
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: PR O CESSO  LICITÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER 
CAPS, ESF, VIGILÂNCIA SANITÁRIA , CONTROLE DE VETORES E VIGILÂNCIA EPIDEMIÓGICA.

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

ABACAXI- tipo pérola, maduro, frutos de tamanho 
médio no grau máximo de evolução e tamanho, 
aroma e sabor da espécie, de tamanhos e 
coloração uniformes, sem defeitos, turgescentes, 
intactas, firmes, livre de terra ou corpos estranhos 
aderentes à superfície externa de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar 
quaisquer lesão de origem física, mecânica ou 
biológica. Pesando por unidade 1 a 1,5. Kg 

ALFACE - crespa, em pó, 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.

BANANA NANICA-Em pencas de primeira 
qualidade, com 60% a 70% de maturação 
climatizada, de aroma e sabor da espécie, 
tamanhos e coloração uniformes, bem 
desenvolvida, turgescente, intacta, firme, livre de 
terra ou corpos aderentes à superfície externa de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica.

BATATA INGLESA-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.

BETERRABA- sem folhas, de primeira qualidade, 
bulbos de tamanho médio, de tamanhos e 
coloração uniformes, sem defeitos, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvo vidas, livre de terra 
ou corpos estranhos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de 
origem física, mecânica ou biológica. Kg 
CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2a , SEM 
OSSO, PICADA EM PEDAÇOS PEQUENOS, 
OBTIDA ATRAVÉS DO ABATE DE ANIMAIS 
SADIOS, NÃO PODEM TER MANCHAS DE 
QUALQUER ESPÉCIE, NEM PARASITAS, NEM 
LARVAS, DEVE APRESENTAR ODOR, COR E 
SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM EM 
SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, OU OUTRO 
TIPO DE PLÁSTICO, ATOXICO, INTACTO, COM 
ROTULO 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) . com ao menos 
70% do prazo de validade à vencer na data da 
entrega.

Kg 100,0000 6,0767 607,67

UN 300,0000 3,0167 905,01

KILO 2.300,0000 3,4567 7.950,41

KILO 300,0000 4,0400 1.212,00

KILO 250,0000 4,3100 1.077,50

KILO 390,0000 28,0667 10.946,01

1/10



Anexo I

TERM O DE REFER ENC IA

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

7 CARNE BOVINA EM CUBO-a carne deve ser de 
patinho ou coxão mole, apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer ateração, de acordo 
com a legislação sanitária e Ministério de 
Agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome 
e composição do produto, lote, data de fabricação

Kg 800,0000 18,4067 14.725,36

e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço do fabricante e distribuidor, 
condições de armazenamento e quantidade 
( peso) . Sua apresentação deve ser em cubos 
de aproximadamente 3x3 cm, congelada em 
temperatura de -10  a - 25°C. Embalagem de 01 
KG.

8 CARNE MOlDA DE 2“ , DESOSSADA, Kg 200,0000 14,9800 2.996,00
RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 20% DE
GORDURA NO SEU TOTAL, LIVRE DE APARAS,
ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO,
SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS 
ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS EM 
EMBALAGENS COM 03 KG.

9 CEBOLA - de 1a qualidade, in natura, tamanho e Kg 300,0000 3,7000 1.110,00
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.

10 CENOUFtA - de 1a qualidade, In natura, tamanho Kg 500,0000 4,0800 2.040,00
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.

11 CHEIRO VERDE MAÇO de 1a qualidade, in MAÇO 200,0000 3,1133 622,66
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.

12 COUVE- folha, em maço, de 1a qualidade, in MAÇO 200,0000 3,3333 666,66
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, com manchas, rachaduras, injurias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.
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13

14

15

Itens Discriminação dos produtos

FRANGO ( COXA e SOBRECOXA) - 
temperatura 4 a 6t C, carne d  aspecto próprio, 
não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres 
de parasitas e sujicidades. Embalagem d  
identificação do SIF, data de fabricação e validade 
do produto, lacre original do fabricante.

FRANGO ( PEITO) - temperatura 4 a 6t C, 
carne d  aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasitas e 
sujicidades. Embalagem d  identificação do SIF, 
data de fabricação e validade do produto, lacre 
original do fabricante.

LARANJA PÊRA-, madura, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução, de tamanho 
e coloração uniforme, aroma e sabor da espécie,

Unid. Quant. Valor Unit.

KILO 340,0000 7,4633

Kg 300,0000 9,9867

Kg 1.890,0000 2,1300

bem desenvolvida, sem polpa e defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes à superfície externa, 
larvas, fungos e/ou parasitas de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar 
quaisquer lesão de origem física, mecânica ou 
biológica. Kg

16 MAÇÃ VERMELHA-TIPO NACIONAL FUGI, Kg 2.320,0000 6,3467
FRUTOS, DE TAMANHO MÉDIO-TP 80/150,
GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO,
AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 
FERIMENTOS, FIRMES, TENRA E COM 
BRILHO.

17 MAMÃO, TIPO FORMOSA COM 80 A 90 % DE Kg 2.310,0000 4,0333
MATURAÇÃO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO,
COM APROXIMADAMENTE 800 G, NO GRAU 
MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO,
AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM 
FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM 
BRILHO.

18 MANDIOCA DESCASCADA tipo branca/amarela, KILO 300,0000 5,9333
descascada, em saco a vácuo, de 1* 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, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietiieno, transparentes, 
atóxico e intacto.

19 MARGARINA VEGETAL DORIANA OU SIMILAR UN 160,0000 5,6600
COM SAL, 80% de lipídeo, aspecto, cheiro, sabor
e cor peculiares. Deverão estar isentos de ranço e 
de outras características indesejáveis. Poendo 
conter vitaminas e outras substancias permitidas.
A embalagem deverá estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
fragmentos estranhos, resistentes e não violadoa 
de modo a garantir a integridade do produto.
Deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informções ntricionais, 
número de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 ( seis) meses a partir da data da 
entrega. Com registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA. Embalagem de 500g, embalagem 
original do fabricante e com ao menos 70% do 
prazo de validade à vencer na data da entrega.

20 MELANCIA KG peso entre 6 a 10 kg, de 1* KILO 200,0000 2,0267
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 polietiieno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Valor Total

2.537,52

2.996,01

4.025,70

14.724,34

9.316,92

1.779,99

905,60

405,34
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

21 MUSSARELA FATIADA -  SADIA OU SIMILAR,
1a qualidade

22 OVOS BRANCOS, DE GALINHA, TIPO A 
( GRANDE) , ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM DE PAPELÃO OU ORIGINAL DO 
FABRICANTE. CASCA POUCC POROSA, BEM 
LIMPA E SEM RACHADURA. PRAZO MÍNIMO 
DE VALIDADE DE 15 DIAS.

