 até o momento temos o quantitativo de 
5.172 alunos, o que significa um aumento de aproximadamente 8% de alunos (segue 
anexa planilha com quantitativo de alunos por unidade do ano de 2018 e 2019 até o 
momento);

Ressaltamos que no ano de 2019 foram inaugurados três novos Centros 
Municipais de Educação Infantil -  Proinfância;

Consideramos também a particularidade das Escolas Pantaneiras (Núcleo 
Escolar Escolinha da Alegria, Núcleo Escolar Cyríaco da Costa Rondon e Núcleo 
Escolar Vale do Rio Negro) que, por atender locais de difícil acesso, torna-se necessário 
unidades de alojamento para os alunos, o que requer uma alimentação completa, 
inclusive aos finais de semana;

Importante também ressaltar a particularidade das unidades indígenas que 
possuem cultura própria, o que requer um cardápio diferenciado com quantidades 
maiores do que das escolas urbanas;

Após análise de anos anteriores, observa-se que alguns itens foram insuficientes, 
como por exemplo o item pão francês, o leite, entre outros, e por esse motivo em 
determinados produtos foram ajustadas as quantidades;

Os cálculos são feitos levando em consideração o valor nutricional de cada 
alimento e a necessidade de cada faixa etária que é ajustado aos cardápios elaborados 
pelas nutricionistas.

Rua Luiz da Costa Gomes,700-Vila Cidade Nova
Tel.: 3241-2292 -  Aquidauana-MS-CEP 79,200-000



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Educação

Conclusão

Em face ao exposto, e levando em consideração o Ofício 
n°7/2019-MPF/PRMS/NCC, item “e", (cópia em anexo), as quantidades foram 
devidamente calculadas de forma a se ter uma margem a maior, e assim evitar compras 
fracionadas no decorrer do ano. Ressaltando que o fato de se ter essa margem, não 
significa necessariamente, utilizar o total, mas sim, se ter uma garantia que os produtos 
licitados serão suficientes para atender de forma satisfatória todas as demandas da 
Alimentação Escolar para o ano de 2020.

Aquidauana-MS , 08 de novembro de 2019.

Lorena Fernandes Castilho 
Nutricionista -  CRN 3 42.965/P

Rua Luiz da Costa Gomes,700-Vila Cidade Nova
Tel.: 3241-2292 -  Aquidauana-MS-CEP 79,200-000



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SETOR DE INSPEÇÃO E VIDA ESCOLAR

QUANTITATIVO DE ALUNOS -  SETEMBRO
UNIDADES ESCOLARES ALUNOS

CAIC Antônio Pace 593
CMA Emilia Alves Nogueira 163
CMA Rotary Club 192
CMEI Andrea Pace de Oliveira 246
CMEI Bezerra De Menezes 158
CMEI Dona Mafalda 141
CMEI Dr Antônio de Arruda Sampaio 184
CMEI Prof. Ênio de Castro Cabral 183
CMEI Prof. José Rodolfo Falcão 162
CMEI Valdir Cathcart Ferreira 132
CMEI Vereador Ademir Brites 272
EM Ada Moreira Barros 224
EM Antônio Santos Ribeiro 95
EM Erso Gomes 663
EM Franklin Cassiano 117
EM Marisa Nogueira Rosa Scaff 143
EM Polo Pantaneira ' 237
EM Visconde de Taunay 78
EMI Francisco Farias 143
EMIP Feliciano Pio 222
EMIP General Rondon 285
EMIP Lutuma Dias 309
EMIP Marcolino Lili 230
TOTAL 5172

Referência 09/2019
Aquidauana, 23 de outubro de 2019

Portaria N° 167/2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SETOR DE INSPEÇÃO E VIDA ESCOLAR

