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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2017 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ÍTEM 
 
Data: 24/03/2017 
 
Horário: 09:00 horas, com tolerância de 15 (quinze) minutos.  
 
Local: Departamento de Compras e Licitação – Sala de Reuniões - Sede da Prefeitura 
Municipal de São Simão/GO – Praça Cívica, nº. 01, Centro, na cidade de São Simão/GO 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio torna público 
aos interessados, que estará reunido no dia, hora e local discriminados neste edital, a fim de 
receber, abrir e examinar propostas e documentações de empresas que pretendam 
participar do Pregão Presencial nº 005/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas de 
conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal n.º10.520 de 17/07/02, Lei 
Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 
8.666/93 com suas alterações e demais exigências deste Edital. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), com 
entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para 
atender os estudantes da rede municipal de educação, conforme condições e especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2 - DA SESSÃO PÚBLICA 
 
2.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preço e 
os documentos que a instruírem, será pública, dirigida pela pregoeira, e realizada de acordo 
com os termos deste Edital e seus Anexos, pela Lei n° 10.520/2002, subsidiariamente, pela 
Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais legislações pertinentes, em local, data e horário já 
determinados. 
 
2.2 - Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator 
ou fato imprevisível; 
 
2.3 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Presencial na 
mesma data de abertura, e em face de decisão da pregoeira, poderá ser determinada a 
continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s); 
 
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – QUANTO AOS ITENS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - A: 
 
3.1.1 - Poderão participar quaisquer empresas que se enquadrem nas regras do 
presente Edital. 
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3.2. QUANTO AOS ITENS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I – B 
(Cota Reservada): 
 
3.2.1. – Poderão participar da cota reservada, Anexo I – B, somente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Art. 48, I e III da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014). 
 
3.2.2. Não havendo participantes para a cota reservada, os itens poderão ser destinados a 
qualquer licitante da cota principal. 
 
3.3 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual 
somente poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e será o 
único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 
oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado. 
 
3.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de um licitante. 
 
3.5 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 
 
3.5.1 - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação 
judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; salvo mediante 
determinação judicial. 
 
3.5.2 - Empresas impedidas de licitar e contratar com o Município (Art.7º da Lei n.º 
10.520/2002); Empresa suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas 
de contratar com a Administração (Art.87, III, da Lei n.º 8.666/93); Empresas declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade (Art.87, IV da Lei n.º 8.666/93), e caso participe do processo 
licitatório estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 8.666/93. 
 
3.5.3 - Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação; 
 
3.5.4 - Empresas que não atendam às exigências deste Edital; 
 
3.5.5 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim 
a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável 
técnico que seja também servidor público vinculado; 
 
4 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
4.1 - No dia, hora e local previstos na capa deste edital, a pregoeira e equipe de apoio 
receberão os envelopes “n.°1” Proposta de Preços e “n.° 2” Documentos de Habilitação, os 
quais deverão ser apresentados fechados de forma indevassável e rubricados no fecho, 
contendo os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
“MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2017 
DATA DE ABERTURA: 24/03/2017 
HORÁRIO: 09:00 horas 
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RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º .......................................... 
 
ENVELOPE N.º 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
“MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2017 
DATA DE ABERTURA: 24/03/2017 
HORÁRIO: 09:00 horas 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º .......................................... 
 
4.2 - Os envelopes exigidos no subitem 4.1, deverão ser entregues, no endereço citado, a 
pregoeira ou aos membros da Equipe de Apoio. A Comissão de Licitação não se 
responsabiliza por envelopes/documentos entregues em outros setores da Prefeitura. 
 
4.3 - Os documentos relativos à proposta (Envelope n.º 1) e à habilitação (Envelope n.º 2) 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente 
autenticada por cartório competente, ou por membro da equipe de apoio do Pregão 
Presencial, ou servidor público de outro órgão da administração, ou, ainda, por publicação 
em órgão de imprensa oficial. 
 
4.3.1 - Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser 
verificada via consulta no site correspondente, pela pregoeira ou sua equipe de apoio, serão  
aceitas cópias simples. 
 
4.3.2 - Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do 
prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer 
modificações nas mesmas. 
 
4.3.4 - A partir do momento em que a pregoeira proceder à abertura do primeiro envelope, 
não mais serão aceitos novos licitantes. 
 
4.3.5 - Recebidos os envelopes “n.° 1”, Proposta de Preços, e “n.° 2”, Documentos de 
Habilitação, a pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela pregoeira e pelos 
participantes que o desejarem. 
 
5 - DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - No dia, horário e local designados para a abertura da sessão pública deste Pregão, o 
representante legal da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a pregoeira, 
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, 
conforme ANEXO II, respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega 
dos documentos de credenciamento, identificar-se exibindo, Cédula de Identidade ou outro 
documento oficial de identificação com fotografia. Sendo recomendável sua presença com 
15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura. 
 
5.2 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, 
mediante estatuto/contrato social, e/ou instrumento público ou particular de procuração. 
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5.3 - O credenciamento será efetuado por meio de: 
 
a) Documento de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia em 
cópia autenticada; 
 
b) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
c) Instrumento público de procuração, neste caso, fica dispensado a verificação dos 
documentos que comprovem os poderes do outorgante; 
 
d) Instrumento de mandato particular, conforme modelo apresentado no ANEXO II, assinada 
pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante que comprovem 
poderes, para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer 
fase deste Pregão, com firma reconhecida em cartório. Neste ato, será examinado por meio 
do contrato/estatuto social ou procuração, se o outorgante tem poderes para fazê-lo. 
 
5.4 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes 
a este pregão; 
 
5.5 - Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 
10.520/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes 
devidamente comprovados para tal investidura, contendo informações e declarações 
conforme ANEXO III deste edital; 
 
5.6 - Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e empresas de 
pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso pretenda beneficiar-se, na 
forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo constante 
no ANEXO V deste edital; 
 
5.6.1 – CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, 
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista 
para apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007. 
 
5.7 - O credenciamento na forma disciplinada neste item e as declarações a que se referem 
os itens anteriores deverão ser entregues fora dos envelopes, antes da sessão. 
 
5.8 - Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos destes itens terão poderes para 
formular verbalmente, na sessão, lances de preços, manifestarem após a declaração do 
vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da pregoeira, 
assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. 
 
5.8.1 - A Licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a ata, 
considerar-se-á que esta renunciou ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da 
pregoeira. 
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5.9 - A licitante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação falsa 
exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de 
licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no 
cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital, contrato e das demais cominações, segundo disposição 
do Item 12.3.7 deste instrumento. 
 
6 - DA “PROPOSTA DE PREÇOS” (Envelope nº. 01) 
 
6.1 - A “Proposta de Preços” deverá ser apresentada preferencialmente em 02(duas) vias, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressas ou digitadas em papel timbrado do 
proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas 
de uso corrente, devidamente datadas e assinadas na última folha por diretor, sócio ou 
representante legal da proponente, podendo as demais ser apenas rubricadas, contendo: 
 
6.1.1 - Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-
mail), este último se houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 
 
6.1.2 - Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto; 
 
6.1.2.1 – A proposta deverá, obrigatoriamente, ser preenchida na planilha de proposta, 
que acompanha o edital e enviada uma cópia em meio magnético (cd), o qual deverá 
ser etiquetado com o nome da Proponente, tipo e nome, numeração da licitação e 
entregue juntamente com a proposta referida no ITEM 6. 
 
6.1.3 - A proposta deverá conter o preço do objeto nos termos constantes deste edital 
conforme Termo de Referência - ANEXO I, expresso em moeda corrente nacional, 
admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado para o objeto 
em algarismo arábico (unitário e total do item) e se possível por extenso TOTAL, contendo a 
especificação detalhada do objeto e demais elementos pertinentes, já inclusos no preço os 
valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e 
outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto. Custos omitidos serão 
considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse 
ou qualquer outro título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais. A 
proposta deverá conter todos os seus elementos constitutivos, para que seja verificada a 
compatibilidade com as especificações do ANEXO I. 
 
6.1.3.1 - As propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão 
verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da forma seguinte: 
 
6.1.3.1.1 - Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o 
valor por extenso; 
 
6.1.3.1.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendo-
se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
 
6.1.3.1.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o total; 
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6.1.3.1.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e 
retificando-se a soma. 
 
6.1.3.2 - O valor total da proposta será ajustado pela pregoeira em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de possíveis erros. O valor resultante constituirá o total 
a ser pago. 
 
6.1.4 - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE, assinada por diretor, sócio ou representante 
legal da empresa licitante com poderes para tal investidura, contendo informações e 
declarações conforme ANEXO IV, deste edital; 
 
6.1.5 - DECLARAÇÃO do prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias 
consecutivos, a contar de sua apresentação. 
 
6.1.5.1 - Caso o prazo de que trata o item 6.1.5 não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
6.1.6 - DECLARAÇÃO, assinada por diretor, sócio ou representante legal da empresa 
licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, informando que os itens 
descritos em sua proposta atendem na totalidade às especificações e condições mínimas 
constantes do Termo de Referência – ANEXO I, conforme modelo constante no ANEXO VII. 
 
6.2 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta 
licitação será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não podendo o 
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
6.3 - A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e 
aceitação de todas as condições da presente licitação. 
 
6.4 - Cada licitante só poderá apresentar 01(uma) proposta escrita. Verificado que qualquer 
licitante, por intermédio de interposta pessoa física ou jurídica apresentou mais de uma 
proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se os licitantes eliminados, às sanções cabíveis. 
 
6.5 - Cabe aos licitantes descrever na íntegra em sua proposta o objeto ofertado 
obedecendo às especificações e condições mínimas constantes do Termo de Referência - 
ANEXO I, bem como demais informações necessárias ao perfeito entendimento do 
conteúdo da proposta. 
 
6.6 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 
 
6.7 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório; 
 
6.8 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 
com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a 
sanar evidentes erros formais. 
 
6.9 – O não atendimento do item 6.1 e seus subitens acarretará a desclassificação da 
proposta ofertada pela licitante. Tal dispositivo aplica-se, inclusive, quanto à exigência de 
declarações. 
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7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
7.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, 
estiver de acordo com os termos deste edital e seus anexos e ofertar MENOR PREÇO POR 
ITEM, para prestação do serviço nas condições previstas no Termo de Referência - ANEXO 
I-A, e ANEXO I-B. 
7.2 - Serão selecionados pela pregoeira e sua equipe de apoio a proposta de MENOR 
PREÇO POR ITEM e as demais com preço até 10 % (dez por cento) superior àquela. 
 
7.2.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nesta condição, serão selecionadas as 
03 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas 
empatadas.  
 
7.2.2 - Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes 
ofertar lance verbal caberá a pregoeira, analisadas as limitações do mercado e outros 
aspectos pertinentes, inclusive quanto às taxas, decidir entre considerar fracassado o 
certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame, 
devendo em cada uma das hipóteses, justificar formalmente, trazendo aos autos os 
respectivos fundamentos. 
 
7.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, se observado o que dispõe o § 2º, 
incisos I, II e III do art. 3º da lei 8.666/93, mantiver-se o empate, o mesmo será decidido por 
sorteio realizado pela Pregoeira, na forma estabelecida no § 2º do art.45 da lei 8.666/93 e 
Lei Complementar nº 123/2006; 
 
7.4 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último 
classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de 
classificação; 
 
7.5 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, 
deverão ser obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores; 
 
7.6 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
pregoeira, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por aquele apresentado, para efeito de ordenação das propostas; 
 
7.7 - Caso os licitantes classificados não mais realizem lances verbais, a etapa competitiva 
será encerrada e a pregoeira poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas a 
diminuir o preço oferecido; 
 
7.8 - Após a fase de negociação, a pregoeira ordenará as propostas ofertadas 
exclusivamente pelo critério de menor preço; 
 
7.8.1 - Caso a melhor proposta, superada a fase de negociação, não tiver sido apresentada 
por pequena empresa, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
7.8.1.1 - A pregoeira verificará se há licitante na condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte e se esta se encontra em situação de empate com a Empresa de Grande 
Porte que ofertou o menor preço. Em caso positivo, assegurará como critério de desempate, 
a preferência de contratação da Pequena Empresa, conforme as prerrogativas 
estabelecidas no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06. 
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7.8.2 - Entende-se por empate, situações em que as propostas apresentadas pelas micro e 
pequenas empresas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta 
classificada nos termos do item 7.7. 
7.8.2.1 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micro e pequenas 
empresas que se encontram na situação descrita no item 7.8.2, manter-se-á a ordem de 
sorteio realizada no item 7.3, para identificar àquela que primeiro poderá apresentar a oferta. 
 
7.8.2.2 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será 
procedido o seguinte: 
 
7.8.2.2.1 - A pequena empresa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado. 
 
7.8.2.3 - Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrem como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na 
ordem classificatória, para o exercício dos direitos trazidos pela Lei Complementar nº 
123/06. 
 
7.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 
descumprir sua proposta às penalidades constantes do item 12 deste Edital; 
 
7.9.1 - Após a fase de negociação, a pregoeira examinará a aceitabilidade da oferta de 
menor valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.9.2 - O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 
compatibilidade com as taxas praticadas pelo mercado, coerentes com a prestação dos 
materiais ora licitado. 
 
7.9.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
 
7.10 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria 
sessão. 
 
7.10.1 - A LICITANTE devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá apresentar os 
documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 
 
7.10.1.1 - Será concedido à LICITANTE vencedora, enquadrada no caput deste item quando 
encerrada a fase de classificação das propostas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a 
regularização das pendências, prorrogáveis uma única vez, por igual período a critério da 
Pregoeira e, desde que solicitado, por escrito, pela LICITANTE. 
 
7.10.1.2 - A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará 
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pelo Item 
12 do edital e Lei nº 8.666/93, da contratação pela ordem de classificação das propostas e 
da revogação da licitação. 
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7.11 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades irrelevantes e sanáveis nas 
propostas e/ou nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública de 
Processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante 
substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico 
hábil de informações e certificada pela pregoeira. 
 
7.12 - Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e 
seus Anexos, será declarada pela pregoeira a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado 
o objeto; 
 
7.12.1 - A proposta reajustada deverá ser entregue a pregoeira no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após o término da sessão de lances sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no Item 12 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES do Edital; 
 
7.13 - Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender as exigências 
habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato e/ou outro documento equivalente 
com o licitante vencedor, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida; 
 
7.14 - Na situação prevista no item acima, a pregoeira poderá negociar diretamente com a 
proponente com o objetivo de obter melhor preço; 
 
7.15 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, considerados incompatíveis em relação aos praticados no 
mercado, conforme o disposto no inciso II do Artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
7.15.1 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
7.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela pregoeira, pelos membros da Equipe de 
Apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s); 
 
7.17 - Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para 
o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem 
firam os direitos dos demais licitantes; 
 
7.18 - O resultado desta Licitação será afixado no quadro próprio de avisos dos 
procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal, para intimação e conhecimento dos 
interessados. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO (Envelope n.º 2) 
 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual 
(envelope n.° 2), devidamente lacrado, conforme relação a seguir: 
 
8.1.1 - RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
8.1.2 - Registro comercial, para empresa individual; 
8.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 
sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
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8.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 
registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 
 
8.1.5 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.2 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 
 
8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
8.2.2 - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 
Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento 
denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 
na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão; 
 
8.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa 
de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedidas pela 
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
 
8.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa 
de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 
 
8.2.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio 
ou sede da licitante; 
 
8.2.6 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante; 
 
8.2.7 - Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em relação à regularidade fiscal e trabalhista, 
expedida pela Justiça do Trabalho (www.tst.jus.br), conforme a Lei nº 12.440, de 7 de julho 
de 2011; 
 
8.3 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
8.3.1 - Certidão Negativa de Falência, ou Recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias corridos. 
Para esta certidão, só será aceita outra validade se estiver expressa no próprio documento. 
 
8.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou 
balanço de abertura, no caso de empresa recém-constituída, vedada sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por índices oficiais. No 
caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço patrimonial poderá ser 
substituído pela última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. 
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8.3.3 A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do 
cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as 
licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas: 
 
                                 LG=        ATIVOCIRCULANTE+REALIZÁVELALONGOPRAZO 
                                                     PASSIVOCIRCULANTE + EXIGÍVELALONGOPRAZO 
 
 
 
                                                                    SG=                    ATIVOTOTAL 

PASSIVOCIRCULANTE + EXIGÍVELALONGOPRAZO 
 

LC=         ATIVOCIRCULANTE 
PASSIVOCIRCULANTE 

 
8.3.4 No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos 
índices apresentados no item 7.3.3, o mesmo deverá apresentar comprovação de Capital 
Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance 
vencedor. 
 
8.3.5 O balanço patrimonial deve obrigatoriamente estar acompanhado do termo de abertura 
e encerramento e comprovação de protocolo de depósito na Junta Comercial. 
 
8.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
8.4.1 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, emitido em nome da empresa licitante, comprovando a entrega do 
objeto semelhante ao da presente licitação. 
 
8.4.2 – Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso V, Art. 27 da Lei federal nº 
8.666/1993, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes 
devidamente comprovados para tal investidura, contendo informações e declarações 
conforme ANEXO VI deste edital; 
 
8.5 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os 
documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 
 
8.5.1 - Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a 
execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser 
de ambas. 
 