23 PÃO TIPO HOT DOG-produto fresco ( do dia) , 
obtido por processamento tecnológico adequado, 
de massa preparada com farinha de trigo, água, 
sal, fermento biológico e gordura. A embalagem 
deverá estar 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 minima de 
24 horas após a data da entrega. Embalagens 
com 10 a 20 unidade de 50g cada.

24 PÃO - de sal, francês. Produto 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 polietilero de baixa 
densidade, atóxico 
e de primeiro uso.

25 PRESUNTO-SADIA OU SIMILAR, cozido, sem 
capa de gordura, em peça, embalado a vácuo em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado e resistente, com rótulo ou etiqueta que 
identifique: categoria do produto, prazo de 
validade, carimbo do SIF ( Sen/iço de Inspeção 
Federal) , SIE ( Serviço de Inspeção Estadual) 
ou SIM ( Serviço de Inspeção Municipal)

26 REPOLHO - verde, de 1a qualidade, in natura, 
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.

27 TOMATE, TIPO SALADA, tamanho médio a 
grande, de primeira, com aproximadamente 60 % 
de maturação sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.

KILO 40,0000 32,7000 1.308,00

DZ 170,0000 5,9967 1.019,44

UN 300,0000 1,0833 324,99

Kg 200,0000 10,7967 2.159,34

KILO 40,0000 20,4900 819,60

Kg 150,0000 3,0400 456,00

Kg 320,0000 5,0500 1.616,00
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

28 ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, NESCAU UN 300,0000 4,7900 1.437,00
OU SIMILAR, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM DE POLIPROPILENO OU LATA 
ORIGINAL DE FÁBRICA COM 400G, ISENTO 
DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU 
PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE 
FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM 
ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES,
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE 
VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.
SE EM LATA ESTA NÃO DEVE APRESENTAR 
VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU 
ABALAMENTO. COM SABOR, COR E AROMA 
ACENTUADOS, CONCENTRADO EM CACAU DE 
ALTA QUALIDADE.

29 AÇÚCAR PACOTE DE 2 kg, cristal branco, PC 625,0000 4,8133 3.008,31
acondicionado em embalagem de pollpropileno
transparente original de fábricante, isento de 
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, com especificações dos ingredientes, 
informações do fabricante e data de vencimento 
estampado na embalagem

30 ADOÇANTE DIETETICO, STEVIA, À BASE DE UN 350,0000 15,4400 5.404,00
EDULCORANTE NATURAL, LIQUIDO
TRANSPARENTE, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM RESISTENTE DE PLÁSTICO 
ATOXICO, 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,
EMBALAGEM 80 ML

31 ALHO- graúdo do tipo comum, cabeça inteira 
fisiologicamente desenvolvida, ram bulbos 
curados, sem chocamento, danos mecânicos 
causados por pragas, sem defeitos, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra 
ou corpos estranhos aderentes à superfície 
externa de acordo ram a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar qualquer lesão de 
origem física, mecânica ou biológica. KG

32 ARROZ AGULHINHA-Polido, tipo 1, longo fino, em 
saco plástico transparentes, atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados, com um peso mínimo de 80% de grãos 
inteiros e ram Registro no Ministério da 
Agricultura. 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 Instrução Normativa n° 6 de 16 de 
fevereiro de 2009- do MAPA. Pacote com 05 Kg.

33 BISCOITO DOCE- a base de farinha de trigo, do 
tipo malsena, ram açúcar, soro de leite, gordura 
vegetal hidrogenada, enriquecido ram vitaminas. 
Embalagem individualizada em papel celofane. A 
validade deverá estar em local visível, ram prazo 
de 6 meses a partir da data de entrega. Serão 
rejeitados os biscoitos ram características 
organolépticas anormais. Pacote ram 400g.

34 BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA- Sabor 
leite ou coco, a base de farinha de trigo, leite 
integral, sal, gordura vegetal hidrogenada, 
enriquecido ram vitaminas. Embalagem 
individualizada em papel celofane. A validade 
deverá estar em local visível, ram prazo de 6 
meses a partir da data de entrega. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. Pacote 
com 400g.

KILO 60,0000 17,6567 1.059,40

PC 730,0000 15,1100 11.030,30

PC 1.820,0000 3,9867 7.255,79

PC 100,0000 4,0967 409,67
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35 BISCOITO SALGADO- tipo cream cracker, água e 
sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que 
acentue o sabor salgado, além das substâncias 
normais do produto. Embalagem individualizada 
em papel celofane. A validade deverá estar em 
local visível, com prazo de 6 meses a partir da 
data de entrega. Serão rejeitados os biscoitos com 
características organolépticas anormais. Pacote 
com 400g.

36 CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO, 03 
CORAÇÕES, PACOTE DE 250 Gr , procedente 
de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, 
acondicionado em pacote aluminizado, íntegro, 
resistente e vedado hermeticamente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote 
data de fabricação, quantidade do produto, selo 
de pureza ABIC e atender as especificações 
técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual n°
12.486 de 20/10/1978. O produlo deverá 
apresentar validade mínima de 6 ( seis) meses 
a partir da data entrega.

37 CHÁ MATE- 250G-tostado, embalagem de 250g. 
com rendimento de até 15L. A embalagem deverá 
ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas, livre de umidade e fragmentos 
estranhos, resistente e não violada, 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 após a data da entrega.

38 ERVILHA EM CONSERVA SACHÊ, não 
amassadas ou enferrujada e perfuradas. A 
embalgem deverá ser limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, fragmentos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, numero de 
lote, quantidade do produto e validade minima de 
06 ( seis) meses a partir da data de entrega, 
CNPJ do fabricante , data de fabricação, prazo de 
validade e com ao menos 70% do prazo de 
validade à vencer na data da entrega. SACHE 
200 GR.

39 EXTRATO DE TOMATE-embalagem não 
amassada, enferrujada, perfurada ou violada, 
devendo estar limpa, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos 
estranhos e ser resistente de modo a garantir a 
integridade do produto. Deverá conter 
extemamente 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. 
Embalagem de 870g.