QUANTITATIVO DE ALUNOS -  SETEMBRO

CRECHE  
(0 a 3 ANOS) PRÉ ESCOLA 1° AO 5o ANO 6o AO 9o ANO EJA TOTAL

ÁREA URBANA 898 844 947 332 211 3232

ÁREA INDÍGENA - 146 606 389 48 1189

DISTRITOS - 73 250 191 - 514

ESCO LA PANTANEIRA - 22 130 85 - 237

TOTAL GERAL 898 1085 1933 997 259 5172

)



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Educação

QUANTITATIVO DE ALUNOS -  2018

UNIDADES ESCOLARES ALUNOS

CAIC -  Antonio Pace 602
CM A Emilia Alves Nogueira 107
CMA Rotary Club 145
CMEI Andrea Pace de Oliveira 326
CMEI Bezerra de Menezes 131
CMEI Dona Mafalda 140
CMEI Pro. José Rodolfo Falcão 152
CMEI Valdir Cathcart Ferreira 126
CMEI Leonor Garcia 257
CMEI José Lopes 88
EM Ada Moreira Barros 235
EM Antônio Santos Ribeiro 100
EM Erso Gomes 701
EM Franklin Cassiano 109
EM Polo Pantaneira 207
EM Marisa Nogueira Rosa Scaff 121
EM Visconde de Taunay 110
EMI Francisco Farias 135
EMIP Feliciano Pio 156
EMIP General Rondon 277
EMI Lutuma Dias 331
EMI Marcolino Lili 233
TOTAL 4.789

1

Luzia Aparecidc/ Velasquez
Diretora do Núcleo de 

Educação Básica
Dortaria N° 69/2017

Rua Luiz da Costa Gomes,700-Vila Cidade Nova
Tel.: 3241-2292 -  Aquidauana-MS-CEP 79,200-000
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M IN IS T É R IO  P U B LIC O  FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ofício n° 7 /2019 -M P F /P R M S /N C C
Favor mencionar o n° acima e o Procedimento ao responder este ofício.

í.
Campo Grande-MS, 28 de janeiro de 2.019,

i prr.^:i';r= -'irioioai de Aquidauana
A Sua Excelência o Senhor Prct«u.i -  • )
ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO Sotor oe
P re fe ito  do M unicípio de A q u id a u a n a  .PrcAoecte'’ f ‘. í k L i :3?y V. ——
Rua Luiz da .Costa Gomes, 711 -  Bairro Cidade Nova Ehfrsd.-.
AquidauanarMS -  CEP 79.200-000 RaH.b nfisOSLí. /

; í rüt•••.-,:< ^  ~
Ref.: Procedimento Administrativo n° 1.21.000,003100/2018-40. /

Senhor Prefeito,

!o

PrafeitQra Múmopai cie Aquiüauana 
PROCURADORIA JURlDICA 

. Recebido e n v Q ^ - 1 9  
■■

M IN ISTÉRIO  PUBLICO FEDERAL, com fundamento nd artigo
conhecimento6o, inçisoíKX, da Lei Complementar n° 75/1993, èn.c^mínhe para o c<

.de Voife^BKcelência, em capA * /:  benéfico ç (ir?./evR vn; restiitacjoç .de ó /t j j io  
desenvolyidp pelo Grupo de T raba lho  (GT) Litações da 5 a Câm ara cie 
Coordenàçãó e Revisão (C o m b a te  à C orrupção) deste  MPF ( 5 a CCR/MPF) 
a respeito :de Irregularidades já  amplamente reconhecidas em matéria dé 
licitações!

i r . -  r . -
í 'De acordo com o estudo mencionado, para  e v ita r  ta is  

irregu la ridades , é re co m e n d á ve l:
j :

a) que se determine ao setor de licitações do órgão público que 
toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou term o de 
referência, com descrição clara do objeto a ser Ijcitado, .permitindo aos interessados as 
informações necessárias à elaboração de suas propostas;

b) que sempre haja clara identificação do responsável pela 
elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre ó autor do 
projeto e.ós licitantes (art. 9o, I, Lei n° 8.666/93);

c) que qualquer condição específica que restrinja o universo de
possíveis-hnteressados seja justificada- de ferma técnica,,, conforme Acórdão, _.Ji£ 
1,547/2008,.'do Plenárip do Tribuna; de.cÇontas da únião;.. .• ' ;• ' '