8.6 - Não serão aceitos pela pregoeira “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
 
8.7 - As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente, salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. As Certidões que não 
possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 
60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas. 
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8.8 - A licitante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação falsa 
exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de 
licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no 
cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital, contrato e das demais cominações, segundo disposição 
do Item 12.3.3 deste instrumento. 
 
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento 
das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial, 
protocolizando a peça impugnatória no endereço discriminado no subitem 17.17 deste 
Edital; 
 
9.1.1 - Não será admitida a impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail. 
 
9.2 - Caberá a pregoeira decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas; 
 
9.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 
 
10- DOS RECURSOS 
 
10.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediato e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata, quando lhe será concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso. O recurso deverá ser 
dirigido a pregoeira, e protocolizado na sede da Prefeitura, na sala da Comissão de 
Licitação, no endereço descrito no item 17.17. 
 
10.1.1 - Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-
símile ou via e-mail. 
 
10.2 - Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pela 
pregoeira ao vencedor; 
 
10.4 - Não acolhendo o recurso, a pregoeira procederá a adjudicação do objeto à 
proponente vencedora. 
 
10.5 - Acatado(s) o(s) recurso(s), a Pregoeira prestará informações no prazo de 01 (um) dia, 
e remeterá os autos à autoridade competente para decisão; 
 
10.5.1 - Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatado a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto ao 
licitante vencedor. 
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10.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
10.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Comissão de Licitação. 
 
11- DO FORNECIMENTO 
 
11.1 - As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas por meio de Contrato 
e/ou instrumento equivalente, observando as condições estabelecidas neste Instrumento, 
legislação vigente e na proposta vencedora. 
 
11.2 - O prazo para a retirada da ordem de entrega será de forma parcelada, conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação, contados da convocação da licitante. 
 
11.3 - A empresa vencedora se responsabilizará pela perfeita execução do objeto licitado. 
 
11.4 – Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com o ANEXO I-A e 
ANEXO I-B  – Termo de Referência e disposições estabelecidas pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
11.5 - Correrá por conta da vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente 
ou indiretamente incidirem no fornecimento. 
 
11.6- Os gêneros alimentícios serão recusadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO no seguinte caso: 
 
a) Se estiver em desacordo com as especificações indicadas no ANEXO I-A e ANEXO I-B – 
Termo de Referência. 
 
11.7 - Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para providenciar a resposta correspondente, sob pena de incidir nas sanções 
administrativas previstas neste edital e de ressarcir à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento 
convocatório. 
 
12 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 
12.1 - O atraso injustificado no fornecimento do objeto do contrato sujeitará o 
CONTRATADO à advertência e multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total 
da contratação. 
 
§ 1° - A multa a que se alude o item 12.1 não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520 e Lei n° 
8.666/93. 
 
§ 2° - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contrato. 
 
12.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 
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12.2.1 – Advertência; 
 
12.2.2 - Multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor total da contratação; 
 
12.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
12.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
 
12.3 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e será descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das 
demais cominações legais o licitante que: 
 
12.3.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 
 
12.3.2 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo 
estabelecido no Edital, considerando, também, como documentação a proposta reajustada e 
a amostra, quando solicitada; 
 
12.3.3 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 
12.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
 
12.3.5 - Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
 
12.3.6 - Não mantiver a proposta; 
 
12.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
12.3.8 - Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 
 
12.4 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 
 
13 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
13.1 - A fatura, devidamente atestada será paga após o fornecimento dos gêneros 
alimentícios. As faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados: 
 
13.1.1 - Data de emissão 
 
13.1.2 - Estar endereçada a Prefeitura Municipal de São Simão/GO, situada a Praça Cívica, 
nº. 01, Centro; 
 
13.1.3 - Quantidade fornecida; 
 
13.1.4 - Especificação do objeto fornecido; 
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13.1.5 - Preços unitários e totais da fatura; 
 
13.2- O pagamento só será efetuado mediante apresentação das certidões de regularidade 
da licitante vencedora: Certidões Negativa de Débitos com o INSS, FGTS, CNDT, Fazenda 
Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. 
 
13.2.1 - Em caso de irregularidade fiscal, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
notificará a empresa vencedora para que sejam sanadas as pendências no prazo de 05 
(cinco) dias, prorrogáveis por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização 
por parte da empresa vencedora, ou apresentação de defesa aceita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estes fatos, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão 
descumprimento de cláusula do edital, e estará o Contrato e/ou outro documento 
equivalente passível de rescisão e a adjudicatária sujeita às sanções administrativas 
previstas neste Edital. 
 
13.3 - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo 
estipulado no item 13.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
 
13.3.1 - A devolução de fatura não aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO não servirá de motivo para que a ADJUDICATÁRIA suspenda a prestação do 
serviço ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados; 
 
13.4 - A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado. 
 
13.5 - O pagamento a ser efetuado à empresa adjudicatária deverá obedecer a ordem 
cronológica de exigibilidade das obrigações estabelecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS de acordo com o disposto no artigo 5º caput da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
13.6 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS poderá sustar o pagamento de qualquer 
fatura apresentada pela ADJUDICATÁRIA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 
13.6.1 - Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado; 
 
13.6.2 - Débito da ADJUDICATÁRIA com O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, proveniente da 
execução do contrato decorrente desta licitação; 
 
13.6.3 - Não cumprimento das obrigações hipótese em que o pagamento ficará retido até 
que a ADJUDICATÁRIA atenda à cláusula infringida; 
 
13.6.4 - Obrigações da ADJUDICATÁRIA com terceiros que, eventualmente, possam 
prejudicar O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO; 
 
13.6.5 - Paralisação do fornecimento por culpa da ADJUDICATÁRIA. 
 
13.7 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando 
for o caso). 
 
13.8 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da proposta, nos termos da Lei 10.192/01. 
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14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação 

Orçamentária n° 01.05.12.306.2.0011.1228.3.3.90.30.00. 

 
 
15 - DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 
contrato, cuja minuta constitui o ANEXO VIII do presente ato convocatório. 
 
15.2 - O contrato a ser celebrado terá vigência desde a data de sua assinatura até a entrega 
efetiva do objeto licitado. 
 
15.3 - O Contrato deverá ser assinado pela licitante adjudicatária, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da data da comunicação formal. 
 
15.4 - A adjudicatária que se recusar a assinar o contrato, não aceitar ou não retirar o 
mesmo no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à 
aplicação das penalidades descritas no item 12 deste Edital. 
 
15.5 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 
salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
15.5.1 - A empresa deverá manter durante todo fornecimento do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
15.6 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o item 15.5, ou se recusar a assinar o Contrato, 
serão convocadas as demais licitantes classificadas com vistas à celebração do contrato. 
 
15.7 - No ato da assinatura do Contrato a Adjudicatária deverá: 
 
15.7.1 - Comprovar poderes para o signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da 
última Diretoria ou Contrato Social, e ainda no caso de procurador, além desses 
documentos, Procuração registrada em Cartório. 
 
16 - FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
16.1 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 
licitatório e a prestação do serviço, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na 
legislação brasileira. 
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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17.1 - Fica assegurado à Autoridade competente o direito de: 
 
17.1.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos 
mediante publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação regional, antes da 
data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 
 
17.1.2 - Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse público 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba direito de 
qualquer indenização, observando o parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/1993; 
 
17.1.3 - Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias 
úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso estas 
impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos termos do § 
4º, art. 21 da Lei 8.666/93; 
 
17.1.4 - Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro documento 
equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação 
jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. 
Neste caso, a Pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor classificado e 
posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarado vencedor 
e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) 
documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação; 
 
17.2 - O fornecimento deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 
implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 
17.3 - Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 
 
Anexo I-A e Anexo I-B - Termo de Referência (Especificações) 
Anexo II - Termo de Credenciamento (modelo) 
Anexo III - Declaração de Habilitação 
Anexo IV-A e Anexo IV-B - Carta proposta da licitante 
Anexo V - Declaração Micro e Pequena Empresa (modelo) 
Anexo VI - Declaração de atendimento ao inciso XXXIII, art 7º da CF 
Anexo VII – Declaração de Atendimento das Especificações Mínimas do Edital. 
Anexo VIII - Minuta Contratual 
 
17.4 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 
parte integrante do Contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de 
transcrição. 
 
17.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a 
segurança do futuro contrato. 
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17.6 - Aos casos omissos, aplicarão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 
 
17.7 - A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável das 
normas do Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso; 
 
17.8 - É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
17.9 - As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.10 - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a 
terceiros ou ao patrimônio do órgão de Licitação, reparando às suas custas os mesmos, 
sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Órgão de Licitação. 
 
17.11 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
17.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
17.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
 
17.14 - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação.  
 
17.15 - À licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado 
decorrente deste edital, ficando obrigada, perante o MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO pelo exato 
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 
 
17.16 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, a pregoeira, por meio 
de e-mail ou fone, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data da 
abertura do Pregão. 
 
Comissão de Licitação 
Praça Cívica, nº. 01, Centro, São Simão, Goiás. 
Fone: (64) 3553-9527 
Email: licitacao@saosimao.go.gov.br 
Horário: 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. 
 
17.18 - A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será 
divulgada por e-mail aos demais interessados que tenham retirado os Editais e tenham 
deixado junto a Comissão de Licitação dados para remessa de informações. 
 
17.19 - No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os 
elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não 
cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior. 
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17.20 - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do edital pelo site: 
www.saosimao.go.gov.br até a data da realização da sessão pública de abertura dos 
envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
 
17.21 - Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será 
publicado na imprensa oficial e em jornal de grande circulação do Estado de Goiás, site da 
prefeitura municipal, mural, estando a Pregoeira e a equipe de apoio à disposição dos 
interessados no horário de 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis;  
 
18 - DO FORO 
 
18.1 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o 
de São Simão - Goiás, com exclusão de qualquer outro. 
 

 
São Simão, Goiás aos 08 dias do mês de março de 2017.             

                                                                      
 
 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA 
Pregoeira 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I – A 

 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), com entrega 
parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os 
estudantes da rede municipal de educação. 
 
1.1 – Dos Itens constantes Deste Anexo I-A poderão participar quaisquer empresas 
que se enquadrem nas regras do presente Edital. 

 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
A presente v isa  a  aquisição de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino 
do município de SÃO SIMÃO GOIAS e DISTRITO DE ITAGUAÇU, garantindo 
melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições 
de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica, com acesso igualitário, 
respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 
 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 
a) As especificações constam no Anexo I deste Termo. 
 
b) Entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela SECRETARIA DE 
EDUCAÇAO, a qual formulará periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo de 
2 4  (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação, para entregar o produto 
solicitado em cada uma das Unidades de Ensino requisitantes. 
 
c) Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 
legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-
químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e 
Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme 
tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber 
(SIM, SIE, SIF). 
 
3.1 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item 
anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 
 Identificação do produto; 
 embalagem original e intacta, 
 data de fabricação, 
 data de validade, 
 peso líquido, 
 Número do Lote, 
 Nome do fabricante. 
 Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber, 
 
4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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a) As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
 
b) As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, 
sendo esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação /produção 
/comercialização de gêneros alimentícios. 
 
5 - DA FISCALIZAÇÃO 

 
a) A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável de cada 
unidade escolar, será responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, 
observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, 
observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados). 
 
b) A Nutricionista da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO realizará visita de rotina no local de 
armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para 
supervisão das atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária 
vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas 
correções. 
 
c) Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam 
satisfatórias. 
 
6 – DA APROVAÇÃO DO OBJETO 
 
O objeto deverá ser devidamente atestado, pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, após a 
aprovação dos serviços pelas nutricionistas da unidade de ensino, sem o qual não será 
permitido nenhum pagamento. 
 
7 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL E PERIODICIDADE 
 
7.1 – Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem as 
Regiões do Município DE SÃO SIMÃO e DISTRITO DE ITAGUAÇU. 
 
7.2 - A Secretaria Municipal de Educação, fornecerá o cronograma de entrega, que deverá 
ser assinada em conjunto com a nutricionista da Equipe, a qual deverá se identificar 
através de seu carimbo e assinatura. 
 
7.3 – Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade: 
 
 Hortifrutigranjeiros – semanalmente, 
 
 Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente, 
 
 Produtos de panificação, de acordo com cardápio, 
 
 Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente, e, 
 
 Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a 
capacidade de estocagem da Unidade. 
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7.4 - Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade 
poderá sofrer alterações. 
 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1 – O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, até o dia 30 
(trinta) dias do mês subsequente após a entrega e aceitação dos produtos, com o devido 
ateste da Nota Fiscal. 
 
9 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
9.1 – O prazo para fornecimento dos produtos será de 6 (seis) meses. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 - Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem cada 
Região Administrativa do Município de SÃO SIMÃO GOIAS e DISTRITO DE 
ITAGUAÇU, que serão responsáveis pela conferência dos gêneros no ato do 
recebimento, que informarão à SECRETARIA DE EDUCAÇAO eventuais inconsistências. O 
produtos entregues deverão estar em conformidade com a Autorização de  Fornecimento 
emitidas, pela superintendência de compras, de datas, pesos e quantidades estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
10.2 – As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega 
do produto, é de total responsabilidade da proponente. 
 
10.3 – Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú 
especifico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer 
substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos. 
 
10.4 – Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser 
transportados em caminhão tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a 
qualidade dos alimentos no ato da entrega. 
 
10.5 – Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno 
higienizadas quando necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrútis em caixas 
de madeira ou papelão, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em 
embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico. 
 
10.6 - Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, 
uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios 
(uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido 
sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de fabricação/produção de 
alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 
 
10.7 – Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em 
desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 
 
10.8 – A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios.  
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10.9 - Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações 
pertinentes. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
11.1 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no 
contrato; 
 
11.2 - Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 
especificações e recomendações da contratante; 
 
11.3 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos 
serviços ora licitados; 
 
11.4 - Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, 
em função da prestação dos serviços. 
 
11.5 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 
 
 
12 - ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES: 
 
12.1 – Na Secretaria Municipal de Educação, AV BRASIL S/N SÃO SIMÃO GOIÁS. 
 
13 – FONTE DE RECURSOS: 
 
 
13.1 – A Secretaria Municipal de Educação através das Caixas Escolares arcará com a 
despesa decorrente do objeto de aquisição dos gêneros alimentícios com recursos 
provenientes do Convênio FNDE – PNAE e do Tesouro municipal. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação 
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. 
 
Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, 
materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 
 
DOS ITENS DA CONTA PRINCIPAL, onde poderão participar qualquer empresa: 

 
ITEM QUANT UNID. PRODUTO ESPECIFICAÇÕES 

01 500 Kg Abacate 

Abacate Fortuna A: Fruto destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar o 
transporte e a manipulação, mantendo as condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. Não apresentar lesões mecânica ou provocadas por insetos, 
não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e livres de 
resíduos de fertilizantes.  

02 800 PÇ Abacaxi 

Abacaxi Perola A: Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in 
natura”, estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios 
da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo mediato e 
imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter 
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substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de 
resíduos de fertilizantes.  

03 1.500 KG Abóbora Cabotiá 

Abóbora Cabotiá: É o fruto, poupa ou semente, utilizada como alimento em seu 
estado natural. Classificação de ótima qualidade, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidas, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade 
no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A 
moranga própria para o consumo deverá ser procedente de espécimes vegetais 
genuínos e sãos. Estar isento de lesões provocadas mecanicamente e por insetos 
ou doenças fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à 
casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranho. 
Características Microbiológicas deve obedecer a legislação correspondente. Deve 
estar isento de sujidades, parasitas e larvas.  

04 1.000 KG Abobrinha 

Abobrinha brasileira Extra AA : peso médio 470g. Fruto sadio, suficientemente 
desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, 
característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência. 
Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para consumo humano. Estar isento 
de lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou doenças fotopatológicas 
Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não apresentar 
umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Características Microbiológicas 
deve obedecer a legislação correspondente . Deve estar isento de sujidades, 
parasitas e larvas.  

05 150 Pacotes Açafrão da terra Açafrão (cúrcuma) puro e moído, pacote de 100g 

06 1.000 Um. Acelga 

Acelga Extra: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com 
folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, firmes e bem 
desenvolvidas. Devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da 
variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias 
para o consumo devendo estar frescas e isentas de insetos e enfermidades e de 
danos por eles provocados, estarem livres de folhas externas sujas de terra 
aderente; estarem isentas de umidade externa anormal, odor 9 / 30 e sabor 
estranhos. Quanto às características microbiológicas, deverá obedecer a legislação 
vigente.  

07 500  Unidades 
Achocolatado de 
02kg.  