40 FARINHA DE MANDIOCA-Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos.A embalagem deverá conter 
externamente os dadoS de identificação, 
procedência, informações nutrionais, número do 
lote, quantidade do produto e validade mínima de 
06 ( seis) meses a partir da data da entrega, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA, 
PACOTE DE 01 KG.

PC 1.820,0000 3,8133 6.940,21

PC 1.400,0000 4,4450 6.223,00

UN 1.330,0000 4,1533 5.523,89

UN 50,0000 2,8367 141,84

UN 160,0000 9,4533 1.512,53

KILO 50,0000 7,3133 365,67
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41

42

43

44

45

46

Itens Discriminação dos produtos

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, de primeira 
qualidade, acondicionado em embalagem de 
transparente ou papel original de fábrica com 1 kg, 
aspecto fino isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade, registro no MA/SIF, 
informações do fabricante, especificação do 
produto e data vencimento estampado na 
embalagem.
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 minima de 
06 ( seis) meses a partir da data de entrega, de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 
de 01 Kg.

FERMENTO BIOLÓGICO SECO- produto obtido 
de culturas puras de leveduras ( Saccharomyces 
cerevisias) por procedimento tecnológico 
adequado e empregado para dar sabor próprio e 
aumentar o volume e a porosidade dos produtos 
torneados. Deverá ser em pó granulado de 
coloração bege com cheiro próprio. O produto 
deverá ser fabricado com matérias-primas em 
perfeito estado sanitário, isentos de matérias 
terrosas e detritos de vegetais e animais. Não 
deverá conter substâncias estranhas à sua 
composição. De acordo com a resolução do 
CNNPA. Embalagem de 10g.

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ-Fermento 
biológico, seco, instantâneo composto de 
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, 
fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechado. 
Com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, informações 
nutricionais, número de lote e quantidade do 
produto. Deverá apresentar vaidade mínima de 6 
( seis) meses a partir da data de entrega, de 
acordo com a Resolução - CNNPA n° 38, de 1977. 
Embalagem de 100g.

FUBÁ-com grãos limpos e finos. A embalagem 
deverá ser de saco plástico, transparente, limpa, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de umidade e fragmentos estranhos, não 
violada, resistente, que garanta a integridade do 
produto e acondicionados em fardos lacrados. 
Externamente a embalagem deverá conter 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. 

GELATINA PREPARADO EM PÓ, NA 
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, MODO DE PREPARO, 
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, NUMERO DO LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES NA DATA DE ENTREGA, 
EMBALAGEM 01 KG

Unid. Quant. Valor Unit.

KILO 250,0000 3,4167

PC 400,0000 10,8667

UN 100,0000 1,3467

UN 100,0000 2,9333

KILO 25,0000 3,5633

UN 510,0000 15,3733

Valor Total

854,18

4.346,68

134,67

293,33

89,08

7.840,38

7/10



Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtc s Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

47 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA- ,  por LIT 2.000,0000 4,1533 8.306,60
processamento UHT ( Ultra HightTemperature) , 
composição nutricional para 10OmL - máximo de 
3g de lipídios; 5g de carboidratos; mínimo 3g de 
proteínas; valor calórico de 60Kcal. Embalagem 
de Tetra Brik de 1 litro. A embalagem deverá 
conter externamente dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto, 
número do registro do Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.

48 MACARFTÃO PARAFUSO COM 
OVOS-EMBALAGEM ORIGINAL 500G 1a 
QUALIDADE

PC 200,0000 3,6067 721,34

49 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE-, massa 
alimentícia tipo seca, vitaminada, isenta de

KILO 200,0000 6,4400 1.288,00

sujidades, fungos ou parasitas, livre de umidade 
ou fragmentos estranhos. Pasteurizado, com ovos 
e registro no MA. A embalagem deverá ser de 
saco plástico, transparente, limpo, isento de 
matéria terrosa, fungos, ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos estranhos, não violada, 
resistente e que garanta 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, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 1 kg.

50 MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN'S OU UN 35,0000 5,2233 182,82
SIMILAR, SACHE 550G ,agua, oleo vegetal,
amido modificado, vinagre, ovo pasteurizado, 
acucar, sal, cloreto de potássio, suco de limão, 
acidulante acido láctico, conservador acido 
sorbico, estabilizante goma xantana, 
aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio 
dissodico, corante paprica, antioxidantes BHA,
BHT e acido citrico. NAO CONTEM GLÚTEN.
CONTEM OVO E DERIVADOS DE SOJA.

51 MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR, UN 150,0000 2,4900 373,50
enlatadas, não amassadas, enferrujadas ou
perfuradas. A embalagem deverá estar limpa, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
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, validade mínima de 
06 ( seis) meses a partir da data de entrega e 
ser registrada no MS, de acordo com a NTA 31 
( Decreto 12.486/78) .Latade200G.

52 ÓLEO DE SOJA-900ML-de primeira qualidade, UN 315,0000 4,1333 1.301,99
100% natural, comestível, com extrato refinado. A
embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas, livre de 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.
Embalagem de 900mL.
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor T otal

53 SAL-lodado, constituído de cristais de granulação 
uniforme e isento de impurezas e umidade. A 
embalagem deverá ser de saco plástico,

KILO 105,0000 1,5867 166,60

transparente, integro, atóxico, vedado 
hermeticamente, limpo, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, não violados e resistentes 
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, de acordo com a 
Resolução n° 130, de 26 de maio de 2003.
Embalagem de 01 Kg.

54 VINAGRE, de vinho-Produto natural fermentado UN 50,0000 5,9167 295,83
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 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 vinila) ccm peso líquido de 
750ml.

55 CREME DE LEITE-produto de origem animal, UN 150,0000 3,2633 489,50
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.

56 LEITE CONDENSADO, NESTLÉ OU SIMILAR, de 
1t qualidade embalagem com 395g.

UN 100,0000 4,9467 494,67

57 SUCO CONCENTRADO EM PÓ, RENDIMENTO 
MAXÍMO DE 25 LTS POR EMBALAGEM,

UN 2.000,0000 13,5967 27.193,40

SABORES DE LARANJA, LARANJA COM 
ACEROLA, LIMÃO, MARACUJA, PESSEGO,
MANGA, TANGERINA, UVA, ABACAXI, GOIABA 
E CAJU, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR 
MODO DE PREPARO, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E NUMERO DO LOTE, VALIDADE 
MÍNIMA DE 06 MESES NA DATA DA ENTREGA,
EMBALAGEM 01 KG.