' ' / j x j  ... ■ ' f  ' #
d) que se exija apresentação de Anotação de Responsabilidade 

Técnica -  ARt referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços 
de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento- 
base, especificaçõès técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico- 
financeiro ,e outras peças técnicas (Súmula TCU 260);

e) que se evite o fracionamento indevido de despesas 
relacionadas a contratações sim ilares (exemplo: merenda escolar de todo õ ano 
letivo), pois |tal prática burla a necessidade de realização do procedimento licitatório \f*
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exigido por iei. Segundo o TCU, a realização de contratações ou aquisições da mesma 
natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de 
licitação, demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento lícita to rio 
e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n° í . 620/2010 -  Plenário TCU;

f) que quando necessário se determine a realização de pesquisa de 
preços real, deixando tudo devidamente registrado, inclusive quanto à autoria de quem 
realizou a pesquisa;

g) que se tomem providências para evitar nas licitações as 
seguintes cláusulas restritivas:

g .l)  garantia de proposta como instrumento de controle dé 
interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta (dinheiro, títulos 
da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a 
fim de evitar o conhecimento de antemão das empresas interessadas e evitar o contuio 
prévio (Acórdão n° 2.074/2012 -  Plenário -  TCU);

g.2) que quando houver, a garantia de proposta observe o lim ite  
legal de 1% do objeto licitado, conforme art. 31, III, da Lei nD 8.666/93;

g.3) para fins de qualificação económico-financeira, a 
Administração pode exigir dos licitantes, de form a não cum ulativa, capital social 
mínimo, patrimônio líquido mfnlmo ou garantias que assegurem o ádlmplemento do 
contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura d de execução de obras 
e serviços (Súmula 275 TCU);

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 
9000-, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações do tipo técnica e 
preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão 3.291/2014, Plenário -  
TCU;

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência 
por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou fixa, conforme -Acórdão 
n° 1.780/2009 -  Plenário TCU;

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional 
habilitado em área específica, não deve haver exigêncfa de vínculo empregatício cu 
tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n° 
2.192/2007 -  Plenário TCU, sendo suficiente a existência de contrato de préstação de 
serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa;

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva 
capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos mínimos de serviço. 
No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos previstos na licitação, conforme Acórdão n° 
3.070/2013, Plenário TCU;

g.8) não se deve exigir experiência dâ empresa sobre, parcelas da 
obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao conjunto, d.o objeto a. 
ser licitado, conforme Acórdão n° 374/2009 -  Plenário TCU;

g,9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos 
serviços (v is ita  técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes^ 
sendo suficiente uma declaração do lic itante de que conhece as condições locais 
para execução do objeto. A visita técnica deve ser entendida como. um direito subjetivo 
da empresa licitante, e nãõ' como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n° As
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234/2015 L Plenário TCU;
{f

g.10) não existe fundamento legal para se exigir, com vistas à 
habilitação^ dó licitante, que a visita técnica seja realizada por um engenheiro responsável 
técnico da licitante, conforme Acórdão n° 1.265/2010 -  Plenário TCU;

1 9.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA
do local dá cbra na certidão de registro da licitante, conforme Acórdão n° 1.328/2010 
Plenário TCU;1 —t >

|  - 9.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de
solida riedaldej ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante não tem 
amparo legal; conforme Acórdão n° 1.350/2015 -  Plenário TCU;

g, 13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas 
na fase dej clàsslficação das propostas, somente do licitante classificado provisoriamente 
em primeiro {ugar e desde que de forma prevlamente disciplinada e detalhada no editai, 
conforme /fcqrdão n° 1.291/2011 -  Plenário TCU.;

h) que se tomem providências pára evitar nas licitações as 
seguintes situações de publicidade precária:

h. l )  que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases 
seja publiozada no site do respectivo órgão público, com acesso livre,, conforme art. 8°,.§ 
1°, IV e § 2° da Lei n° 12.527/2011;

interessado
impressão

h.2) caso. haja cobrança para entrega do edital da licitação, aos 
s,l que a cobrança seja limitada dos cústos efetivos de reprodução ou 
do; edital;

h3.) exigir sempre a publicação do editai nos meios de publicidade 
adequados; como imprensa oficial e jornais de grande circulação, conforme Acórdão n° 
898/2010 f  Plenário TCU;