Produto em pó vitaminado. Composição mínima: açúcar e cacau em pó alcalino                                                         
lecitinado, maltodextrina, leite em pó, sal refinado, aroma artificial de baunilha, 
ferro, iodo, vitaminas                                                        A, C, B1, B2, B6, B12, D, PP, 
proteínas mínima de                                         4%, lipídios ate 3%, carboidratos 
máximo de 90%,                                                    umidade ate 3%, resíduo mineral fixo 
ate 1,20% e                                                         valor calórico total máximo de 400 
Kcal, não contém glúten. Embalagem primária em saco de polietileno leitoso 
atóxico, hermeticamente fechado por termos soldagem na vertical e horizontal 
contendo 02 (dois)kg e devidamente fechada com fita adesiva plástica. 
Rendimento mínimo de 40 porções de 200ml por quilo. Validade mínima de 06 
(seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 
Porção de 20g = 80kcal. 
Produto de referência: Achocolatado (Toddy, Nescau) ou produto similar ou 
melhor qualidade a essas características citadas. 

08 400 Pacotes Açúcar de 05 kg 

Contendo sacarose, originário do suco da cana, livre de fermentação, isenta de 
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, contendo 
aproximadamente 99,2% de glicídios.  
- Embalagem primária transparente, incolor, termossoldado contendo 05(cinco) kg 
líquidos, devidamente rotulados respeitando a legislação vigente e reembalado 
em fardo termossoldado, resistente, contendo 06 (seis) embalagens primárias com 
total de 30 (trinta) kg. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.                     

09 75 Kg 
Açúcar refinado de 
01kg 

Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, apresentando-se 
sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor 
doce,.teor de sacarose mínimo de 99,3% parap, admitindo umidade máxima de 
0,3% parap, isento de sujidades e parasitas, materiais terrosos e detritos animais 
ou vegetais, acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg; Validade mínima 
de 6 meses a partir da entrega.- Produto como referência, Açúcar União ou 
produto similar ou melhor qualidade.  

10 2.000 UN. (PÉ) Alface 

Alface Crespa EXTRA: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem 
defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma 
e cor, típicos da variedade. Nada que altere a sua conformação e aparência típica. 
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As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécimes 
vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres 
de insetos e enfermidades assim como de danos por eles provocados; estarem 
livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem isentas de umidade 
externa anormal, odor e sabor estranhos. Quanto às características 
microbiológicas, as verduras deverão obedecer aos padrões impostos pela 
legislação vigente. Não apresentar parasitas e larvas.  

11 1.000 KG Alho 

Alho Tipo 6: peso médio 40g. Estrangeiro ou Nacional, Classificação Graúdo sem 
defeito suficientemente desenvolvido, com aspecto e sabor característico, 
uniformidade no tamanho e cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, 
cortes e dentes chochos ou brotados. Características gerais: deverá estar livre de 
enfermidades, insetos ou parasitas, umidade, terra e de resíduos de fertilizantes. 
Quanto às características microbiológicas, deverá obedecer a legislação cabível.  

12 
3.000 

 
KG 

Almôndegas 
 
 

Almôndega bovina (carne de 2ª, magra), contendo 15 a 20 gramas cada unidade, 
obtidas pela mistura de carne bovina moída adicionada de temperos (exceto 
pimenta), farinha de rosca e proteína vegetal na quantidade máxima de 4% 
conforme o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Almôndega do 
Ministério da Agricultura manipulado em condições higiênicas satisfatórias, sob 
processo tecnológico adequado. Acondicionada em sacos de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado.   

13 150 Kg Amendoim 

Grãos graúdos, limpos, cru, com pele, rigorosamente selecionados para uso em 
culinária. O produto deverá estar isento de fermentações, parasitas, materiais 
terrosos e detritos vegetais e animais. Material oriundo de safra recente. 
Embalagem: pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com 
peso líquido de 500g e suas condições deverão estar de acordo com as portarias 
172 de 22/9/03 e 264 de 15/10/02 e suas alterações posteriores. Prazo de 
validade: mínima de 04 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter 
data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega. 
Apresentar amostra. Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Zei, Siamar, Yoki ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

14 300 Kg Amido de milho 

Amido de milho:  
O amido deve ser fabricado a partir de matérias primas, sais e limpo, isentas de 
matéria terrosa e de parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou 
rançosos. Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos.                                                                                                      
Embalagem caixa contendo 500 (quinhentos) gramas,                                                 
devidamente rotuladas conforme legislação vigente.                                                    
Validade de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega 
do produto. Referência (Maisena) ou produto similar ou de melhor qualidade.                                                                                       

15 3.000 
Pacotes 
de 05 kg 

Arroz longo fino 

-Arroz Agulhinha Longo Fino Tipo 1(a 6 mm compr. e max. de 1,85 mm de 
espessura). 
-Especial, beneficiado, polido, procedência nacional e ser de safra corrente, limpo, 
grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14%, Características físicas, 
químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente.                                                                      
-Selecionado eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação.                                                         -Produto natural sem adição 
de elementos químicos                                                         (agrotóxico). O produto 
deve conter na porção de 50 g: o mínimo de 160 Kcal, 37g Carboidratos, 03g 
Proteína, 0g de gorduras totais, 0g de gorduras                                                     
saturadas, 0g de colesterol, 0,5g de fibra alimentar, 08 mg de sódio, 20mg de 
cálcio, 0,5mg de ferro, 35mg de potássio, 50mg de fósforo, 10mg de magnésio, 
0,3mg de manganês, 0,4mg de zinco e vitaminas B3 0,90, B5 0,29, B6 0,05.                                                              
-O produto deve declarar marca, prazo de validade,                                                      
número de registro do produto no órgão competente                                                        
e procedência.                                                                                            
-Embalagem primária: em saco plástico atóxico contendo 05(cinco)kg 
devidamente rotulado conforme legislação vigente e reembalado em fardos 
plástico atóxico contendo 30 (trinta)kg (6x5)kg. 
-Validade mínima de 06 (seis) meses e empacotamento não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto.            
Produto como referência Daniela, Cristal, Cocal ou produto similar ou de melhor 
qualidade.                                                      

16 100 Unid.  
Aveia em flocos 
médios: 

Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira qualidade, 
isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados os flocos de aveia que apresentar odor oxidado e/ou de mofo. Os 
cereais podem ser polidos e lustrados com glicose, óleos vegetais comestíveis, 
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talco ou outras substâncias comestíveis, desde que o acréscimo de peso não 
exceda de 0.5 %. Não podem ser utilizados no seu polimento ou brilho, óleos 
minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Os cereais e 
os produtos derivados de cereais incluídos nesta Norma, não podem ter mais de 
15% de umidade. Embalagem primária: sacos de polietileno, de 500g e a 
embalagem secundária poderão ser de papelão, e suas condições deverão estar de 
acordo com a RDC 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. A 
rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. Prazo de validade: O 
produto deverá ter validade mínima de 10 meses. Prazo de fabricação: O produto 
não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da 
entrega. Apresentar amostra. Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Quaker, Yoki ou produto similar ou de melhor qualidade 

17 300 Unidades 
Azeite oliva 
virgem, 750ml.  

Embalagem de 750 ml. Produto de primeira qualidade. Produtos de referência: 
Andorinha, Galo ou produto similar ou de melhor qualidade.  

18 4.000 KG Banana Maçã 

Banana Maçã: peso médio 95g. Originário de planta sadia, destinado ao consumo 
“in natura”, estar fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e 
sabor característicos das variedades, com grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e armazenamento, permanecendo 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Sem lesões provocadas por 
insetos, doenças ou mecânicas, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes. Não 
empedrada, tamanho médio e uniforme.  

19 500 Kg Banana nanica 

Banana Nanica Climatizada peso médio 160g., oriunda de plantas sadias , 
destinado ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o 
grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte ,conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não apresentarem lesões de origem mecânica ou provocadas por 
insetos afetando sua aparência , não conter substância terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Tamanho médio e uniforme.  

20 5.000 KG Banana Prata 

Banana Prata- peso médio 140g oriundo de plantas sadias, destinado ao consumo 
“in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, 
conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos 
afetando sua aparência, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes. 
Tamanho médio e uniforme. 

21 1.500 KG Banana Terra 

Banana Terra: Climatizada peso médio 160g., oriunda de plantas sadias , destinado 
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau máximo 
de tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
,conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não apresentarem lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos afetando 
sua aparência , não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes. Tamanho 
médio e uniforme.  

22 2.000 KG 
Batata Beneficiada 
Lisa Especial 

Batata Beneficiada Lisa Especial: Tamanho uniforme. Tubérculo de qualidade e 
sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade, beneficiada e classificada com uniformidade no tamanho e cor, ser 
de colheita recente. Isentas de rachaduras, perfurações, cortes ou lesões 
mecanicas ou provocadas por pragas ou doenças. Deve estar livre de sujidades , 
terra e resíduos de fertilizantes aderentes à casca, não podendo apresentar odores 
e sabores estranhos. Sua polpa deverá estar intacta e na cor característica. Quanto 
às características microbiológicas deve obedecer a legislação vigente.  

23 1.000 Kg 
Batata Doce 
Amarela Extra AA 

Batata Doce Amarela Extra AA: Tubérculo de elevada qualidade, selecionados e 
sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade com uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas 
rachaduras, perfurações, cortes e lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou 
doenças. Deve estar livre de sujidades, terra ou resíduo de fertilizante aderente à 
casca. Ausência de odor e sabor estranho, assim como parasitas e larvas. Quanto 
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as características microbiológicas deve obedecer a legislação vigente.  

24 700 kg Batata Palha 
Batata Palha - Ingredientes: batata, gordura vegetal, sal refinado iodado. Pacote 
de 01 kg. 

25 500 Kg Berinjela 

Berinjela Extra AA: Quando constituída por legumes de elevada qualidade, 
suficientemente desenvolvidos. Devem apresentar coloração e tamanho uniforme 
e típicos da variedade. Não são permitidos nos legumes defeitos que alterem a sua 
conformação e aparência.  

26 700 KG Beterraba 

Beterraba Extra AA- Tamanho uniforme: Tubérculo de elevada qualidade e sem 
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. Os tubérculos próprios para o consumo devem proceder de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes condições mínimas: 
serem de colheita recente; serem suficientemente desenvolvidos, com tamanho, 
aroma, sabor e cor próprios da espécie; não estarem danificados por quaisquer 
lesões de origem mecânica que afetem sua aparência; estarem livres de 
enfermidades; estarem livres de terra aderente à casca; estarem isentos de 
umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; estarem livres de resíduos de 
fertilizantes, a polpa deverá estar intacta e limpa; quanto às características 
Microbiológicas, os tubérculos deverão obedecer a legislação vigente. Não deverá 
apresentar sujidades, parasitos e larvas.  

27 2.500 Pacotes 
Biscoito água e sal, 
pacote com 800g.  

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou amido 
e/ou fécula, óleo vegetal e/ou gordura vegetal. Característica Físico-Química: 
Gordura trans (máximo): 0,2g em 30g do produto, conforme Resolução RDC nº 
359, de 23/12/2003 - 
ANVISA e Resolução RDC nº 360, de 23/12/2003 – ANVISA. Embalagem Primária: 
filme Bio-orientado Polipropileno ou Polietileno, atóxico, contendo 200g a 800g do 
produto, contendo nome e endereço do fabricante, nº do lote, marca do produto, 
data de validade, ingredientes e informação nutricional. 
Embalagem secundária: reembalados em caixas de papelão reforçado, contendo 
nome e endereço do 
fabricante, nº do lote, marca do produto, data de validade. Prazo de validade: O 
produto deverá ter 
validade mínima de 06 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data 
de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega Apresentar 
amostra. Apresentar FICHATÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Mabel, Tostines ou produto similar ou de melhor 
qualidade.   

28 500 Pacotes  
Biscoito tipo 
Maisena, pacote 
com 400g 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou amido 
e/ou fécula, açúcar e/ou açúcar invertido, óleo vegetal e/ou gordura vegetal, sal, 
fermento químico, aditivos permitidos na legislação e outros ingredientes que não 
descaracterizem o produto. 
Característica Físico-Química: Gordura trans (máximo): 0,2g em 30g do produto, 
conforme Resolução RDC nº 359, de 23/12/2003 - ANVISA e Resolução RDC nº 
360, de 23/12/2003 – ANVISA. Embalagem Primária: filme Bio-orientado 
Polipropileno ou Polietileno, atóxico, contendo 200g a 800g do produto, contendo 
nome e endereço do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de validade, 
ingredientes e informação nutricional. Embalagem secundária: reembalados em 
caixas de papelão reforçado, contendo nome e endereço do fabricante, nº do lote, 
marca do produto, data de validade. Prazo de validade: O produto deverá ter 
validade mínima de 06 meses. Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data 
de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega Apresentar 
amostra. Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Mabel, Marilan, produto similar ou de melhor qualidade. 

29 2.500 Pacotes 
Bolacha rosquinha 
de coco, pacote 
com 800g. 

Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48 (Decreto 12.486/78), com 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, sem gordura 
trans.  
- Características: cor, odor, sabor e textura característica. 
- Embalagem primaária de pacotes com embalagem de polipropileno, resistentes, 
atóxico, lacrado, contendo 800g. Embalagem secundaria de caixa de papelão tipo 
Duplex, reforçadas e resistentes com abas superiores e inferiores lacradas com fita 
adesiva, pesando no mínimo 05 kg á 10 kg. Com validade de no mínimo 08 meses 
após a data de fabricação. 
Produto como referência, Mabel ou similar ou de melhor qualidade. 

30 500 Kg Brócolis 

Brócolis Extra: É a parte geralmente verde das hortaliças, utilizada como alimento 
em seu estado natural. Esta classe será constituída por brócolis de ótima 
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração 
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e tamanhos uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos nas 
verduras que afetem a sua conformação e a sua aparência. Devem apresentar 
coloração e tamanhos uniformes e típicos da variedade, assim como manter a 
conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devendo estar 
frescas e isentas de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados, 
estarem livres de folhas externas sujas de terra aderente; estarem isentas de 
umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Quanto às características 
microbiológicas, devera obedecer a legislação vigente.  

31 300 Kg 
Caldo de galinha, 
embalagem de 01 
kg.  

-Caldo de galinha-Farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal, 
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolisada, frango em pó, cebola e alho 
em pó, salsa em flocos, inosinato, aipo, curcuma e corante natural caramelo, 
contem glúten. Embalagem primaria: saco de polietileno leitoso contendo 01 
(um)kg. devidamente rotulado conforme legislação vigente e reembalado em caixa 
de papelão reforçado contendo 10 (dez) kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.   
Produtos de referência: Knor ou produto similar ou de melhor qualidade.                                                                              

32 150 Unid. 
Camomila in 
natura para chá 
(CEMEIs), 50g. 

-Chá de camomila 100% natural, in natura.                
-Com saquinhos individuais. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 

33 100 Kg Canela em cavaco 
Produto com pacote de 01kg.  
 

34 400 kg Cará 

Cara Extra A: Tubérculo limpo de elevada qualidade, selecionados e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade 
com uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações, 
cortes e lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou doenças. Deve estar livre 
de sujidades, terra ou resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência de odor e 
sabor estranh, assim como parasitas e larvas. Quanto as características 
microbiológicas deve obedecer a legislação vigente  

35 
10.000 

 
KG 

Carne bovina 
 
 

Carne de 2ª, tipo Açém. Alimento com ausência de características organolépticas 
(cheiro e cor). 
Alimento fresco, refrigerado e NÃO congelado, de origem frigorífica e não de 
matadouros clandestinos. Alimento de cor vermelho - vivo, brilhante; Consistência 
firme, elástica e macia; Gordura de cor creme ou branca; Cheiro agradável. 

36 2.000 Kg 
Carne de 1ª, Bife 
 

Carne de 1ª. Alimento com ausência de características organolépticas (cheiro e 
cor). 
Alimento fresco, refrigerado e NÃO congelado, de origem frigorífica e não de 
matadouros clandestinos. Alimento de cor vermelho - vivo, brilhante; Consistência 
firme, elástica e macia; Gordura de cor creme ou branca; Cheiro agradável. 

37 
7.000 

 
KG 

Carne suína 
(Pernil) 
 
 

Alimento com ausência de características organolépticas (cheiro e cor). Alimento 
fresco, refrigerado e NÃO congelado, de origem frigorífica e não de matadouros 
clandestinos. 
Alimento que apresente coloração branca ou rosa acinzentada; Gordura branca. 
Cheiro agradável. 

38 2.500 KG Cebola 

Sem defeito, suficientemente desenvolvida, com aspecto e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e cor. Não serão permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. Características gerais: deverá estar livre de enfermidades, de 
umidade externa anormal, de resíduos de fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer a legislação vigente (Anvisa). Quanto às 
características microscópicas não deverá apresentar sujidade e parasitas.  

39 2.500 KG Cenoura 

Cenoura Extra AA: Raiz de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade 
no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Os 
tubérculos próprios para o consumo devem proceder de espécimes vegetais 
genuínos e sãos, serem de colheita recente; não estarem danificados por 
quaisquer lesões de origem mecânica que afetem sua aparência; estarem livres de 
enfermidades; estarem livres de terra aderente à casca; estarem isentos de 
umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, de resíduos de fertilizantes. A 
polpa deverá estar intacta e limpa. Quanto as características Microbiológicas os 
tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA. Quanto às características 
microscópicas não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas.  

40 300 Cxs Chá Mate Leão - Chá mate natural a granel, 250g.  