58 COCO RALADO, MARCA SOCOCO OU PC 90,0000 3,7133 334,20
SIMILAR, ralado, sem açúcar. Produto obtido do
fruto do coqueiro ( Cocos nuciíera) , por 
processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente da emulsão óieo/água por processos 
mecânicos, de acordo com a RDC 272/2005, da 
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 em 
polietileno transparente, com peso líquido de 100
g>

59 MILHO PI PIPOCA, amarelo, de primeira PC 95,0000 3,4000 323,00
qualidade, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente original de fábrica d  
500g, grãos com aspecto brilhoso, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre 
de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, 
com informações do fabricante e data de 
vencimento estampada na embalagem com prazo 
mínimo de 180 dias a contar da data da entrega.
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60

Itens Discriminação dos produtos

MILHO PARA CANJICA, SEM PELE, AMARELO 
OU BRANCO, DE 1o QUALIDADE, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 
POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL 
DE FÁBRICA COM 500 G, REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SAÚDE, 
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, 
FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE 
E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS, 
COM INFORMAÇÕES DE FABRICANTE E DATA 
DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA 
EMBALAGEM.

Unld. Quant. Valor Unit.

UN 70,0000 3,3200

Valor Total

232,40

61 LATA 50,0000 8,1967 409,84

62 ORÉGANO 200Gr UN 30,0000 16,8400 505,20

63 ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS UN 1.200,0000 10,5000 12.600,00

64 AGUA MINERAL SI GÁS 500ml - FARDO Cl 12 FD 400,0000 23,0500 9.220,00

65 AGUA MINERAL SI GÁS, (JOPO DE 200 ML, CAIX 1.000,0000 47,9900 47.990,00
CAIXA COM 48 UNIDADES, ASPECTO LIMPO, 
ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO, ROTULO 
COM O CARIMBO DE APROVAÇÃO PELO
DNPM, VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE 
NO MÍNIMO 30 DIAS.

66 BARRA DE GELO 5 KG KILO 200,0000 14,7767 2.955,34

67 Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg o pacote. PC 50,0000 19,9933 999,67

68 REFRIGERANTE 2 LITROS- 6 UNIDADES FD 120,0000 23,6933 2.843,20

69 COLORiFICO A BASE DE URUCUM - PC 50,0000 9,0667 453,34
Embalagem de1 kg. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Não serão permitidos danos 
que lhe alterem a conformação e aparência. 
Validade de no mínimo 6 meses a contar da data 
de entrega. Isento de sujidades, pedras, mofo,
caruncho.

Total da Coleta: 272.804,42

V alor Total e s tim a d o  da aq u is ição : 272.804,45 (d u zen to s  e  s e te n ta  e  d o is  mil o ito cen to s  e  q u a tro  rea is  e 
q u a ren ta  e c in co  cen tavos).

Ju stifica tiv a  : AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS VISAM ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS E 
PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DOS ESFS. BEM COMO OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA EM CAMPANHA.

P razo  d e  en treg a : CONFORME SOLICITAÇÃO A/F

C o n d içõ es  d e  P agam en to : 30 DIAS APÓS EMISSÃO A/F

Local de  en treg a : SECRETARIA DE MUN DE SAUDE E SANEAMENTO

A quidauana(M S), 7 de M arço d e  2019
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Cl Ng 025/2019 GAB SESAU Aquidauana-MS, 04 de Fevereiro de 2019.

De: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana

Para: Secretaria Municipal de Administração

Senhor Secretário,

Solicitamos abertura de processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios.

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios para atender ao CAPS, ESF, Vigilância
Sanitária, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica.

Justificativa:

• O serviço oferecido no CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) atende os usuários 
cadastrados em período integral, onde oferece café da manhã, almoço e lanche da 
tarde;

• Os ESF's desenvolvem ações de educação em saúde com os grupos de hipertensos e 
diabéticos onde é oferecido lanche como estratégia de adesão dos usuários a hábitos 
e alimentação saudável;
Ações de saúde como, dia de Combate a Dengue, Outubro rosa, Novembro azul 
demandam necessidade de fornecimento de água aos participantes;

• A Vigilância Sanitária e Controle de Vetores desenvolvem ações (vacina antirrábica 
no pantanal, ações de controle de chagas e leishmaniose) na área rural, onde os 
servidores tem a necessidade de processar a alimentação no local das ações e utiliza 
gelo para o transporte das vacinas.

• A Vigilância Epidemiológica realiza em média 04 campanhas de vacina ao ano, onde é 
oferecido lanche aos servidores que desenvolvem as ações e utiliza gelo para 
transporte das vacinas.

Fonte do Recurso/ Despesa orçamentária: MAC, PAB e VIG (Federal e Estadual).

Local de entrega: Conforme solicitação de Autorização de Fornecimento:

MAC
(CAPS) sito a Rua Toro Nakayama, 1055 Cidade Nova

PÃO FRANCÊS de segunda a sexta-feira aié as 8:00 horas;

Demais produtos semanalmente.
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Atenção Básica
Frutas e verduras, semanalmente na Secretaria de Saúde sito a Rua Honório Simões Pires, 
618, Cidade Nova.

Demais produtos no Depósito.

Vig. em Saúde
Depósito, sito a Rua Giovani Toscano de Brito, 1276 Bairro Alto

Prazo de pagamento: 30 dias após o aceite

Gestor de Contrato: Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa

Fiscal de Contrato: Ronivaldo Fernandes de Arruda CPF 721.751.841-53

Atenciosamente,

Aliei t u n a  u u iu i n i  a c a  n í v e a  V.UI 1 cd
Secretária Municipal de Saúde 

Aquidauana MS



PERECÍVEIS RECURSO
CODÍGO UN PRODUTOS MAC PAB VIG. TOTAL

7-02-1067 Kgt

ABACAXI- tipo pérola, maduro, frutos de tam anho médio no 
grau m áxim o de evolução e tam anho, aroma e sabor da 
espécie, de tam anhos e co loração uniform es, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfíc ie externa de acordo com a 
reso lução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar quaisquer 
lesão de origem física, m ecânica ou biológica. Pesando por 
unidade 1 a 1.5----------------------------------------------------------------

100 100

7-01-0621 m

ALFACE - crespa, em pé, de I a qualidade, in natura, tam anho 
e co loração uniforme, bem desenvolvida, tenra, livre de folhas 
externas danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfe ito estado para consum o, 
sem defe itos graves, com o podridão, am assado, murcho, 
deform ado, descolorado, queim ado de sol, com manchas, 
rachaduras, ijurias por pragas ou doenças. Embalalda em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

300 300

7-01-0524 Kg

BANANA NANICA-Em  pencas de primeira qualidade, com 60% 
a 70%  de m aturação clim atizada, de aroma e sabor da 
espécie, tam anhos e coloração uniform es, bem desenvolvida, 
turgescente, intacta, firme, livre de terra ou corpos aderentes 
à superfíc ie  externa de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, m ecânica ou biológica.