1 j
I.) que se tomem as seguintes providências para evitar nas 

licitações situações de ju lgam ento negligente, conivente ou defic itá rio , que durante 
o desenrolar] do procedimento llcitatório a Comissão Permanente de Licitação, a 
assessoriaj jiirídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, falhas 
facilmenteí vjsíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de 
montagem] o.ü simulação de competitividade, tais como as seguir descritas::

j •:
j 1,1) exigir em todas as licitações a correta autuação:.e. formação do

processo adnjinistrativo de forma concomitante com o desenrolar das fases da licitação, 
sem permiiirque documentos do processo llcitatório fiquem guardados de forma avulsa;

!  *  -1.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando
de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando dolosamente de apresentar 
sem qualq jeij justificativa plausível um documento de habilitação, tome as providências 
para, se fop ojcaso, punir a empresa meramente figurativa;

1.3) que sempre se observem as datas e horários de emissão de 
documentds de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc, de 
empresas licitantes para, em caso de -indícios de conluio- (documentos de empresas 
concorrentes ,’emitidos em horário sequencial), tomem^se as providências para Inabilitar 
as empresas em conluio na fase de habilitação;

1.4) que se observem sempre as datas de validade dos documentos as
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apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com as 
exigências do edital;

1.5) que se observe sempre nas propostas das empresas licitantes 
se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das respectivas propostas 
concorrentes Cindido de conluio);

1.6) que se observe sempre o objeto social das empresas licitantes, 
dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais excessivamente 
amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo;

i.7) exigir a apresentação de procuração e arquivamento do 
documento no processo ilcltatórlo quando o licitante não estiver representado por 
administrador;

1.8) exigir a identificação dara e legível de todos os participantes
do processo licitatório;

1.9) observar, quando possível, se o administrador da empresa 
licitante possui de fato capacidade operacional para executar o objeto licitado, realizando, 
se entender necessário, consulta nos portais da transparência para verificar se há 
cadastro do sócio em programas sociais (tipologia de sócio laranja);

MO) que caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da 
empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos bancos de 
dados do Ministério do Trabalho;

M l)  que caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da 
empresa, verifique na Internet se a empresa possui sede ostensiva no endereço 
cadastrado (Google Maps -  Street View) ; '

1.12) que se observe sempre se há vínculo de parentesco entre 
licltantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes do.s representantes 
das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do processo licitatório;

1.13) que no caso de licitação na modalidade convite, observe-se o 
rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas e o local de 
execução do objeto a ser licitado;

J) nos casos de contratação direta por situação de emergência (art. 
24, IV, Lei n° 8.666/93), conforme Orientação Normativa n° 11 da Advocacia-Geral da 
União: o gestor deve apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de 
planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em' que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei;

k) nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que 
o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, é necessária a comprovação de exclusividade mediante atestado fornecido por 
órgão competente, devendo a Administração averiguar a veracidade do atestadó;

l) nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, n  da 
Lei n° 8.666/93, deve a Administração verificar a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória 
especialização do contratado, conforme Súmula 252 do TClf;

m) indicar sempre servidores capacitados e devidamente aptos. As
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1. ABÓBORA -  cabotiã, de Ia qualidade, in Quilograma 3.000
01 Oi natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, madura, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

X

2. ABACAXI -  havaí, de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, maduro, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, sem manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

Quilograma 4.000

3. ABOBRINHA -  menina, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito

Quilograma 3.000