41 2.000 PÇ(maço) Cheiro verde 
Produto fresco com a ausência de oxidação (início de putrefação ou até mesmo 
“machucados” causados pelo transporte) 

42 200 Kg 
Chocolate 
granulado, pacote 
de 01kg 

Produto de primeira qualidade. 
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43 800 KG Chuchu 

Chuchu Extra AA - Legumes de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidos. 
Devem apresentar aroma, sabor, coloração e tamanho uniforme e típicos da 
variedade. Não são permitidos nos legumes defeitos que alterem a sua 
conformação e aparência. Os legumes próprios para o consumo devem ser 
procedentes de vegetais genuínos , estarem livres de enfermidades; não 
danificados por qualquer lesão de origem mecânica ou por insetos; não estarem 
sujos de terra; não conterem corpos estranhos aderentes , isentas de umidade 
externa anormal, odor e sabor estranhos. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
Os legumes deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. 
Características microscópicas: Ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

44 500 Unid. 
Coco ralado, 
pacote de 01 kg 

Produto de primeira qualidade, puro, fino e sem açúcar.  

45 250 Unid. Colorau de 01 kg 
Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas. (Pct de 1 kg).  

46 800 kg 
Costela suína 
especial 
 

Carne suína sem sal, costela, em peça, com osso. Carne proveniente de machos de 
espécie suína, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, procedente de quarto 
traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias. Deverá ser 
transportada em condições que preservem tanto as características do alimento, 
como também, a qualidade do mesmo quanto as características especificadas no 
item 2 a seguir. 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1. GERAIS: Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem 
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). A carne suina 
deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. 
Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no 
RIISPOA - 
"Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - 
Decreto n 30691, de 29/03/1952. 
2.2. ORGANOLÉPTICAS: aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 
cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
odor: próprio tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na 
Portaria n 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I. 
2.3. FÍSICO-QUÍMICAS 
- Gorduras totais: máximo 20 % 
- Ácidos graxos saturados: 6% 
- Proteína: mínimo 15% 
2.4. MICROBIOLÓGICAS: 
Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC n.12, de 
02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 
10/01/01. O produto deverá se embalado em saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico, termosoldado, transparente com capacidade 
aproximadamente 1 a 3kg de produto e resistente ao transporte e ao 
armazenamento. Devem estar íntegras (lacradas), sem água ou gelo e sem 
rachaduras ou furos. Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem 
defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do mesmo. 

47 1.000 
PÇ 

(Maço) 
Couve manteiga 

Couve Extra: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com 
folhas verdes, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar aroma, coloração e tamanhos 
uniformes e típicos da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que 
lhe alterem a sua conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo 
devem ser procedentes de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos 
raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, 
estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Quanto às 
características microbiológicas, as verduras deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA.Totalmente livres de sujidades e parasitas.  

48 600 Kg Couve-Flor 

Couve-Flor Extra: Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, 
hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devem apresentar aroma, coloração e tamanhos uniformes e 
típicos da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que lhe alterem a 
sua conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem ser 
procedentes de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios 
solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estar 
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Quanto às 
características microbiológicas, as verduras deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. Totalmente livres de sujidades e parasitas.  
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49 
5.000 

 
KG 

Coxa e sobrecoxa  
de frango 
 

Produto resfriado - temperatura 4 a 6° - carne com aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasita e sujidades. embalagem com identificação do sif, 
data de fabricação e validade do produto. Embalagem com lacre original do 
fabricante. 

50 800 Unid. 
Creme de leite 01 
kg 

- Creme de leite, embalagem de 01kg.  
- Produto que forneça 29kcal em uma porção de 15g; 
- 3,0g de gorduras totais; 
- 1,8g de gorduras saturadas; 
- 0g de gorduras trans; 
- 6,1g ou quantidade menor a essa de sódio; 
- 15mg de cálcio. 

51 100 Latas Ervilha c/ 285g 

-Ervilha em conserva, lata de 285g.  
-Grãos de ervilha selecionados, oriundos de plantas sadias, produzido e embalado 
dentro dos padrões legais conforme determina a legislação vigente.                                                            
-Embalagem primária: lata com peso liquido de 285g, devidamente rotulada 
contendo todas as                                                     informações nutricionais, data de 
validade, fabricação, conforme determina a legislação vigente. Validade mínima de 
10 (dez) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 

52 500 Unid.  
Ervilha fresca 
congelada, 300g.  

Fresca congelada, de primeira; nova; constituída de grãos sãos e limpos; com 
umidade máxima de 15% por peso; isenta de sujidades, parasitas e larvas; 
acondicionada em saco de polietileno de 300g, com validade mínima de 04 meses 
a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a 
(portaria MA.65/93) e suas alterações posteriores. O produto não poderá ter data 
de fabricação anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega. Apresentar amostra e 
FICHA TÉCNICA autenticada. 

53 500 Maços Espinafre Extra 

Espinafre Extra: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, 
com folhas verdes, sem descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devem apresentar cor, aroma, sabor e tamanho uniforme típico da 
variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que lhe alterem aparência. As 
verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de vegetais genuínos e 
sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, apresentarem grau de 
desenvolvimento ideal no tamanho, aroma e cor, estarem livres de insetos e 
enfermidades, assim como seus danos, estarem livres de folhas sujas, terra 
aderente ou parasitas. Isentas de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Características microbiológicas, conforme padrões estabelecidos pela 
ANVISA.  

54 300 Cxs 
Extrato de tomate 
de 1,1 kg 

Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, de sujidades e fermentação, 
acondicionada em embalagem tetrapak com o peso de 1,1kg. Embaladas em caixa 
de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.   
Alimento que forneça em 350g as seguintes vitaminas: 
Vitamina A – 40mcg; 
Vitamina E – 1mg; 
Vitamina B6 – 0,06 mg; 
0% de gorduras totais, saturadas, trans. 
Produto como referência Elefante ou produto similar ou de melhor qualidade. 

55 200 Latas 
Extrato de tomate 
de 340g 

Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, 
acondicionada em latas de 340g, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, 
sem estofamentos, sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações, 
acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e 
lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.  
Alimento que forneça em 350g as seguintes vitaminas: 
Vitamina A – 40mcg 
Vitamina E – 1mg 
Vitamina B6 – 0,06 mg 
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Produto como referência: Elefante, Arisco ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

56 500 Latas 
Extrato de tomate 
de 4,100 kg 

Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados 
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, de sujidades e fermentação, 
acondicionada em latas de 4,100kg, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, 
sem estofamentos, sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações, 
acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e 
lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.  
Alimento que forneça em 350g as seguintes vitaminas: 
Vitamina A – 40mcg 
Vitamina E – 1mg 
Vitamina B6 – 0,06 mg 
Produto como referência: Elefante ou produto similar ou de melhor qualidade.  

57 1.000 Kg 
Farinha de 
mandioca  

Obtido da ligeira torração da raladura das raízes da 
mandioca (Manihot utilíssima), previamente descascada, lavada e isenta do radical 
cianeto, de material terroso, detritos de animais e vegetais, devendo obedecer à 
legislação vigente, embalada em pacotes de 500g ou 1kg. 
- Prazo de validade: 
O produto deverá ter validade mínima de 6 meses. 
- Prazo de fabricação: 
O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias da data da 
entrega. 
Apresentar amostra e FICHA TÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Yoki e Selka, ou produto similar ou de melhor qualidade. 

58 700 Kg Farinha de trigo 

-Farinha de trigo: 
- Produto especial enriquecida com ferro e acido fólico, composição mínima de 
75mcg de acido fólico e 2,1 de ferro, na porção de 50g. Contem glúten. 
Embalagem plástica atóxica devidamente rotulada conforme legislação vigente, 
contendo 01(um)kg reembalada em fardos contendo ate 30 (trinta) kg. Validade 
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega 
do produto. 
Produtos de referência: Nita, Sol, Cristal ou produto similar ou de melhor 
qualidade.                                                                            

59 400 Latas Farinha Láctea 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: 
lata contendo 400(quatrocentos) gramas, devidamente rotulada conforme 
legislação vigente.                                                                                              
-Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.                                                                                                     

60 1.800 Kg Feijão Carioca 

-Feijão carioca especial Tipo 1.  
-Natural constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e correspondente a 
variedade no tamanho e cor, maduros, limpos e secos. A composição centesimal 
aproximada deverá ser: proteínas 20g, lipídios 1,6g e glicídios 60,8g. Deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Embalagem primária, saco plástico atóxico, 
transparente, termossoldado, resistente devidamente rotulado conforme 
legislação vigente, com peso líquido de 1(um)kg, reembalado em saco plástico 
atóxico, transparente resistente contendo 30 (trinta) kg.                                                                            
-Validade mínima de 06 (seis) meses e empacotamento não superior a (trinta) dias 
da entrega do produto.    
-O produto deve declarar marca, prazo de validade,                                                      
número de registro do produto no órgão competente                                                        
e procedência, além de ser isento de impurezas, matéria terrosa, parasitas, 
detritos animais e vegetais. 
Produto como referência: Verdense, Cristal, Cocal ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

61 500 Kg 
Feijão preto 
especial 

Tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros, correspondente à 
variedade no tamanho e cor. Grãos maduros, limpos e secos. Deve estar de acordo 
com a legislação vigente. Embalagem primária: embalado em pacote plástico 
atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01 a 02 kg, 
devidamente impresso as informações exigidas por lei. Será permitido o limite de 
2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à Portaria 161 de 24/07/87 - 
M.A. O certificado de classificação emitido pelo órgão oficial de acordo com a Lei 
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6305 de 15 de dezembro de 1975 e Decreto Lei 82.110 de 14 de agosto de 1978 
deverá ser entregue a Divisão de Alimentação Escolar quando solicitado. 
-Prazo de validade: O produto deverá ter validade mínima de 06 meses. 
- Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 40 
(quarenta) dias da data da entrega. Apresentar amostra. Apresentar FICHA 
TÉCNICA autenticada. 

62 1.300 Unidades 
Fermento 
biológico em pó, 
pacote de 10g 

Ingredientes: levedura Sacharomyces cerevisiae e agente de rehidratação 
monostearato de sorbitana. Odor e sabor característicos, aspecto de pó, escamas, 
grânulos ou cilindros de tamanhos variáveis. Cor: do branco ao castanho claro. Na 
embalagem deve constar dados de identificação do produto, data de fabricação, 
data de validade, número do lote e informação nutricional. O produto deverá ser 
fabricado com matérias-primas em perfeito estado sanitário, isentos de matérias 
terrosas e detritos vegetais e animais. O produto não deverá conter substâncias 
estranhas à sua composição. Não deverá possuir cheiro a mofo e sabor amargo. 
Pacotes de 10g cada embalagem. 

63 800 Unidades 
Fermento em pó 
de 250g 

- Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de                                                       
mandioca, fosfato monocálcico e bicarbonato, conforme legislação vigente. 
Embalagem primaria lata ou pote plástico atóxico contendo 250 (duzentos e 
cinquenta) gramas devidamente rotulada conforme legislação vigente. 
-Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.  

64 
400 

 
Kg Fígado Bovino 

Víscera proveniente de animais de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em bifes finos ou 
tiras, aparados, separados por sacos de polietileno atóxico. Alimento fresco, 
refrigerado e NÃO congelado. Consistência firme, elástica e macia. Cheiro próprio. 
Deverá ser transportado em condições que preservem a qualidade.  

65 3.000 kg 
Filé de tilápia 
 

FILÉ DE PEIXE, TILÁPIA, sem espinhas e sem espinhos/couro/pele; congelado; com 
cor, cheiro e sabor próprio; sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico, com rotulo, carimbo de inspeção c/ 
val.min.de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de 
acordo com a nta-9 (dec.12.486/78) e (ma.2244/97) dec.30691,de 19/03/52 e suas 
posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela secretaria de agricultura; 
unidade devera conferir se o produto esta conforme nota técnica 19/09-dpdc,deve 
constar peso liquido; (antes do congelamento) e peso bruto apos o congelamento. 

66 1.000 Latas 

FÓRMULA 
INFANTIL DE 
SEGUIMENTO 
PARA LACTENTES 

É uma fórmula infantil de seguimento, adicionada de prebióticos. Usada em 
crianças a partir dos 6 meses de idade. Para contribuir no tratamento nutricional 
da constipação, o leite deverá conter uma mistura de prebióticos 90% gs e 10% fos 
a uma concentração de 4gr/l.  
800 gramas 
Informação Nutricional: 
Proteína: 40% proteína do soro do leite 60 % caseína. Gorduras: 97% gordura 
origem vegetal óleo de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, 
lecitina de soja. 3% gordura láctea advinda da proteína do leite de vaca. 
Carboidratos: 80% lactose 20% maltodextrina. 
Prebióticos: 4gr/litro 90% galacto-oligossacarídeos 10% fruto-oligossacarídeos. 
Ingredientes: soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó 
desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto-
oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, 
cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato 
de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio, lecitina de 
soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas vitamina c, taurina, niacina, vitamina e, 
pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina b2, ácido 
fólico, vitamina k, biotina, vitamina d, vitamina b12 e l-camitina. Não contém 
glúten. 
Produtos como referência: NAN COMFOR 2,  
APTAMIL ou produto similar ou de melhor qualidade. 

67 300 Latas  
FÓRMULA 
INFANTIL PARA 
LACTENTES 

É uma fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. Usada em crianças de 
0(zero) a 6(seis)  meses de idade. Para contribuir no tratamento nutricional da 
constipação, o leite deverá conter uma mistura de prebióticos 90% gs e 10% fos a 
uma concentração de 4gr/l. 
800 gramas 
Informação Nutricional: 
Proteínas: 70% proteína do soro do leite 30% caseína. Gorduras: 97% gordura 
vegetal óleo de palma, óleo palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de 
soja e 3% gordura láctea advinda da proteína do leite de vaca. 
Carboidratos: 100% lactose 
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prebióticos: 4gr / litro 90% galacto-oligossacarídeos 10% fruto-oligossacarídeos. 
Ingredientes: soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó 
desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto-
oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, 
cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato 
de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio, lecitina de 
soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas vitamina c, taurina, niacina, vitamina e, 
pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina b2, ácido 
fólico, vitamina k, biotina, vitamina d, vitamina b12 e l-camitina. Não contém 
glúten. 
Reconstituição: uma medida rasa de pó 4,43gr para cada 30ml de água morna, 
previamente fervida, correspondendo a uma diluíção a 13,3% 13,3gr em 90ml de 
água = 100ml. 
osmolalidade: 279mom/kg de água na reconstituição a 13,4%. 
osmolaridade: 251mosm/l de água na reconstituição a 13,4%. 
carga de soluto renal: 94mosm/litro. 
Produtos como referência: NAN COMFOR 1, APTAMIL 1 ou produto similar ou de 
melhor qualidade. 

68 800 kg 
FRANGO Semi 
processado, peito, 
sem osso.  

FRANGO SEMI-PROCESSADO, PEITO, SEM OSSO, SEM PELE, CORTADOS EM FILÉ, 
SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS: 
Descritivo do Produto: manipulado em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e 
transportada à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou 
inferior. 
1. Característica do Produto: Os cortes de aves congelados deverão apresentar-se 
livres de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração. O produto deverá estar de acordo com a legislação 
vigente, não podendo apresentar mais que 6% de degelo / água 
1.1. Características Sensoriais: 
Aspecto: característico, não deverá se apresentar seboso, amolecido, úmido ou 
pegajoso. 
Cor: uniforme e característico 
Cheiro/Odor: característico, sendo que a parte gordurosa não deve apresentar 
odor de ranço. Sabor: característico 
1.2. Características Físico-químicas: 
Aditivos: ausência 
Proteína: 15% 
1.3. Características Microbiológicas: 
Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 
02/01/01 ANVISA/MS. 
1.4. Características Microscópicas: 
O produto deverá seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela 
Resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, ANVISA/MS. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente, com rótulo e 
estabelecimentos Registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). E deverá apresentar, obrigatoriamente, as seguintes 
informações: 
- denominação (nome) de venda do produto de origem animal: o nome do 
produto de origem animal deve ser indicado no painel principal do rótulo em 
caracteres destacados, uniformes em corpo e cor, sem intercalação de desenhos e 
outros dizeres. O tamanho da letra utilizada deve ser proporcional ao 
tamanho utilizado para a indicação da marca comercial ou logotipo caso existam; 
- lista de ingredientes: a lista de ingredientes deve ser indicada no rótulo em 
ordem decrescente de quantidade, sendo os aditivos citados com função e nome e 
número de INS; 
- conteúdos líquidos: o(s) conteúdo(s) líquido(s) deve ser indicado(s) no painel 
principal do rótulo de acordo com o Regulamento Técnico Específico; 
- identificação da origem; 
- nome ou razão social e endereço do estabelecimento; 
- nome ou razão social e endereço do importador, no caso de produtos de origem 
animal importado; 
- carimbo oficial da Inspeção Federal ou Estadual 
- Categoria do estabelecimento, de acordo com a classificação oficial quando do 
registro do mesmo no DIPOA; CNPJ; 
- conservação do produto; 
- marca comercial do produto; 
- identificação do lote; 
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- data de fabricação; 
- prazo de validade; 
- composição do produto; 
- indicação da expressão: Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. 