250 2.000 50 2300

7-01-0708 Kg

BATATA INGLESA—DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, 
TAM ANHO  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, QUEIM ADO  DE SOL, COM MANCHAS, 
RACHADURAS INJURIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS. 
EMBALADOS EM SACO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO  E INTACTO.

300 300



; 7-02-1060 Kg

BETERRABA- sem folhas, de primeira qualidade, bulbos de 
tam anho médio, de tam anhos e coloração uniform es, sem 
defeitos, turgescentes, intactas, firm es e bem desenvolvidas, 
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Não 
deve apresentar quaisquer lesão de origem  física, mecânica 
nu hinlnoira.

250 250

CARNE BOVINA CHARQUEADA DE 2a, SEM OSSO, PICADA EM 
PEDAÇOS PEQUENOS, OBTIDA ATRAVÉS DO ABATE DE 
ANIM AIS  SADIOS, NÃO PODEM TER MANCHAS DE QUALQUER

7-01-0717 Kg

ESPÉCIE, NEM PARASITAS, NEM LARVAS, DEVE APRESENTAR 
ODOR, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM EM 
SACO PLÁSTICO  DE POLIETILENO, OU OUTRO TIPO  DE 
PLÁSTICO, ATOXICO , INTACTO, COM ROTULO 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), com ao menos 70% 
do prazo de validade à vencer na data da entrega.

340 50' 390

7-02-1078 Kg

CARNE BOVINA EM CUBO-a carne deve ser de patinho ou 
coxão mole, apresentar-se com aspecto próprio, não 
am olecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
m anchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contam inante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação 
sanitária e M in istério de Agricu ltura, contendo na em balagem  
o SIF, nom e e com posição do produto, lote, data de 
fabricação e validade, número de registro no órgão oficiai,
CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de 
arm azenam ento e quantidade (peso). Sua apresentação deve 
ser em cubos de aproxim adam ente 3x3 cm, congelada em 
tem peratura de - 10 a - 25°C. Embalagem de 01 KG.

800 800



; 7-01-0515 Kg

CARNE MOIDA DE 2a, DESOSSADA, RESFRIADA, COM NO 
MÁXIMO  20% DE GORDURA NO SEU TOTAL, LIVRE DE 
APARAS, ASPECTO  FIRME, NA COR VERM ELHO  VIVO, SEM 
ESCURECIM ENTO  OU MANCHAS ESVERDEADAS, 
ACOND ICIO NADAS EM EMBALAGENS COM 03 KG

200 200

7-01-0695 Kg

CEBOLA - de I a qualidade, in natura, tam anho e coloração 
uniform e, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfe ito estado para 
consum o, sem defeitos graves com o podridão, am assado, 
m urcho, deform ado, descolorado, queim ado de sol, com

300 300

m anchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Em balada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

: 7-01-0696 Kg

CENOURA - de I a qualidade, in natura, tam anho e coloração 
uniform e, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfe ito estado para 
consum o, sem defeitos graves com o podridão, am assado, 
murcho, deform ado, descolorado, queim ado de sol, com 
m anchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Em balada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

300 200 500

7-01-0718 Maço

CHEIRO  VERDE - em maço, de I a qualidade, in natura, 
tam anho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito 
estado para consum o, sem defeitos graves com o podridão, 
am assado, murcho, deform ado, descolorado, queim ado de 
'sol1, com m anchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Em balada em sacos de polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto.

200 200



7-01-0623 MAÇO

COUVE- folha, em maço, de I a qualidade, in natura, tam anho 
e coloração uniform e, bem desenvolvida, tenra, livre de fo lhas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consum o, 
sem defeitos graves com o podridão, am assado, murcho, 
deform ado, descolorado, queim ado de sol, com  manchas, 
rachaduras, injurias por pragas ou doenças. Embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

200 200

FRANGO (COXA e SOBRECOXA) - tem peratura 4 a 6o C,
carne c/ aspecto próprio, não am olecido e nem pegajoso, cor,

7-01-0543 Kg
cheiro e sabor próprio, sem m anchas esverdeadas, livres de 
parasitas e sujicidades. Em balagem  c/ identificação do SIF, 
data de fabricação e validade do produto, lacre original do 
fabricante, com ao m enos 70% do prazo de validade à 
vencer na data da entrega.

340 340

7-01-0544 Kg

FRANGO (PEITO) - tem peratura 4 a 6o C, carne c/ aspecto 
próprio, não am olecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor 
próprio, sem m anchas esverdeadas, livres de parasitas e 
sujicidades. Em balagem  c/ identificação do SIF, data de 
fabricação e va lidade do produto, lacre original do fabricante, 
com ao menos 70%  do prazo de validade à vencer na data da 
entrega.

300 300

7-02-1068 ' Kg

LARANJA PÊRA- , madura, frutos de tam anho médio, no grau 
máximo de evolução, de tam anho e coloração uniforme, 
aroma e sabor da espécie, bem desenvolvida, sem polpa e 
defeitos, turgescentes, intactas, firmes, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes à superfície externa, larvas, 
fungos e/ou parasitas de acordo com a reso lução 12/78 da 
CNNPA. Não deve apresentar quaisquer lesão de origem 
física, mecânica ou biológica. Kg

350 1.510 30 1890



7-01-0652 Kg

MAÇÃ VERM ELHA-TIPO  NACIONAL FUGI, FRUTOS, DE 
TAM ANHO  MÉDIO-TP 80/150, GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO 
NO TAM ANHO , ARO M A E SABOR DA ESPÉCIE, SEM; 
FERIM ENTOS, FIRMES, TENRA E COM BRILHO.

300 2.010 10 2320

7-01-0384 Kg

MAMÃO, TIPO  FORMOSA, COM 80 A 90 % DE MATURAÇÃO, 
FRUTOS DE TAM ANHO  MÉDIO, COM APROXIM ADAM ENTE 800 
G, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAM ANHO, AROM A E 
SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS,

300 2.010 2310

FIRMES E COM BRILHO.

7-01-0724 Kg

MANDIOCA DESCASCADA - tipo branca/am arela, descascada, 
em saco a vácuo, de I a qualidade, in natura, tam anho e 
co loração uniform e, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, 
larvas. Deverá estar em perfeito estado para consum o, sem 
defeitos graves com o podridão, am assado, murcho, 
deform ado, descolorado, com manchas, rachaduras, injúrias 
por pragas ou doenças. Em balada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

300 300

7-01-0725 m

MARGARINA VEGETAL - DORIANA OU SIMILAR, COM SAL, 
80% de lipídeo, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
Deverão estar isentos de ranço e de outras características 
indesejáveis. Poendo conter v itam inas e outras substancias 
perm itidas. A em balagem  deverá estar limpa, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de fragm entos 
estranhos, resistentes e não violadoa de modo a garantir a 
integridade do produto. Deverá conter externam ente os 
dados de identificação, procedência, inform ções ntricionais, 
núm ero de lote, quantidade do produto e va lidade m ínima de 
06 (seis) meses a partir da data da entrega. Com registro no 
M inistério da Agricu ltura SIF/DIPOA. Embalagem de 500g, 
'em balagem  original do fabricante e com ao m enos 70% do 
prazo de validade à vencer na data da entrega.

150 10 160



7-01-0727 KG

MELANCIA - peso entre 6 a 10 kg, de I a qualidade, in 
natura, tam anho e coloração uniform e, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consum o, m adura, sem defeitos graves 
como podridão, am assado, m urcho, deform ado, descolorado, 
queim ado de sol, com m anchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Em balada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

200 200

7-01-0728 Kq MUSSARELA FATIADA -  SADIA OU SIMILAR, I a qualidade 10 10 20 40
OVOS BRANCOS, DE GALINHA, TIPO  A (GRANDE),

! 7-01-0391 DZ
ACONDICIONADO  EM EMBALAGEM  DE PAPELAO OU 
ORIG INAL DO FABRICANTE. CASCA POUCO POROSA, BEM 
LIMPA E SEM RACHADURA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 
15 DIAS.

170 170

7-01-0731 Ul\f

PÃO TIPO  HOT DOG-produto fresco (do dia), obtido por 
processam ento tecno lóg ico adequado, de massa preparada 
com farinha de trigo, água, sal, ferm ento biológico e gordura. 
A em balagem  deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, 
fungos ou parasitas, livre de um idade e fragm entos 
estranhos, não violada e resistente, de modo a garantir a 
integridade do produto. Deverá conter externam ente os 
dados de identificação, procedência, in form ações nutricionais, 
núm ero de lote, quantidade do produto e validade mínima de 
24 horas após a data da entrega. Embalagens com 10 a 20 
unidade de 50g cada.

200 100 300

7-01-0699 Kg

PÃO - de sal, francês. Produto obtido pelo am assam ento e 
cozim ento de massa preparada obrigatoriam ente com farinha 
de trigo, sal e água, que se caracteriza por apresentar casca 
crocante, de cor uniform e castanho-dourada e m iolo de cor 
branco-crem e de textura e granu lação fina não uniforme. 
Em balado em saco de polietileno de baixa densidade, atóxico 
e de primeiro uso.

100 100 200



7-01-0734 Kg

PRESUNTO cozido, sem capa de gordura, em peça, em balado 
a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado e resistente, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carim bo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

10 10 20 40

REPOLFIO - verde, de I a qualidade, in natura, tam anho e 
coloração uniform e, tenro, livre de folhas danificadas,

7-01-0701 Kg

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfe ito estado para consum o, sem defe itos graves 
com o podridão, am assado, murcho, deform ado, descolorado, 
queim ado de sol, com m anchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Em balado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

150 150

7-01-0400 Kg

TOMATE, TIPO  SALADA, tam anho médio a grande, de 
primeira, com aproxim adam ente 60 % de m aturação sem 
ferim entos ou defe itos, tenros, sem manchas, com coloração 
uniform e e brilho.

300 20 320



».

NÃO PERECÍVEL
CODIGO UN PRODUTO MAC PAB VIG TOTAL

7-02-1294 UN

ACHOCOLATADO  EM PO SOLÚVEL, NESCAU OU SIM ILAR ACONDICIONADO  
EM EM BALAGEM  DE POLIPROPILENO  OU LATA O RIG INAL DE FÁBRICA COM 
400G, ISENTO  DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE 
UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO  DOS 
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIM ENTO 300 0 i o 300
ESTAM PADA NA EMBALAGEM. SE EM LATA ESTA NÃO DEVE APRESENTAR
VESTÍGIO  DE FERRUGEM, AM ASSADURA OU ABALAM ENTO . COM SABOR, 
COR E ARO M A ACENTUADOS, CONCENTRADO  EM CACAU DE ALTA 
QUALIDADE.

7-02-0794 PC

AÇÚCAR TIPO  CRISTAL -cristalizado. Sacarose obtida a partir do caldo de 
cana-de-açúcar (Saccharum  officinarum  L.). Branco, aspecto granuloso fino 
a médio, isento de matéria terrosa, livre de um idade e fragm entos 
estranhos. Rotulagem  contendo, no m ínimo, o nome do fabricante e o do 
produto, o CNPJ do fabricante, o núm ero do lote, a data de fabricação e a 
data ou prazo de validade. Em balagem  de polietileno, transparente, com 
peso líouido de 2 ka._____________ _______ _

200 400 25 625

7-02-1321 UN

ADÒÇANTE DIETETICO  liquido 100% só stevia, à base de edulcorante 
natural, líquido transparente, acond icionado em em balagem  resistente de 
plástico atóxico, contendo 80 ml, com  identificação na em balagem  (rótulo) 
dos ingredientes, va lor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 12 (doze) m eses a contar da data de 
entreaa.Fraseo 80 ml__________________________

50 300 350

7-02-1056 Kg

ALHO- graúdo do tipo comum, cabeça inteira fis io log icam ente desenvolvida, 
com bulbos curados, sem chocam ento, danos m ecânicos causados por 
pragas, sem  defeitos, turgescentes, intactas, firm es e bem desenvolvidas, 
livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa de acordo 
com a reso lução 12/78 da CNNPA. Não deve apresentar qualquer lesão de 
origem física, mecânica ou biológica.