69 500 Kg Fubá 

-Fubá de milho, composição mínima de ácido fólico 60 mcg, e ferro 1,5 na porção 
de 40 g 
-Contem glúten. 
-Embalagem plástica atóxica contendo 01 (um) kg. Devidamente rotulada 
conforme legislação vigente e reembalada em fardos plásticos atóxico contendo 
até 30 (trinta) kg. 
-Validade mínima de 06 (seis) meses e empacotamento não superior a 30 dias da 
entrega do produto. 

70 500 Unidades Gelatina, 12g 

-Gelatina de sabores variados                             Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, 
maltodextrina, acido cítrico INS 330, sal refinado, vários aromas, citrado de sódio 
INS 331iii, INS 123, não contem glúten.                                                           
-Composição nutricional: valor energético Maximo de 390 kcal, carboidratos 
máximo de 90g. , proteínas mínimo de 6g, gorduras totais 0g.  

71 500 kg Inhame 

Inhame Extra A: Tubérculo limpo de elevada qualidade, selecionados e sem 
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade com uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, 
perfurações, cortes e lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou doenças. 
Deve estar livre de sujidades, terra ou resíduo de fertilizante aderente à casca. 
Ausência de odor e sabor estranho, assim como parasitas e larvas. Quanto às 
características microbiológicas deve obedecer a legislação vigente.  

72 19.000 
UN. 

 
 

Iogurte 

Bebida láctea, com polpa de fruta, em sabores diversos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Embalagem de 150 ml. Prazo de 
validade de no mínimo 45 dias a partir da entrega do produto. 

73 600 UNID. 
Ketchup 
Tradicional - 390g 

Ingredientes: Tomate, vinagre, açúcar, glicose, sal, espessantes pectina e goma 
xantana, acidulante ácido cítrico, aromatizante e estabilizante cloreto de cálcio. 
Não contém glúten. 
Valor energético: 14 kcal em uma porção de 12g. Carboidratos: 3,5g; Sódio 119mg, 
zero gordura trans. 
 

74 300 kg 
Kiwi 
 

Kiwi A: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor 
próprio da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 
origem mecânica, por insetos e doenças que afetem suas características, não 
conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. Sem umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Obedecer padrões ANVISA 

75 4.000 KG Laranja Pêra 

Laranja Pêra A : peso médio 200g procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, Grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou 
corpos estranhos aderentes, Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme. Obedecer a padrões ANVISA.  

76 20.000 
L 
 
 

Leite 
 
 

Leite pasteurizado; HOMOGEINIZADO, Conservado entre 01 e 07 graus 
centígrados, tipo C; teor de matéria gorda mínimo de 3,0%; validade de 48 horas, 
da data da entrega, envasado em embalagens de saco de polietileno de baixa 
densidade; e suas condições deverão estar de acordo com o decreto (2.244, de 
04/06/97), MERCOSUL.  
Unidade de fornecimento: SACO de 1,00 Litro.  

77 400 Unid. 
Leite condensado 
de 01kg.  

- Leite Condensado. 
- Produto que forneça 65kcal em uma porção de 20g; 
- 0g de gorduras trans; 
- 58mg de cálcio; 
- 18mg ou quantidade menor a essa de sódio. 

78 600 Unidades 
Leite de Coco, 
200ml. 

Para fins culinários, produto obtido da emulsão aquosa extraída do coco (Cocos 
nucifera L.), através de processo tecnológico adequado e em conformidade com a 
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 legislação vigente. Embalagem primária: Frascos de aproximadamente 200 ml e 
rotulado de acordo com a legislação, destacando marca, data de fabricação e 
validade.  
Prazo de validade: mínima de 12 meses.  
- Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 40 
(quarenta) dias da data da entrega. Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Mais Coco, Sococo e Ducoco, ou produto similar ou de 
melhor qualidade. 

79 300 Latas 
Leite em pó sem 
lactose.  

Fórmula infantil especial, isenta de lactose, enriquecida com vitaminas, 
nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. Para lactentes de 0 a 12 
meses com intolerância à lactose. Produtos como referência: NAN, NINHO, 
APTAMIL ou produto similar ou de melhor qualidade. 

80 400 KG Limão 

Limão: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 
origem mecânica ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes a casca, isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, Tamanho médio e uniforme. 
Padrões ANVISA  

81 3.000 kg Linguiça Mista  
Linguiça pura com ausência de características organolépticas (cheiro e cor). 
Alimento fresco, refrigerado e NÂO congelado, de origem frigorífica e não de 
matadouros clandestinos.  

82 500 Kg Maçã Argentina 

Produto procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo 
se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. 
Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Padrões ANVISA 

83 2.000 KG 
Maçã Nacional 
Fuji/Gala 

Maçã Nacional Fuji/Gala Classificação 163-175, produto procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter 
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme,. Padrões ANVISA  

84 1.200 Pacotes 
Macarrão 
espaguete 

Produto de sêmola como ovos, vitaminado, composto de matéria prima de 
primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso, parasitas. O produto 
deverá ser classificado como massa seca de formato espaguete, em conformidade 
com a legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 12.486/78, da Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas alimentícias ou macarrão). O 
macarrão, ao ser colocado na água, não deverá turvá-la antes da cocção e não 
poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. Embalagem: em pacotes com 500 
gr.  
Prazo de validade: mínima de 12 meses. - Prazo de fabricação: O produto não 
poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da 
entrega. Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Petybon e Adria ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

85 1.500 Pacotes 
Macarrão ‘padre 
nosso’ de 500g 

-Macarrão padre nosso. Produto de sêmola com ovos tipo parafuso. Ingredientes: 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante 

natural urucum e cúrcuma. Contem (pró-vitamina A) adicionados com água e 

submetidos a processo tecnológico adequado. Massa alimentícia em 

conformidade com a legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 

12.486/78, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas 

alimentícias ou macarrão). 

-Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação  

não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá ter o selo 
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da ABIMA.  
Produto de referência: (Amália) ou produto similar ou de 

melhor qualidade.                                                      

86 3.500 Pacotes 
Macarrão parafuso 
ou penne, 500g.  

-Macarrão parafuso: -Produto de sêmola com ovos tipo parafuso. 
-Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo 
pasteurizado e corante natural urucum e curcuma. Contem (pró-vitamina A) 
adicionados com água e submetidos a processo tecnológico adequado. Massa 
alimentícia em conformidade com a legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e 
decreto 12.486/78, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (NTA 49 - 
Massas alimentícias ou macarrão). 
-Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação  
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá ter o selo 
da ABIMA. 
Produto de referência: (Amália, Cristal) ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 
                                                              

87 300 Unid. 
Maionese 500g 
 

É o produto industrializado a partir da emulsão cremosa estável e homogênea da 
água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, vinagre, sal e ovos pasteurizados, 
sequestrante EDTA. Fórmula devidamente registrada. Composição centesimal 
aproximada: carboidrato: 7,5%, Gordura total isenta de ácidos graxos trans: 30%, 
Sódio: 1.010mg. Embalagem conforme determina a legislação vigente. Embalado 
em tetrapack, bisnagas ou balde com tampas invioláveis, contendo peso líquido de 
aproximadamente 1kg. Rotulagem dentro dos padrões da legislação. Prazo de 
validade: mínima de 6 meses. - Prazo de fabricação: O produto não poderá ter 
data de fabricação anterior a 40 (quarenta) dias da data da entrega. Apresentar 
FICHA TÉCNICA autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Quero, Hellmans e Lisa, produto similar ou de melhor 
qualidade 

88 500 Unid. Maionese de 03kg 

É o produto industrializado a partir da emulsão cremosa estável e homogênea da 
água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, vinagre, sal e ovos pasteurizados, 
sequestrante EDTA. Fórmula devidamente registrada. Composição centesimal 
aproximada: carboidrato: 7,5%, Gordura total isenta de ácidos graxos trans: 30%, 
Sódio: 1.010mg. Embalagem conforme determina a legislação vigente. Embalado 
em tetrapack, bisnagas ou balde com tampas invioláveis, contendo peso líquido de 
aproximadamente 3kg. Rotulagem dentro dos padrões da legislação. Prazo de 
validade: mínima de 6 meses. - Prazo de fabricação: O produto não poderá ter 
data de fabricação anterior a 40 (quarenta) dias da data da entrega. Apresentar 
FICHA TÉCNICA autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Quero, Hellmans e Lisa, ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

89 1.500 KG Mamão formosa 

Mamão Formosa A: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in 
natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, 
aroma, cor e sabor próprio da variedade, apresentar grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica, por insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou 
corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Sem umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Obedecer padrões ANVISA  

90 800 Kg 
Mamão Havaí 
 

Mamão Havaí A: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e 
sabor próprio da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer 
lesões de origem mecânica, por insetos e doenças que afetem suas características, 
não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. Sem umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Obedecer padrões ANVISA 

91 1.000 KG 
Mandioca 
descascada 

Pedaços de tamanho médio, descascados, limpos e bem conservados.  

92 500 kg Manga Palmer 

Manga Palmer: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios das variedades, apresentarem grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica, por insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou 
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corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Sem umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Obedecer a padrões 
ANVISA  

93 800 KG Maracujá 

Maracujá Azedo A: Produto procedente de uma planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 
tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não 
estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica ou 
provocadas por insetos e doenças, não conter substância terrosa, sujidades, 
resíduos de fertilizantes e corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Padrões ANVISA  

94 1.000 Kg Margarina vegetal 

-Margarina -Margarina vegetal com sal e com o pote de 01kg.                  
-Livre de gorduras TRANS, oriunda de óleo vegetal  
comestível, contendo vitaminas, açúcar e cloreto                                                          
de sódio dentro dos padrões legais. Composição  
centesimal aproximada devera ser: proteínas 0,1g,  
lipídios 60 a 80g e glicídios 0,0g, 1.500 UI de vitamina A, cremosa, com adição de 
sal, produzida e embalada dentro das normas que determina a legislação. 
Embalada primária em potes plásticos contendo 01kg devidamente rotulada 
conforme legislação vigente e reembalada em caixa de papelão reforçado 
contendo de 10 a 12 (dez a doze) kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá 
ser entregue com o volume interno intacto, sem qualquer alteração física na 
consistência. 
Produtos de referência (Delicia, Qualy) ou produto similar ou de melhor qualidade.                                                                                                     

95 1.000 Kg Melancia 

Melancia graúda: peso médio 8 kg Redonda/comprida, Fruto sadio, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não 
estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por 
insetos ou doenças, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos 
ou corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Padrões ANVISA  

96 500 Kg Melão 

Melão Amarelo 10/11: peso médio 1200g Procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não 
estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica, por insetos e 
doenças que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, 
produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, Sem 
umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer aos padrões ANVISA  

97 350 Kg 
Milho branco p/ 
canjica 

-Milho branco para canjica tipo 1. 
-Embalagem primária e saco plástico atóxico, transparente, resistente, 
termossoldado, contendo 500(quinhentos) gramas, devidamente rotulado 
conforme legislação vigente, e reembalado em fardo plástico atóxico contendo 10 
(dez) kg. Validade mínima de 06 (seis)meses e fabricação não superior a 30 dias da 
entrega do produto.                                                                                    

98 500 kg Milho para pipoca 

Grãos graúdos e sadios, da variedade amarela, acondicionado em sacos plásticos 
transparentes, contendo peso líquido de 500 g. Prazo de validade: de 04 meses. 
- Prazo de fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 
(trinta) dias da data 
da entrega. Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Zei, Selka e eYoki ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

99 3.000 KG Milho verde 
Produto fresco com a ausência de oxidação (início de putrefação ou até mesmo 
“machucados” causados pelo transporte) 

100 200 Unid. 
Milho verde c/ 
280g 

- Milho verde em conserva, embalagem de 280g. 
- Produto que forneça em uma porção de 20g, 0(zero)% de gorduras totais, 
saturadas e trans, que a fibra alimentar seja acima ou igual a 06g, e a quantidade 
de sódio seja menor ou igual a 340mg. 
-Grãos de milho selecionados, oriundos de plantas sadias, produzido e embalado 
dentro dos padrões legais conforme determina a legislação vigente.                                                            
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-Embalagem primaria: lata com peso líquido de 285g, devidamente rotulada 
contendo todas as                                                     informações nutricionais, data de 
validade, fabricação, conforme determina a legislação vigente. Validade mínima de 
10 (dez) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 

101 500 Lata 
Milho verde c/ 
3,100kg 

-Milho verde em conserva, lata de 3,100kg, 
-Produto que forneça em uma porção de 20g, 0(zero)% de gorduras totais, 
saturadas e trans, que a fibra alimentar seja acima ou igual a 06g, e a quantidade 
de sódio seja menor ou igual a 340mg. 
-Grãos de milho selecionados, oriundos de plantas sadias, produzido e embalado 
dentro dos padrões legais conforme determina a legislação vigente.                                                            
-Embalagem primária: lata com peso líquido de 3,100kg devidamente rotulada 
contendo todas as                                                     informações como data de 
validade, fabricação,  
conforme determina a legislação vigente.                                                                -
Validade mínima de 10 (dez) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto. 

102 600 Latas 
Mistura para 
mingau sabor 
arroz 

Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite.  400G 
Produto como referência: Mucilon de arroz, ou produto similar ou de melhor 
qualidade.  

103 200 Latas 
Mistura para 
mingau sabor 
milho 

Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais 
(fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina 
b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém glúten. 
Contém traços de leite. 400G Produto como referência: Mucilon de milho, ou 
produto similar ou de melhor qualidade. 

104 600 Latas 
Mistura para 
mingau sabor 
MULTI CEREAIS 

Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. 400G 
Produto como referência: Mucilon de Multi Cereais, ou produto similar ou de 
melhor qualidade. 

105 500 UNID. 
Molho de 
Mostarda - 200g 

Ingredientes: vinagre, mostarda, milho, açúcar, sal, cúrcuma, pimenta-do-reino, 
noz-moscada+1:65536 e conservador benzoato de sódio. Contém glúten. 
Valor energético: 06 kcal em uma porção de 12g. Carboidratos: 1,5g; Sódio 72mg, 
zero gordura trans. 

106 200 Unid. 
Molho de soja, 
500ml 

Molho Japonês - obtido pela fermentação da soja e de outros cereais como arroz e 
milho, pode ser adicionado de outras substancias alimentícias aprovadas, na forma 
liquida de cor marrom escuro; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo 
em perfeito estado de conservação; e suas condições 
deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276 e suas alterações posteriores. 
Embalagem primária: 
Frascos contendo 500 ml. Prazo de validade: mínima de seis meses. Prazo de 
fabricação: O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) dias 
da data da entrega. Apresentar FICHA 
TÉCNICA autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência:: Kirin, Kitano e Sakura, ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

107 500 kg 
Morango 
  

108 500 Kg Mortadela fatiada  

Produto fatiado no dia da entrega com ausência de tiras de gordura, contendo 
rotulagem nutricional, data de validade, registro da ANVISA e do ministério da 
agricultura. 
Produtos de referência: Sadia, Perdigão ou produto similar ou de melhor 
qualidade 

109 2.000 Litros Óleo de soja 

-Óleo de soja vegetal embalagem Pet 900ml, livre de soja transgênica.  
-Produto alimentício, originário de soja, refinado dentro de padrão rigoroso de 
qualidade com abtenção de óleo claro, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com 
os padrões legais, deve conter no mínimo 0,3 mg. de vitamina E e máximo de 3 g. 
de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem primaria tipo Pet plástica 
contendo 900 (novecentos) ml. devidamente rotulada conforme legislação 
vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto.                                                                                               

110 200 
Pcts 

 
Orégano 
desidratado 

Orégano desidratado, pacote de 500g. 
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111 2.000 Dúzias Ovos brancos 

Ovos: Brancos, de galinha, Grande. Manipulado em condições higiênicas e 
provenientes e animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e quebraduras na 
casca. De produção recente e embalados em cartelas de 12 e 30 unidades, 
protegidos por filme de PVC, devidamente destacando o nome do produtor, 
carimbo do SIF ou SISP, data da embalagem e validade, tipo grande, assim como as 
condições de armazenamento. Podendo ser acondicionados em caixas de papelão 
com tampa.  

112 500 UNID. 
Palmito de açaí em 
conserva 

Palmito inteiro em conserva.  
Produtos de referência: Imperador, Gomes da Costa, ou produto similar ou de 
melhor qualidade. 

 
São Simão - GO, 20 de fevereiro de 2017. 

 
ROBERTA TELES 

Nutricionista Responsável 
 

DIVINO ANTONIO NOGUEIRA 
Secretário Municipal de Educação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I - B 

 
1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), com entrega 
parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os 
estudantes da rede municipal de educação. 
 
1.1 - Quanto aos itens descritos no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I – B (Cota 
Reservada) poderão participar somente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Art. 48, I e III da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014). 
 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
A presente v isa  a  aquisição de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino 
do município de SÃO SIMÃO GOIAS e DISTRITO DE ITAGUAÇU, garantindo 
melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições 
de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica, com acesso igualitário, 
respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 
 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 
a) As especificações constam no Anexo I deste Termo. 
 
b) Entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela SECRETARIA DE 
EDUCAÇAO, a qual formulará periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo de 
2 4  (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação, para entregar o produto 
solicitado em cada uma das Unidades de Ensino requisitantes. 
 
c) Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 
legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-
químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e 
Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme 
tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber 
(SIM, SIE, SIF). 
 