50 10 60



7-02-1021 PC

ARROZ AGULHINHA-Po lido , tipo 1, longo fino, em saco plástico 
transparentes, atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados, com  um peso m ínimo de 80%  de grãos inteiros e com 
Registro no M in istério da Agricu ltura. A em balagem  deverá conter 
externam ente os dados de identificação, procedência, in form ações 
nutricionais, núm ero de lote, quantidade do produto e va lidade mínima de 06 
(seis) m eses a partir da data de entrega, de acordo com a Instrução

660 70 730

Normativa n° 6 de 16 de fevereiro de 2009- do MAPA. Pacote com 05 Kg.

7-02-1041 PC

BISCOITO DOCE- a base de farinha de trigo, do tipo m aisena, com açúcar, 
soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, enriquecido com  vitam inas. 
Em balagem  individualizada em papel celofane. A validade deverá estar em 
local visível, com prazo de 6 meses a partir da data de entrega. Serão 
rejeitados os b isco itos com características organo lépticas anormais. Pacote 
com 400o.

300 1500 20 1820

7-02-1042 PC

BISCOITO DOCE- TIPO  ROSQUINHA- Sabor leite ou coco, a base de farinha 
de trigo, leite integral, sal, gordura vegetal h idrogenada, enriquecido com 
vitam inas. Em balagem  individualizada em papel celofane. A validade deverá 
estar em local visível, com  prazo de 6 meses a partir da data de entrega. 
Serão rejeitados b isco itos mal cozidos, queim ados e de características 
organolépticas anorm ais. Pacote com 400g.

100 100

7-02-1040 PC

BISCOITO SALGADO- tipo cream  cracker, água e sal, contendo cloreto de 
sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias 
normais do produto. Em balagem  individualizada em papel celofane. A 
validade deverá estar em local visível, com prazo de 6 m eses a partir da data 
de entrega. Serão reje itados os biscoitos com características organolépticas 
anormais. Pacote com 40Qq.____________________________________

300 1500 20 1820



7-02-1298 UN

CAFÉ PURO TORRADO  E MOÍDO, 03 CORAÇÕES, PACOTE DE 250 Gr , 
procedente de grãos sãos, limpos e isentos de im purezas, acondicionado em 
pacote alum in izado, íntegro, resistente e vedado herm eticam ente. A 
em balagem  deverá conter externam ente os dados de identificação e 
procedência, núm ero do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo 
de pureza ABIC  e atender as especificações técn icas da NTA 44 do Decreto 
Estadual n° 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade

300 1000 100 1400

mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega.
..............

7-02-1052 UN

CHA MATE tostado, em balagem  de 250g. com rendim ento de até 15L. A 
em balagem  deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de um idade e fragm entos estranhos, resistente e não violada, de modo 
a garantir a integridade do produto. Deverá conter externam ente os dados 
de identificação, procedência, in form ações nutricionais, núm ero de lote, 
quantidade do produto e validade m ínima de 06 (seis) m eses após a data da 
entreaa.

300 1000 30 1330

7-01-0371 PC
Colorífico, à  base  de u rucum , acondicionado em em balagem  polipropileno 
tran sp a ren te  ou de papel, com inform ações do fabricante, com no mínimo 
500g aspecto fino, isento de m atéria  terrosa, fungos ou parasitas.

50 50

7-02-1305 UN

ERVILHA EM CONSERVA SACHE, não am assadas ou enferrujada e 
perfuradas. A  em balgem  deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitas, fragm entos estranhos, não violada e resistente, de modo a 
garantir a integridade do produto. Deverá conter externam ente os dados de 
identificação, procedência, in form ações nutricionais, num ero de lote, 
quantidade do produto e validade m inima de 06 (seis) m eses a partir da data 
de entrega, CNPJ do fabricante , data de fabricação, prazo de validade e com 
ao m enos 70% do prazo de validade à vencer na data da entrega. SACHE 
200 GR.

50 50



7-02-1034 UN

EXTRATO DE TO M ATE-em balagem  náo am assada, enferrujada, perfurada ou 
violada, devendo estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de um idade, fragm entos estranhos e ser resistente de modo a garantir 
a integridade do produto. Deverá conter externam ente os dados de 
identificação, procedência, in form ações nutricionais, núm ero de lote, 
quantidade do produto e va lidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 
de entreaa. Em balaoem  de 870q .___________________________________________

140 20 160

FARINHA DE M ANDIOCA-Fina, branca, crua, em balada em pacotes plásticos

7-01-0525 Kg

transparentes, iimpos, nao vioiados, resistentes, aconaicionados em fardos.A  
em balagem  deverá conter externam ente os dados de identificação, 
procedência, in form ações nutrionais, núm ero do lote, quantidade do produto 
e validade m ínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA, PACOTE DE 01 KG. com ao m enos 70% 
do prazo de va lidade à vencer na data da entrega.

50 50

; 7-02-0850 Kg

FARINHA DE TRIGO  ESPECIAL, de primeira qualidade, acond icionado em 
em balagem  de transparente ou papel original de fábrica com 1 kg, aspecto 
fino isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de um idade, 
registro no MA/SIF, in form ações do fabricante, especificação do produto e 
data vencim ento estam oado na em balaoem .

250 250

7-02-1024 PC

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO  1-, em balado em sacos plásticos, transparentes, 
isentos de sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de um idade, fragm entos ou corpos 
estranhos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e 
com registro no MA. A em balagem  deverá conter externam ente os dados de 
.identificação, procedência, in form ações nutricionais, núm ero de lote, 
quantidade do produto e va lidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 
de entrega, de acordo com  a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 01 Kg.

400

1

400



7-02-1046 UN

FERMENTO BIOLÓGICO SECO- produto obtido de culturas puras de leveduras 
(Saccharom yces cerevisias) por procedim ento tecno lóg ico adequado e 
em pregado para dar sabor próprio e aum entar o volum e e a porosidade dos 
produtos torneados. Deverá ser em pó granulado de co loração bege com 
cheiro próprio. O produto deverá ser fabricado com m atérias-prim as em 
perfeito estado sanitário, isentos de m atérias terrosas e detritos de vegetais 
e anim ais Não deverá conter substâncias estranhas à sua com posição. De

100 100

acordo com  a resolução do CNNPA. Em balagem  de IQg.

7-02-1047 UN

FERMENTO QUÍMICO  EM PÓ-Ferm ento biológico, seco, instantâneo com posto 
de pirofosfato ácido de sódio, b icarbonato de sódio, fosfato de m ono-cálcio, 
herm eticam ente fechado. Com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, in form ações nutricionais, núm ero de lote e 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega, de acordo com a Resolução - CNNPA n° 
38, de 1977. Em balagem  de 100g.

100 100

7-02-1027 Kg

FUBÁ-com  grãos lim pos e finos. A em balagem  deverá ser de saco plástico, 
transparente, limpa, isenta de m atéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de 
um idade e fragm entos estranhos, não violada, resistente, que garanta a 
integridade do produto e acond icionados em fardos lacrados. Externam ente 
a em balagem  deverá conter os dados de identificação, procedência, 
inform ações nutricionais, núm ero de lote, quantidade do produto e validade 
mínima de 06 (seis) m eses a partir da data de entrega, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 01 Kg.

25 25

7-02-1322 UN

GELATINA, preparado em pó para gelatina. Em balagem  de lk g . Na 
em balagem  deverá conter externam ente os dados de identificação, modo de 
preparo, procedência, in form ações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e cond ições de arm azenagem . Validade m ínima 
de 6 m eses na data de entreaa.

200 310 510

iI



7-02-1074 Kg

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA- , por processam ento UHT (Ultra Hight-----------
Tem perature), com posição nutricional para lOOm L - máximo de 3g de 
lipídios; 5g de carboidratos; m ínim o 3g de proteínas; valor calórico de 
60Kcal. Em balagem  de Tetra Brik de 1 litro. A em balagem  deverá conter 
externam ente dados de identificação, procedência, inform ações nutricionais, 
núm ero de lote, data de validade, quantidade do produto, núm ero do 
registro do M inistério da Agricu ltura S IF/D IPOA e carim bo de inspeção do 
c t f

2000 2000

7-01-0653 UN
MACARRÃO PARAFUSO COM O VOS-EM BALAGEM  ORIG INAL 500G I a 
QUALIDADE

200 200

7-02-1025 UN

MACARRÃO TIPO  ESPAGUETE-, massa alim entícia tipo seca, vitam inada, 
isenta de sujidades, fungos ou parasitas, livre de um idade ou fragm entos 
estranhos. Pasteurizado, com ovos e registro no MA. A em balagem  deverá 
ser de saco plástico, transparente, limpo, isento de matéria terrosa, fungos, 
ou parasitas e livre de um idade e fragm entos estranhos, não violada, 
resistente e que garanta a integridade do produto. Deverá conter 
externam ente os dados de identificação, procedência, inform ações 
nutricionais, núm ero de lote, quantidade do produto e validade m ínima de 06 
(seis) m eses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA. Pacote de 1 kg.

200 200

j 7-02-1311 Kg

MAIONESE TRADICIONAL, HELLMANN’S OU SIMILAR, SACHE 550G ,agua, 
oleo vegetal, amido modificado, vinagre, ovo pasteurizado, acucar, sal, cloreto 
de potássio , suco de limão, acidu lan te  acido láctico, conservador acido sorbico, 
'estabilizante goma x an tan a , arom atizantes, sequestran te  EDTA cálcio 
dissodico, corante paprica, an tiox idan tes BHA, BHT e acido citrico. NAO 
CONTEM GLÚTEN. CONTEM OVO E DERIVADOS DE SOJA.

35 35



7-02-1320 UN

MILHO VERD E EM CONSERVA, 200 G, enlatadas, não am assadas, 
en ferru jadas ou perfuradas. A em balagem  deverá estar limpa, isenta de 
m atérias terrosa, fungos ou parasitas, fragm entos estranhos, não violada e 
resistente de modo a garantir a integridade do produto.

150 150

VINAGRE de vinho, Produto natural ferm entado acético simples, isenta de

7-02-1036
L A  1 coranUib cnLifiuais, ácidos orgânicos e m inerais estranhos, livre de sujidades,

300 15 315
« material terroso e detritos de anim ais e vegetais. Rotu lagem  contendo, no 

m ínimo, o nom e do fabricante

7-02-1039 UN

SAL-Iodado, constitu ído de cristais de granulação uniform e e isento de 
im purezas e um idade. A em balagem  deverá ser de saco plástico, 
transparente, integro, atóxico, vedado herm eticam ente, limpo, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de um idade e fragm entos 
estranhos, não violados e resistentes de modo a garantir a integridade do 
produto. Deverá conter externam ente os dados de identificação, 
procedência, in form ações nutricionais, núm ero de lote, quantidade do 
produto e va lidade mínima de 06 (seis) m eses a partir da data de entrega, 
de acordo com  a Resolução n° 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 
01 Kg.

100 5 105

7-02-1217 UN

VINAGRE de vinho, Produto natural ferm entado acético simples, isenta de 
corantes artificia is, ácidos orgânicos e m inerais estranhos, livre de sujidades, 
material terroso e detritos de anim ais e vegetais. Rotulagem  contendo, no 
m ínimo, o nom e do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número 
do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Em balagem  de 
PVC (polic loreto de vinila) com peso líquido de 750ml.

40 10 50

7-02-0505 UN OREGANO 200 q 30 30
7-02-1031 UN CREME DE LEITE 150 150
7-02-1310 UN LEITE CONDENSADO 100 100
7-02-1323 UN SUCO ( SABORES V A R IA D O S H  K 2000 2000
7-02-1302 UN COCO RALADO 90 90
7-02-0877 UN MILHO D e  PIPOCA 95 95
7-02-0854 UN MILHO DE CANJICA 70 70



7-02-1323 UN SUCO ( SABORES V AR IAD O S)! K 2000 2000
7-02-1302 UN COCO RALADO 90 90
7-02-0877 UN MILHO DE PIPOCA 95 95
7-02-0854 UN MILHO DE CANJICA 70 70
7-04-0053 GOIABADA 50 50



BEBIDAS RECURSO
CO DÍG O UN PRODUTO MAC PAB VIG TOTAL
7-03-0074 UN Á G U A  M IN E R A L  G A LÃ O  DE 20 LTS 500 500 200 1200

7-03-0064 FD A G U A  M IN E R A L  S / G Á S  500ml - FA R D O  C l  12 100 100 200 400

7-03-0064 UN A G U A  M IN E R A L  S / G Á S  copo 200 ml 1000 1000
7-03-0048 Kg B A R R A  D E  G E LO  5 KG 50 50 100 200
7-03-0049 PC Barra de gelo, cubo, pesando 8Kg o pacote. 20 30 50

7-03-0034 FD R E F R IG E R A N T E  2 LITROS- 6 UN ID AD ES 50 30 40 120