3.1 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item 
anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 
 Identificação do produto; 
 embalagem original e intacta, 
 data de fabricação, 
 data de validade, 
 peso líquido, 
 Número do Lote, 
 Nome do fabricante. 
 Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber, 
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4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
 
b) As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, 
sendo esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação /produção 
/comercialização de gêneros alimentícios. 
 
5 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
a) A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável de cada 
unidade escolar, será responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, 
observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, 
observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados). 
 
b) A Nutricionista da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO realizará visita de rotina no local de 
armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para 
supervisão das atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária 
vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas 
correções. 
 
c) Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam 
satisfatórias. 
 
6 – DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O serviço deverá ser devidamente atestado, pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, após a 
aprovação dos serviços pelas nutricionistas da unidade de ensino, sem o qual não será 
permitido nenhum pagamento. 
 
7 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL E PERIODICIDADE 
 
7.1 – Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem as 
Regiões do Município DE SÃO SIMÃO e DISTRITO DE ITAGUAÇU. 
 
7.2 - A Secretaria Municipal de Educação, fornecerá o cronograma de entrega, que deverá 
ser assinada em conjunto com a nutricionista da Equipe, a qual deverá se identificar 
através de seu carimbo e assinatura. 
 
7.3 – Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade: 
 
 Hortifrutigranjeiros – semanalmente, 
 
 Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente, 
 
 Produtos de panificação, de acordo com cardápio, 
 
 Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente, e, 
 
 Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a 
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capacidade de estocagem da Unidade. 
 
7.4 - Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade 
poderá sofrer alterações. 

 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1 – O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, até o dia 30 
(trinta) dias do mês subsequente após a entrega e aceitação dos produtos, com o devido 
ateste da Nota Fiscal. 
 
9 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
9.1 – O prazo para fornecimento dos produtos será de 6 (seis) meses. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 - Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem cada 
Região Administrativa do Município de SÃO SIMÃO GOIAS e DISTRITO DE 
ITAGUAÇU, que serão responsáveis pela conferência dos gêneros no ato do 
recebimento, que informarão à SECRETARIA DE EDUCAÇAO eventuais inconsistências. O 
produtos entregues deverão estar em conformidade com a Autorização de  Fornecimento 
emitidas, pela superintendência de compras, de datas, pesos e quantidades estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
10.2 – As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega 
do produto, é de total responsabilidade da proponente. 
 
10.3 – Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú 
especifico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer 
substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos. 
 
10.4 – Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser 
transportados em caminhão tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a 
qualidade dos alimentos no ato da entrega. 
 
10.5 – Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno 
higienizadas quando necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrútis em caixas 
de madeira ou papelão, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em 
embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico. 
 
10.6 - Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, 
uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios 
(uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido 
sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de fabricação/produção de 
alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 
 
10.7 – Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em 
desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 
 
10.8 – A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios.  
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10.9 - Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações 
pertinentes. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
11.2 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no 
contrato; 
 
11.2 - Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 
especificações e recomendações da contratante; 
 
11.3 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos 
serviços ora licitados; 
 
11.4 - Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, 
em função da prestação dos serviços. 
 
11.5 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 
 
 
12 - ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES: 
 
12.1 – Na Secretaria Municipal de Educação, AV BRASIL S/N SÃO SIMÃO GOIÁS. 
 
 
13 – FONTE DE RECURSOS: 
 
13.1 – A Secretaria Municipal de Educação através das Caixas Escolares arcará com a 
despesa decorrente do objeto de aquisição dos gêneros alimentícios com recursos 
provenientes do Convênio FNDE – PNAE e do Tesouro municipal. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação 
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. 
 
Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, 
materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

 
Itens destinados a cota reservada para participação das microempresas e empresas 
de pequeno porte: 
 
ITEM QUANT UNID. PRODUTO ESPECIFICAÇÕES 

113 100.000 Unidades Pão Brioche 

Pão de hamburguer, 50g - 70g: Pão de hamburguer; redondo, superfície macia, lisa, 
brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura 
vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,30g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g 
de fermento biológico, 0,05g de antimofo; pesando 50g por unidade; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. Podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas, desde que 
declaradas.  - Características gerais:  Os produtos deverão estar de acordo com a 
legislação vigente, em especial:  - Portaria 593, de 25/08/99;  - Decreto 3.029, de 
16/04/99;  - Resolução RDC n 263 de 22 de setembro de2005 e suas alterações 
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posteriores;  - Resolução RDC n 12, de 02/01/01, ANVISA/MS (padrões microbiológicos);  
- Resolução RDC n 175 de 08/07/03, ANVISA/MS (matéria macroscópica e microscópica);  
- Resolução RDC n 259 de 20/09/02, ANVISA/MS(rotulagem alimentos embalados);  - 
Resolução RDC n 359, de 23/12/2003, ANVISA/MS (rotulagem porcoes);  - Resolução 
RDC n 360, de 23/12/2003, ANVISA/MS (rotulagem IDR);  - Resolução RDC n 40, de 
08/02/2002, ANVISA/MS (glúten);  - Resolução FNDE n. 26, de 14 de junho de 2013  
CARACTERISTICAS SENSORIAIS, FISICO QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS E 
MICROSCÓPICAS:  - Características organolépticas:  - Aspecto: próprio  - Cor: Própria  - 
Odor: Próprio  - Sabor: Próprio  - Textura: Própria(encorpada)  Características físico-
químicas: em 100g  Proteínas: 8g  Carboidrato: 60g  Lipídio: 2,8g  Características 
microscópicas:  - matéria prejudicial a saúde humana, macroscópica e microscópica: 
ausência (critico)  - sujidades, parasitos e larvas: ausência (critico)  - elementos 
histológicos estranhos ao produto: ausência (critico)  - Prazo de validade:  O produto 
devera ter validade de 7(sete)dias.  - Prazo de fabricação:  O produto não poderá ter 
data de fabricação anterior a 2 (dois) dias da data da entrega.  - Embalagem:  A 
embalagem do produto devera ser de material flexível, de plástico atóxico, vedada 
hermeticamente contendo um a dois kg de produto. Não deve ser embalado quente. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, 
que exponha o produto a contaminação e/ou deterioração. 

114 10.000 Unidades 
Pão Francês, 
25g 

Pão Francês 25 g: Mini-pão; Francês; composição mínima da massa 21,0g de farinhade 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 0,1g de açúcar; 0,4g de sal, 0,2g de 
reforçador, 125 ml de água; 0,6g de fermento biológico, 02g de gordura vegetal; 
pesando 25g por unidade; Os produtos deverão estar de acordo com a legislação 
vigente, em especial:  - Portaria 593,DE 25/08/99;  - Decreto 3.029, DE 16/04/99;  - 
Resolução RDC n 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores;  - 
Resolução RDC n 12, de 02/01/01, ANVISA/MS (padrões microbiológicos);  -Resolução 
RDC n 175 de 08/07/03, ANVISA/MS (matéria macroscópica e microscópica);  - 
Resolução RDC n 259 de 20/09/02, ANVISA/MS (rotulagem alimentos embalados);  - 
Resolução RDC n 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS (glúten);  - Resolução FNDE n.26, de 14 
de junho de 2013.  - Prazo de validade:  O produto devera ter validade de 7 horas.  A 
embalagem primária do produto os Pães Francês 25 e 50 gramas deverão ser embalados 
em sacos plásticos atóxicos perfurados que permitam a respiração do produto; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem secundária deverá ser adequada 
ao empilhamento recomendado, ou transportados em containers ou monoblocos na cor 
branca, no ato da entrega. 

115 150.000 Unidades 
Pão Francês, 
50g 

Pão francês 50 g: Pão; Francês; composição mínima da massa: 40g farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24 ml de água, 0,2g 
de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por 
unidade. Os produtos deverão estar de acordo com a legislação vigente, em especial: 
- Portaria 593, DE 25/08/99; 
- Decreto 3.029, DE 16/04/99; 
- Resolução RDC n 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; 
- Resolução RDC n 12, de 02/01/01, ANVISA/MS (padrões microbiológicos); 
- Resolução RDC n 175 de 08/07/03, ANVISA/MS (matéria macroscópica e microscópica); 
- Resolução RDC n 259 de 20/09/02, ANVISA/MS (rotulagem alimentos embalados); 
- Resolução RDC n 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS (glúten); 
- Resolução FNDE n. 26, de 14 de junho de 2013. 
- Prazo de validade: 
O produto devera ter validade de 7 horas. 
A embalagem primaria do produto. Os pães francês 25 e 50 gramas deverão ser 
embalados em sacos plásticos atóxicos perfurados que permitam a respiração do 
produto; produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem secundária 
deverá ser adequada ao empilhamento recomendado, ou transportados em containers 
ou monoblocos na cor branca, no ato da entrega. 

116 
5.000 

 
KG 

Peito de 
frango com 
osso 
 

Produto resfriado - temperatura 4 a 6° - carne com aspecto próprio, não amolecido e 
nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasita 
e sujidades. Embalagem com identificação do sif, data de fabricação e validade do 
produto. Embalagem com lacre original do fabricante. 

117 400 kg Pepino 

Pepino Caipira Extra AA: Produto de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidos. 
Próprios para o consumo, procedentes de plantas genuínos e sadias, apresentarem grau 
ideal de uniformidade e desenvolvimento quanto ao tamanho , aroma, cor e sabor que 
são próprios da variedade. Estarem livres de enfermidades e lesão de origem mecânica 
ou produzidas por insetos ou doenças. Isentos de terra , produtos químicos e corpos 
estranhos aderentes na casca. Sem umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: De acordo com a legislação vigente. Estarem 
isentos de sujidades, parasitas e larvas.  

118 300 Unid.  Pequi em - Lascas de Pequi em conserva, acondicionados em vidro de 500g.  
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lascas 

119 150 kg 
Pimentão 
Amarelo 

Pimentão Amarelo extra AA: produto procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas 
características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Padrões ANVISA  

120 200 KG 
Pimentão 
verde 
 

Pimentão Verde extra AA: produto procedente de planta sadia, destinado ao consumo 
“in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, 
cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter 
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Padrões ANVISA  

121 200 KG 
Pimentão 
vermelho 

Pimentão Vermelho extra AA: produto procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas 
características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Padrões ANVISA  

122 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
ACEROLA.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas a polpa sem conservantes, no sabor 
(ACEROLA), embalada em embalagens plásticas (polietileno),     congelada, de 1 kg (não 
fracionada), contendo as seguintes informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, carboidratos, fibra alimentar, sódio, 
gorduras, colesterol, cálcio e ferro, por porção. Necessário apresentar o registro do 
produto e estabelecimento junto ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento 
(M.A.P.A) ,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade mínima de 03 (três) meses, 
contados da emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de Suco. 

123 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
MARACUJÁ.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas a polpa sem conservantes, no sabor 
(MARACUJÁ) embalada em embalagens plásticas (polietileno),     congelada, de 1 kg (não 
fracionada) , contendo as seguintes informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, carboidratos, fibra alimentar, sódio, 
gorduras, colesterol, cálcio e ferro, por porção. Necessário apresentar o registro do 
produto e estabelecimento junto ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento 
(M.A.P.A) ,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade mínima de 03 (três) meses, 
contados da emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de Suco. 

124 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
MORANGO.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas a polpa sem conservantes, no sabor 
(MORANGO), embalada em embalagens plásticas (polietileno),     congelada, de 1 kg 
(não fracionada) , contendo as seguintes informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, carboidratos, fibra alimentar, sódio, 
gorduras, colesterol, cálcio e ferro, por porção. Necessário apresentar o registro do 
produto e estabelecimento junto ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento 
(M.A.P.A) ,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade mínima de 03 (três) meses, 
contados da emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de Suco. 

125 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, CAJU.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas a polpa sem conservantes, no sabor 
(CAJU), embalada em embalagens plásticas (polietileno),     congelada, de 1 kg (não 
fracionada) , contendo as seguintes informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, carboidratos, fibra alimentar, sódio, 
gorduras, colesterol, cálcio e ferro, por porção. Necessário apresentar o registro do 
produto e estabelecimento junto ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento 
(M.A.P.A) ,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade mínima de 03 (três) meses, 
contados da emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de Suco. 

126 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
GOIABA.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas a polpa sem conservantes, no sabor 
(GOIABA), embalada em embalagens plásticas (polietileno),     congelada, de 1 kg (não 
fracionada) , contendo as seguintes informações mínimas na embalagem: Data de 
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fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, carboidratos, fibra alimentar, sódio, 
gorduras, colesterol, cálcio e ferro, por porção. Necessário apresentar o registro do 
produto e estabelecimento junto ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento 
(M.A.P.A) ,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade mínima de 03 (três) meses, 
contados da emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de Suco. 

127 1.000 Kg Polvilho doce 
Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto livre de matéria terrosa e 
vegetal.  

128 800 Kg 
Presunto 
cozido 

Presunto - ingredientes: carne suína, salmoura, amido, proteína isolada de soja, sal, 
açúcar, pimenta 
branca, proteína vegetal hidrolisada, aromas naturais de pimentas: vermelha, jamaica e 
preta, 
estabilizante polifofato de sódio (ins 4521), realçador de sabor glutamato monossódico 
(ins621), antioxidante eritorbato de sódio (ins 316), conservador nitrito de sódio (ins 
250) e corante carmim (ins 120) ), carne mecanicamente separada de aves e miúdos 
suínos. Sem glúten.  
O produto deverá ser fatiado no dia da entrega com ausência de tiras de gordura,  
Produto como referência SADIA, Perdigão ou produto similar ou de melhor qualidade. 

129 1.600 Kg 
Queijo tipo 
Mussarela 

Produto obtido por coagulação do leite por meio coalho e/ou outras enzimas 
coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias láticas 
específicas. O Queijo mozarela é um queijo gordo de média umidade de acordo com a 
classificação estabelecida no Regulamento Técnico Geral de Identidade e Qualidade de 
Queijos. Ingredientes Obrigatórios: leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu 
conteúdo de matéria gorda, cultivo de bactérias láticas específicas, coalho e/ou outras 
enzimas coagulantes apropriadas, cloreto de sódio. 
- Ingredientes Opcionais: leite em pó, creme, sólidos de origem láctea, caseinatos, 
cloreto de cálcio, ácidos cítricos, lático, acético ou tartárico. As práticas de higiene para 
elaboração do produto devem estar de acordo com o Código Internacional 
Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos (CAC/VOL. 
0A.1985). O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados 
e submetidos à pasteurização, ou tratamento térmico equivalente para assegurar 
fosfatase residual negativa (A.O.A.C. 15° Ed. 1990,979.13,p823 ) combinado ou não com 
outros processos físicos ou biológicos que garantam a inocuidade do produto. O 
produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza. 
Validade mínima de 2 meses e quatro dias a contar da data da entrega. Revestimento 
em polietileno de baixa densidade (PEBD), tipo "DOY PACK", atóxico, com capacidade de 
aproximadamente 4Kg. A embalagem primária do queijo mozarela em peça deverá ser a 
vácuo, 
tipo “Cryovac”, termoformada, resistente, transparente, atóxica, com capacidade 
aproximada de 4Kg quilos do produto. A embalagem secundária do queijo mussarela 
peça deverá ser caixa de papelão 
reforçada, com as abas superiores e inferiores totalmente lacradas com fita adesiva 
plastificada, com capacidade para 6 (seis) peças. O produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens (primária e secundária), 
deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 
- denominação de venda do produto, inclusive a marca e ingredientes utilizados para a 
sua elaboração. 
- identificação da origem (nome e endereço do fabricante e/ou produtor, do envasador 
e do distribuidor, se for o caso) 
- expressão: "Indústria Brasileira", se for o caso, por extenso ou abreviada, ingredientes, 
conteúdo líquido, 
condições de armazenamento para manter o produto refrigerado, validade do produto 
refrigerado, data de fabricação do produto, número de registro do produto no órgão 
competente, número do Serviço de Inspeção Federal, indicação do local apropriado para 
abertura da embalagem primária 
- A impressão da data de fabricação e prazo ou data de validade ou data de vencimento 
e número de 
lote poderá ser em "ink jet" ou carimbo sendo este último, de forma clara e indelével e 
que resista as 
condições rotineiras de manuseio da embalagem. 
- O conteúdo líquido na embalagem secundária, deverá ser indicado em fundo do 
número de unidades 
do conteúdo líquido individual de cada embalagem. 
- No rótulo da embalagem primária, deverá constar as condições de armazenamento ou 
conservação do produto antes e após a abertura da embalagem, assim como o prazo 
mínimo para consumo após a abertura da embalagem primária. Queijo tipo mussarela, 
fatiada: leite de vaca, embalagem com dados de identificação, data de fabricação e data 
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de validade, rotulagem nutricional, registro da ANVISA e do ministério da agricultura. 
Descrição do Produto: Queijo Mozarela Girolanda, excelente fatiamento e filamento, 
Ingredientes: Leite pasteurizado , fermento lático , coalho bovino , cloreto de cálcio , 
cloreto de sódio. Teor de Sal: 1,2% à 1,8%.   

130 500 kg Quiabo 

Quiabo Liso Extra AA : Produto de elevada qualidade, Devem apresentar grau ideal de 
uniformidade e desenvolvimento quanto a coloração , tamanho, aroma e sabor que são 
típicos da variedade. Legumes próprios para o consumo devendo ser originários de 
plantas genuínas e sadias e serem de colheita recente. Estarem livres de lesão de origem 
mecânica ou provocadas por insetos ou doenças. Estarem livres de sujidades, produtos 
químicos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderentes na casca. Qualidade sanitária 
CONFORME LEGISLAÇÃO ANVISA.  

131 100 Unidades 
Rapadura 
Pura 

Produto de primeira qualidade. 

132 1.500 Kg  
Repolho 
 

Repolho Liso Extra: Hortaliças de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, 
compactas e firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, 
serem de colheita recente, apresentando grau ideal no desenvolvimento do tamanho, 
aroma , cor e sabor que são próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de 
fertilizantes ou produtos químicos aderente nas folhas. Isentam de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranho. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: conforme 
legislação vigente. Ausência de sujidades, parasitas e larvas.  

133 1.000 Kg  
Repolho Roxo 
 

Repolho Roxo Extra: Hortaliças de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, 
compactas e firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, 
serem de colheita recente, apresentando grau ideal no desenvolvimento do tamanho, 
aroma , cor e sabor que são próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de 
fertilizantes ou produtos químicos aderente nas folhas. Isentas de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranho. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: conforme 
legislação vigente. Ausência de sujidades, parasitas e larvas.  

134 17.500 Unid. Rosca palito 
Unidade de 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não 
deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica na hora da entrega. 

135 600 Unid. Rúcula 

Hortaliças de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o 
consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, 
apresentando grau ideal no desenvolvimento do tamanho, aroma , cor e sabor que são 
próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes ou produtos 
químicos aderente nas folhas. Isentas de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranho. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: conforme legislação vigente. Ausência 
de sujidades, parasitas e larvas.  

136 15.000 Unid. 
Saco de papel 
para pipoca 

Saco de papel para pipoca.  
Dimensão do saco: 15x8 cm  

137 1.400 Kg Sal 

-Sal refinado extra iodado pct. 01kg.                       
-Beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e 
fragmentos de conchas.                                                      
-O produto moído deverá passar totalmente pela peneira número 20. Produzido e 
embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: saco 
plástico contendo 01(um)kg devidamente rotulado conforme legislação vigente e 
reembalado em fardo plástico resistente atóxico contendo ate 30 kg.                                                 
Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.                                                                                                                                                        

138 1.000 Kg Salsicha 

Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne frango, adicionado de 
ingredientes e condimentos (exceto pimenta) e outras substâncias alimentícias 
aprovadas pelos órgãos competentes desde que declaradas e que não descaracterizem 
o produto, embutido em envoltório natural (sem corantes) e submetido a um processo 
térmico adequado. Deverá apresentar-se livre de gordura trans. Será tolerada a adição 
de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais, sendo permitida a 
utilização máxima de 4% de proteína vegetal. Poderá ser adicionado ao produto, desde 
que declarados, sais minerais que não compitam entre si em termo de 
biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada e armazenada à temperatura de –
12°C (doze graus centígrados negativo) ou inferior e transportada em condições que 
preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá 
estar de acordo com a legislação vigente, em especial a Resolução RDC 175/2003 da 
ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Portaria 1002 SVS/MS, Portaria 
n°6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo, CVS-5/13, Instrução Normativa n°4/00 M.A.A, 
Resolução/FNDE/CD/N.38, de 16 de julho de 2009, art.17 inciso II. 
1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
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1.1. GERAIS A salsicha deverá ser preparada com carne de ave em perfeito estado de 
conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens, não sendo permitida o 
emprego de carnes e gorduras provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos. A 
porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. O 
produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será 
tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem 
uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 gramas. O produto 
deverá ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em 
condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas 
ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Deverá ser elaborado de 
acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas 
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de 
Alimentos. 
ORGANOLÉPTICAS ANTES E APÓS A COCÇÃO: 
- aspecto: característico cor: característica, sem manchas pardacentes ou esverdeadas 
- odor: característico 
- sabor: característico 
- consistência/textura: característica 
1.3.FÍSICO-QUÍMICAS: 
- Amido: máximo de 2,0% p/p (crítico) 
- Carboidratos totais: máximo de 7,0% p/p (somatória de amido máximo e 
açúcares totais) (crítico) 
- Umidade: máximo de 65,0% p/p(crítico) 
- Gordura: máximo de 20,0% p/p(crítico) 
- Proteína: mínimo de 12,0% p/p(crítico) 
- Cloreto de Sódio: máximo de 2,0% p/p(crítico) 
1.4. MICROBIOLÓGICAS 
- Coliformes 45°c/g.............máximo 102 (crítico) 
- Estafilococcus Coagulase positiva/g............ máximo 102 (crítico) 
- Clostridium Sulfito Redutor a 46°C, máximo 102 (crítico) 
- Salmonella sp/25g, ausência (crítico 
1.5. MICROSCÓPICAS 
- matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica - ausência (crítico) 
- sujidades, parasitos e larvas - ausência (crítico) 
- tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses e cartilagens), ausência (crítico) 
- elementos histológicos estranhos ao produto  ausência (crítico) 
- elementos histológicos identificadores da composição, presença (crítico) Observação: 
a. Deverão ser claramente enumerados os elementos histológicos encontrados, 
devendo apresentar elementos histológicos dos ingredientes que compõem o produto. 
b. Não deverá apresentar elementos histológicos de ingredientes estranhos ao produto 
e que NÃO fazem parte da relação de ingredientes constante no rótulo. 
c. Deverão constar no laudo também as informações de componentes/ingredientes 
constantes no rótulo do produto entregue pela empresa para análise. 
1.6. PESQUISAS: 
- Nitrito - máximo de 0,015 g/l 00g - expresso em nitrito de sódio (crítico) 
- Nitrato - máximo de 0,030 g/l 00g - expresso em nitrito de sódio (crítico) 
- Corantes artificiais - ausência (crítiico) 
1.7. OUTRAS: 
- Poderão ser efetuadas determinações de contaminação por microrganismos e/ou 
substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tornar necessária a obtenção 
de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto, ou quando ocorrerem 
toxinfecções alimentares. 
2. PRAZO DE VALIDADE: 
Validade mínima de 4 (quatro) meses da data de fabricação. 
3. DATA DE FABRICAÇÃO: 
Data de fabricação até 40 (quarenta) dias da data da entrega. 
4. EMBALAGEM: 
4.1. A embalagem primária do produto deverá ser a vácuo, termoformada em sacos 
fabricados com filme coextrusado a base de nylon e polietileno de baixa densidade, 
atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo 
peso líquido aproximado de 03 à 05 quilos por embalagem. A embalagem deverá 
apresentar o produto de forma ordenada e paralela, a fim de evitar quebra ou 
deformação. 
4.2. A embalagem secundária do produto deverá ser caixa de papelão reforçada 
constituída por tampa e fundo envoltos em filme de PVC termoencolhível, adequada ao 
empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita 
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adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, 
aproximadamente, de 4 (quatro) a 18 (dezoito) quilos de peso líquido. 
4.3. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. 
5. ROTULAGEM 
5.1.O produto deverá ser rotulado de acordo com as Resoluções RDC 359/03 E RDC 
360/03 da ANVISA/MS. 
5.2.Nos rótulos das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de 
forma clara e indelével, as seguintes informações: 
- denominação de venda do produto (nome do produto e marca); 
- identificação da origem (nome e endereço do fabricante, e a expressão "Indústria 
Brasileira"); 
- data de fabricação e prazo ou data de validade ou data de vencimento e número do 
lote; 
- lista de ingredientes (na embalagem primária), inclusive os aditivos (função principal, 
nome completo ou número INS), caso utilizados; 
- conteúdo líquido; 
- condições de armazenamento, instruções de conservação e consumo; 
- empilhamento máximo (na embalagem secundária); 
- carimbo do SIF; 
- número de registro do produto no órgão competente. 
6. TRANSPORTE 
O transporte deverá ser efetuado de acordo com a legislação vigente, em carros 
refrigerados, em 
condições que preservem as características do alimento congelado (-12°C) e a qualidade 
do mesmo 
quanto às características do alimento físico-químicas, microbiológicas e microscópicas já 
especificadas. Não serão aceitos durante a entrega carnes em estado de 
descongelamento. Os veículos deverão ser sanitizados antes de serem carregados. 
O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou 
consistência anormal com indícios de fermentação. Embalagem transparente 
devidamente acondicionada em pacotes de 
aproximadamente 03 kg à 05 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade 
do produto. Embalagem com lacre original do fabricante. 
Produtos de referência: Aurora, Sadia, Perdigão ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

139 800 
Lata c/ 

90g 
Sardinha em 
conserva 

Sardinha (Coqueiro) ou produto similar que seja conservado em molho de tomate. 

140 1.800 Unidades 
Suco em 
garrafa 

-Suco sabor CAJU ou produto similar à essas características citadas abaixo. 
-Produto concentrado contendo: água, suco do caju concentrado, conservante benzoato 
de sódio e anidrido sulfuroso, acidulante acido cítrico. Rendimento de 
aproximadamente 05 (cinco) litros. Embalagem primária tipo pet plástica, contendo 500 
(quinhentos) ml devidamente rotulada conforme legislação vigente e reembalada em 
fardo plástico, contendo 12 (doze) embalagens primárias. A porção de 20ml deve 
fornecer 9kcal, 23mg de vitamina C, 1,7g de Carboidrato e 7mg de sódio. 
-O produto deve ter registro no Ministério da Agri-                                                cultura. 
Validade mínima de 15 meses e                                                  fabricação não superior a 30 
dias da entrega do produto.      
Produtos de referência: MAGUARY, ou produto similar ou de melhor qualidade.                                                                                    

141 1.800 Unidades 
Suco em 
garrafa 

-Suco sabor MARACUJÁ ou produto similar à essas características citadas abaixo. 
-Produto concentrado contendo: água, suco do maracujá concentrado, conservante 
benzoato de sódio e anidrido sulfuroso, acidulante acido cítrico. Rendimento de 
aproximadamente 05 (cinco) litros. Embalagem primária tipo pet plástica, contendo 500 
(quinhentos) ml devidamente rotulada conforme legislação vigente e reembalada em 
fardo plástico, contendo 12 (doze) embalagens primárias. A porção de 20ml deve 
fornecer 9kcal, 23mg de vitamina C, 1,7g de Carboidrato e 7mg de sódio. 
-O produto deve ter registro no Ministério da Agri-                                                cultura. 
Validade mínima de 15 meses e                                                  fabricação não superior a 30 
dias da entrega do produto.  
Produtos de referência: MAGUARY, ou produto similar ou de melhor qualidade.         

142 20.000 Unid. 
Suco em pó, 
25g 

-Suco em pó 
-Produto que rende 01L por 25g, fornecendo Vitaminas A, C, Ferro e 1% de polpa 
desidratada. 
Produtos de referência: Tang, ou produto similar ou de melhor qualidade. 

143 4.000 KG Tomate 
Tomate Maduro Extra AA: Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo “ In 
Natura “ ou como ingrediente na culinária, devendo estar fresco, ter atingido o grau 
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ideal de tamanho, aroma, cor e sabor próprios de cada variedade, apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e conservar as 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Estar livre de quaisquer 
lesões de origem mecânica ou causadas por insetos e doenças. Não conter terra, 
sujidades, produtos químicos e corpos estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres 
de resíduos de fertilizantes. Isento de parasitas e larvas. Tamanho médio e uniforme. 
Ponto de maturação conforme orientação do Departamento Gestor. Características 
sanitárias conforme legislação vigente.  

144 300 Kg 
Trigo para 
quibe 

Produto de primeira qualidade. 

145 600 KG Vagem 

Vagem Macarrão Curta Extra AA: Elevada qualidade, bem desenvolvidas, compactas e 
firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias 
para o uso na culinária, devendo ser procedentes de vegetais genuínos e sadios, serem 
frescas, de colheita recente, abrigadas dos raios solares e apresentar um estágio ideal 
de desenvolvimento quanto ao tamanho, aroma, cor, sabor (maturação). Estarem livres 
de terra aderente, assim como sujidades, parasitas e larvas. Ausência de umidade 
externa anormal, odores e sabores estranhos, resíduo de fertilizantes ou produtos 
químicos aderentes à casca.  

146 250 L 
Vinagre 
 

De limão, sem álcool.  

 

São Simão - GO, 20 de fevereiro de 2017. 

 
ROBERTA TELES 

Nutricionista Responsável 
 

DIVINO ANTONIO NOGUEIRA 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 

Local, _____ de ____________ de 2017. 

 

À Comissão de Licitação 

Referente ao edital de Pregão: ___/2017. 

 

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado, ___________________________, Carteira de Identidade 

(número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente 

__________________, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor 

____________________, Carteira de Identidade (número e órgão emissor) é a pessoa 

designada por nós para acompanhar a sessão de recebimento e abertura da documentação 

de habilitação e propostas de preços, dar lances e assinar atas e demais documentos e 

poderes para renunciar prazos recursais a que se referir à licitação em epígrafe. 

 

Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se 

for o caso, por todos os atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

(Nome da Empresa) CNPJ/MF Nº _______________________, sediada 

__________________________________ (Endereço Completo) declara, sob as penas da 

lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e 

cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a 

indicação do objeto e do preço oferecidos. 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IV - A 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

DOS ITENS DA CONTA PRINCIPAL, onde poderão participar qualquer empresa: 
 
PREGÃO PRESENCIAL nº. ___/2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), 
com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, 
para atender os estudantes da rede municipal de educação. 
Proponente: __________________________________________________ 
CNPJ:______________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________ 
Bairro: _______________________________________________________ 
CEP:____________ Cidade: _______________________ Estado: _________ 
Telefone: _____________ Fax: _____________ E-mail:_________________ 
 

ITEM QUANT UNID. PRODUTO ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR UN. 
VALOR 
TOTAL 

01 500 Kg Abacate 

Abacate Fortuna A: Fruto destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, uniformidade no tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios da variedade, apresentar 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar o transporte e a manipulação, 
mantendo as condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não apresentar 
lesões mecânica ou provocadas por insetos, 
não conter substância terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes a casca, estarem 
isentos de umidade externa anormal, aroma e 
sabor estranhos e livres de resíduos de 
fertilizantes.  

   

02 800 PÇ Abacaxi 

Abacaxi Perola A: Fruto procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
estar fresca e com uniformidade no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
possuir grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte, 
mantendo a qualidade ideal para o consumo 
mediato e imediato. Estar isentas de lesões 
mecânicas ou provocadas por insetos, não 
conter substância terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos e de resíduos de 
fertilizantes.  

   

03 1.500 KG 
Abóbora 
Cabotiá 

Abóbora Cabotiá: É o fruto, poupa ou 
semente, utilizada como alimento em seu 
estado natural. Classificação de ótima 
qualidade, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidas, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Não serão permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. A moranga 
própria para o consumo deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e 
sãos. Estar isento de lesões provocadas 
mecanicamente e por insetos ou doenças 
fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos 
estranhos aderentes à casca. Não apresentar 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranho. Características Microbiológicas deve 
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obedecer a legislação correspondente. Deve 
estar isento de sujidades, parasitas e larvas.  

04 1.000 KG Abobrinha 

Abobrinha brasileira Extra AA : peso médio 
470g. Fruto sadio, suficientemente 
desenvolvido, apresentar uniformidade 
quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, 
característicos da variedade, assim como 
manter sua forma e aparência. Apresentar o 
grau de desenvolvimento ideal para consumo 
humano. Estar isento de lesões provocadas 
mecanicamente e por insetos ou doenças 
fotopatológicas Não conterem terra ou corpos 
estranhos aderentes à casca. Não apresentar 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranho. Características Microbiológicas deve 
obedecer a legislação correspondente . Deve 
estar isento de sujidades, parasitas e larvas.  

   

05 150 Pacotes 
Açafrão da 
terra 

Açafrão (cúrcuma) puro e moído, pacote de 
100g 

   

06 1.000 Um. Acelga 

Acelga Extra: Parte verde das hortaliças, de 
elevada qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes, sem traços de descoloração, 
turgescentes, firmes e bem desenvolvidas. 
Devem apresentar coloração e tamanho 
uniforme e típicos da variedade, assim como 
manter a conformação e aparência. As 
verduras próprias para o consumo devendo 
estar frescas e isentas de insetos e 
enfermidades e de danos por eles provocados, 
estarem livres de folhas externas sujas de 
terra aderente; estarem isentas de umidade 
externa anormal, odor 9 / 30 e sabor 
estranhos. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer a legislação 
vigente.  

   

07 500  Unidades 
Achocolatado 
de 02kg.  

Produto em pó vitaminado. Composição 

mínima: açúcar e cacau em pó alcalino                                                         

lecitinado, maltodextrina, leite em pó, sal 

refinado, aroma artificial de baunilha, ferro, 

iodo, vitaminas                                                        

A, C, B1, B2, B6, B12, D, PP, proteínas mínima 

de                                         4%, lipídios ate 3%, 

carboidratos máximo de 90%,                                                    

umidade ate 3%, resíduo mineral fixo ate 

1,20% e                                                         valor 

calórico total máximo de 400 Kcal, não contém 

glúten. Embalagem primária em saco de 

polietileno leitoso atóxico, hermeticamente 

fechado por termos soldagem na vertical e 

horizontal contendo 02 (dois)kg e 

devidamente fechada com fita adesiva 

plástica. Rendimento mínimo de 40 porções 

de 200ml por quilo. Validade mínima de 06 

(seis) meses e fabricação não superior a 30 

(trinta) dias da entrega do produto. Porção de 

20g = 80kcal. 

Produto de referência: Achocolatado (Toddy, 

Nescau) ou produto similar ou melhor 

qualidade a essas características citadas. 

   

08 400 Pacotes 
Açúcar de 05 
kg 

Contendo sacarose, originário do suco da 

cana, livre de fermentação, isenta de matéria 

terrosa, parasitas e detritos animais e 

vegetais, contendo aproximadamente 99,2% 

de glicídios.  
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- Embalagem primária transparente, incolor, 
termossoldado contendo 05(cinco) kg líquidos, 
devidamente rotulados respeitando a 
legislação vigente e reembalado em fardo 
termossoldado, resistente, contendo 06 (seis) 
embalagens primárias com total de 30 (trinta) 
kg. Validade mínima de 06 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.                     

09 75 Kg 
Açúcar 
refinado de 
01kg 

Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose 
de cana-de-açúcar, apresentando-se sob 
coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e 
cheiro próprios e sabor doce,.teor de sacarose 
mínimo de 99,3% parap, admitindo umidade 
máxima de 0,3% parap, isento de sujidades e 
parasitas, materiais terrosos e detritos animais 
ou vegetais, acondicionado em pacote plástico 
atóxico com 1Kg; Validade mínima de 6 meses 
a partir da entrega.- Produto como referência, 
Açúcar União ou produto similar ou melhor 
qualidade.  

   

10 2.000 UN. (PÉ) Alface 

Alface Crespa EXTRA: Parte verde das 
hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, 
com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas. Devem apresentar 
uniformidade no tamanho, aroma e cor, 
típicos da variedade. Nada que altere a sua 
conformação e aparência típica. As verduras 
próprias para o consumo devem ser 
procedentes de espécimes vegetais genuínos e 
sãos, serem frescas, abrigadas dos raios 
solares, estarem livres de insetos e 
enfermidades assim como de danos por eles 
provocados; estarem livres de folhas externas 
sujas e de terra aderente; estarem isentas de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Quanto às características 
microbiológicas, as verduras deverão 
obedecer aos padrões impostos pela 
legislação vigente. Não apresentar parasitas e 
larvas.  

   

11 1.000 KG Alho 

Alho Tipo 6: peso médio 40g. Estrangeiro ou 
Nacional, Classificação Graúdo sem defeito 
suficientemente desenvolvido, com aspecto e 
sabor característico, uniformidade no 
tamanho e cor. Não serão permitidos 
rachaduras, perfurações, cortes e dentes 
chochos ou brotados. Características gerais: 
deverá estar livre de enfermidades, insetos ou 
parasitas, umidade, terra e de resíduos de 
fertilizantes. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer a legislação 
cabível.  

   

12 
3.000 

 
KG 

Almôndegas 
 
 

Almôndega bovina (carne de 2ª, magra), 
contendo 15 a 20 gramas cada unidade, 
obtidas pela mistura de carne bovina moída 
adicionada de temperos (exceto pimenta), 
farinha de rosca e proteína vegetal na 
quantidade máxima de 4% conforme o 
Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade de Almôndega do Ministério da 
Agricultura manipulado em condições 
higiênicas satisfatórias, sob processo 
tecnológico adequado. Acondicionada em 
sacos de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado.   
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13 150 Kg Amendoim 

Grãos graúdos, limpos, cru, com pele, 
rigorosamente selecionados para uso em 
culinária. O produto deverá estar isento de 
fermentações, parasitas, materiais terrosos e 
detritos vegetais e animais. Material oriundo 
de safra recente. Embalagem: pacote plástico 
atóxico, transparente, termossoldado, 
resistente, com peso líquido de 500g e suas 
condições deverão estar de acordo com as 
portarias 172 de 22/9/03 e 264 de 15/10/02 e 
suas alterações posteriores. Prazo de 
validade: mínima de 04 meses. Prazo de 
fabricação: O produto não poderá ter data de 
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) 
dias da data da entrega. Apresentar amostra. 
Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Zei, Siamar, Yoki ou 

produto similar ou de melhor qualidade. 

   

14 300 Kg 
Amido de 
milho 

Amido de milho:  

O amido deve ser fabricado a partir de 

matérias primas, sais e limpo, isentas de 

matéria terrosa e de parasitas, não podendo 

estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a 

forma de pó, devem produzir ligeira 

crepitação quando comprimido entre os 

dedos.                                                                                                      

Embalagem caixa contendo 500 (quinhentos) 
gramas,                                                 
devidamente rotuladas conforme legislação 
vigente.                                                    Validade 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. 
Referência (Maisena) ou produto similar ou de 
melhor qualidade.                                                                                       

   

15 3.000 
Pacotes 
de 05 kg 

Arroz longo 
fino 

-Arroz Agulhinha Longo Fino Tipo 1(a 6 mm 
compr. e max. de 1,85 mm de espessura). 
-Especial, beneficiado, polido, procedência 

nacional e ser de safra corrente, limpo, grãos 

inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 

14%, Características físicas, químicas, 

biológicas e da embalagem devem obedecer à 

legislação vigente.                                                                      

-Selecionado eletronicamente grão a grão, não 

sendo necessário lavar ou escolher para sua 

preparação.                                                         -

Produto natural sem adição de elementos 

químicos                                                         

(agrotóxico). O produto deve conter na porção 

de 50 g: o mínimo de 160 Kcal, 37g 

Carboidratos, 03g Proteína, 0g de gorduras 

totais, 0g de gorduras                                                     

saturadas, 0g de colesterol, 0,5g de fibra 

alimentar, 08 mg de sódio, 20mg de cálcio, 

0,5mg de ferro, 35mg de potássio, 50mg de 

fósforo, 10mg de magnésio, 0,3mg de 

manganês, 0,4mg de zinco e vitaminas B3 

0,90, B5 0,29, B6 0,05.                                                              

-O produto deve declarar marca, prazo de 

validade,                                                      

número de registro do produto no órgão 

competente                                                        e 

procedência.                                                                                            

-Embalagem primária: em saco plástico 

atóxico contendo 05(cinco)kg devidamente 
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rotulado conforme legislação vigente e 

reembalado em fardos plástico atóxico 

contendo 30 (trinta)kg (6x5)kg. 

-Validade mínima de 06 (seis) meses e 
empacotamento não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.            
Produto como referência Daniela, Cristal, 
Cocal ou produto similar ou de melhor 
qualidade.                                                      

16 100 Unid.  
Aveia em 
flocos 
médios: 

Os flocos de aveia devem ser fabricados com 
produto de primeira qualidade, isentos de 
matéria terrosa, parasitas e em perfeito 
estado de conservação. Serão rejeitados os 
flocos de aveia que apresentar odor oxidado 
e/ou de mofo. Os cereais podem ser polidos e 
lustrados com glicose, óleos vegetais 
comestíveis, talco ou outras substâncias 
comestíveis, desde que o acréscimo de peso 
não exceda de 0.5 %. Não podem ser 
utilizados no seu polimento ou brilho, óleos 
minerais ou outras substâncias resinosas ou 
graxas não comestíveis. Os cereais e os 
produtos derivados de cereais incluídos nesta 
Norma, não podem ter mais de 15% de 
umidade. Embalagem primária: sacos de 
polietileno, de 500g e a embalagem 
secundária poderão ser de papelão, e suas 
condições deverão estar de acordo com a RDC 
263 de 22 de setembro de 2005 e suas 
alterações posteriores. A rotulagem deverá 
estar de acordo com a legislação vigente. 
Prazo de validade: O produto deverá ter 
validade mínima de 10 meses. Prazo de 
fabricação: O produto não poderá ter data de 
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) 
dias da data da entrega. Apresentar amostra. 
Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Quaker, Yoki ou 

produto similar ou de melhor qualidade 

   

17 300 Unidades 
Azeite oliva 
virgem, 
750ml.  

Embalagem de 750 ml. Produto de primeira 
qualidade. Produtos de referência: Andorinha, 
Galo ou produto similar ou de melhor 
qualidade.  

   

18 4.000 KG Banana Maçã 

Banana Maçã: peso médio 95g. Originário de 
planta sadia, destinado ao consumo “in 
natura”, estar fresca, ter atingido o grau 
máximo de tamanho, aroma, cor e sabor 
característicos das variedades, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e armazenamento, 
permanecendo adequadas para o consumo 
mediato e imediato. Sem lesões provocadas 
por insetos, doenças ou mecânicas, não conter 
substância terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos, estarem livres de 
resíduos de fertilizantes. Não empedrada, 
tamanho médio e uniforme.  

   

19 500 Kg 
Banana 
nanica 

Banana Nanica Climatizada peso médio 160g., 
oriunda de plantas sadias , destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau máximo de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
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transporte ,conservando-se em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não apresentarem lesões de origem 
mecânica ou provocadas por insetos afetando 
sua aparência , não conter substância terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Tamanho médio e uniforme.  

20 5.000 KG Banana Prata 

Banana Prata- peso médio 140g oriundo de 
plantas sadias, destinado ao consumo “in 
natura”, devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau máximo de tamanho, aroma, 
cor e sabor próprios da variedade, 
apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte, 
conservando-se em condições adequadas para 
o consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem 
mecânica ou por insetos afetando sua 
aparência, não conter substância terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Tamanho médio e uniforme. 

   

21 1.500 KG Banana Terra 

Banana Terra: Climatizada peso médio 160g., 
oriunda de plantas sadias , destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau máximo de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte ,conservando-se em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não apresentarem lesões de origem 
mecânica ou provocadas por insetos afetando 
sua aparência , não conter substância terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Tamanho médio e uniforme.  

   

22 2.000 KG 
Batata 
Beneficiada 
Lisa Especial 

Batata Beneficiada Lisa Especial: Tamanho 
uniforme. Tubérculo de qualidade e sem 
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, 
beneficiada e classificada com uniformidade 
no tamanho e cor, ser de colheita recente. 
Isentas de rachaduras, perfurações, cortes ou 
lesões mecanicas ou provocadas por pragas ou 
doenças. Deve estar livre de sujidades , terra e 
resíduos de fertilizantes aderentes à casca, 
não podendo apresentar odores e sabores 
estranhos. Sua polpa deverá estar intacta e na 
cor característica. Quanto às características 
microbiológicas deve obedecer a legislação 
vigente.  

   

23 1.000 Kg 
Batata Doce 
Amarela 
Extra AA 

Batata Doce Amarela Extra AA: Tubérculo de 
elevada qualidade, selecionados e sem 
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade 
com uniformidade no tamanho e cor. Não são 
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos 
ou doenças. Deve estar livre de sujidades, 
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terra ou resíduo de fertilizante aderente à 
casca. Ausência de odor e sabor estranho, 
assim como parasitas e larvas. Quanto as 
características microbiológicas deve obedecer 
a legislação vigente.  

24 700 kg Batata Palha 
Batata Palha - Ingredientes: batata, gordura 

vegetal, sal refinado iodado. Pacote de 01 kg. 

   

25 500 Kg Berinjela 

Berinjela Extra AA: Quando constituída por 
legumes de elevada qualidade, 
suficientemente desenvolvidos. Devem 
apresentar coloração e tamanho uniforme e 
típicos da variedade. Não são permitidos nos 
legumes defeitos que alterem a sua 
conformação e aparência.  

   

26 700 KG Beterraba 

Beterraba Extra AA- Tamanho uniforme: 
Tubérculo de elevada qualidade e sem 
defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e cor. Não são 
permitidas rachaduras, perfurações e cortes. 
Os tubérculos próprios para o consumo devem 
proceder de espécimes vegetais genuínos e 
sãos, e satisfazer as seguintes condições 
mínimas: serem de colheita recente; serem 
suficientemente desenvolvidos, com tamanho, 
aroma, sabor e cor próprios da espécie; não 
estarem danificados por quaisquer lesões de 
origem mecânica que afetem sua aparência; 
estarem livres de enfermidades; estarem livres 
de terra aderente à casca; estarem isentos de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos; estarem livres de resíduos de 
fertilizantes, a polpa deverá estar intacta e 
limpa; quanto às características 
Microbiológicas, os tubérculos deverão 
obedecer a legislação vigente. Não deverá 
apresentar sujidades, parasitos e larvas.  

   

27 2.500 Pacotes 
Biscoito água 
e sal, pacote 
com 800g.  

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e/ou amido e/ou fécula, 
óleo vegetal e/ou gordura vegetal. 
Característica Físico-Química: 
Gordura trans (máximo): 0,2g em 30g do 
produto, conforme Resolução RDC nº 359, de 
23/12/2003 - 
ANVISA e Resolução RDC nº 360, de 
23/12/2003 – ANVISA. Embalagem Primária: 
filme Bio-orientado Polipropileno ou 
Polietileno, atóxico, contendo 200g a 800g do 
produto, contendo nome e endereço do 
fabricante, nº do lote, marca do produto, data 
de validade, ingredientes e informação 
nutricional. 
Embalagem secundária: reembalados em 
caixas de papelão reforçado, contendo nome e 
endereço do 
fabricante, nº do lote, marca do produto, data 
de validade. Prazo de validade: O produto 
deverá ter 
validade mínima de 06 meses. Prazo de 
fabricação: O produto não poderá ter data de 
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) 
dias da data da entrega Apresentar amostra. 
Apresentar FICHATÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Mabel, Tostines ou 
produto similar ou de melhor qualidade.   

   

28 500 Pacotes  
Biscoito tipo 
Maisena, 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e/ou amido e/ou fécula, 
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pacote com 
400g 

açúcar e/ou açúcar invertido, óleo vegetal 
e/ou gordura vegetal, sal, fermento químico, 
aditivos permitidos na legislação e outros 
ingredientes que não descaracterizem o 
produto. 
Característica Físico-Química: Gordura trans 
(máximo): 0,2g em 30g do produto, conforme 
Resolução RDC nº 359, de 23/12/2003 - 
ANVISA e Resolução RDC nº 360, de 
23/12/2003 – ANVISA. Embalagem Primária: 
filme Bio-orientado Polipropileno ou 
Polietileno, atóxico, contendo 200g a 800g do 
produto, contendo nome e endereço do 
fabricante, nº do lote, marca do produto, data 
de validade, ingredientes e informação 
nutricional. Embalagem secundária: 
reembalados em caixas de papelão reforçado, 
contendo nome e endereço do fabricante, nº 
do lote, marca do produto, data de validade. 
Prazo de validade: O produto deverá ter 
validade mínima de 06 meses. Prazo de 
fabricação: O produto não poderá ter data de 
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) 
dias da data da entrega Apresentar amostra. 
Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Produtos de referência: Mabel, Marilan, 

produto similar ou de melhor qualidade. 

29 2.500 Pacotes 

Bolacha 
rosquinha de 
coco, pacote 
com 800g. 

Suas condições deverão estar de acordo com a 

NTA 48 (Decreto 12.486/78), com farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, com 

glúten, sem gordura trans.  

- Características: cor, odor, sabor e textura 

característica. 

- Embalagem primaária de pacotes com 

embalagem de polipropileno, resistentes, 

atóxico, lacrado, contendo 800g. Embalagem 

secundaria de caixa de papelão tipo Duplex, 

reforçadas e resistentes com abas superiores e 

inferiores lacradas com fita adesiva, pesando 

no mínimo 05 kg á 10 kg. Com validade de no 

mínimo 08 meses após a data de fabricação. 

Produto como referência, Mabel ou similar ou 
de melhor qualidade. 

   

30 500 Kg Brócolis 

Brócolis Extra: É a parte geralmente verde das 
hortaliças, utilizada como alimento em seu 
estado natural. Esta classe será constituída por 
brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, 
com folhas verdes sem traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração 
e tamanhos uniformes e típicos da variedade. 
Não serão permitidos defeitos nas verduras 
que afetem a sua conformação e a sua 
aparência. Devem apresentar coloração e 
tamanhos uniformes e típicos da variedade, 
assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o 
consumo devendo estar frescas e isentas de 
insetos e enfermidades e de danos por eles 
provocados, estarem livres de folhas externas 
sujas de terra aderente; estarem isentas de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Quanto às características 
microbiológicas, devera obedecer a legislação 
vigente.  

   

31 300 Kg Caldo de -Caldo de galinha-Farinha de trigo, amido de    



 

 
 
  

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

galinha, 
embalagem 
de 01 kg.  

milho, gordura vegetal, 

glutamato monossódico, proteína vegetal 
hidrolisada, frango em pó, cebola e alho em 
pó, salsa em flocos, inosinato, aipo, curcuma e 
corante natural caramelo, contem glúten. 
Embalagem primaria: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 (um)kg. devidamente 
rotulado conforme legislação vigente e 
reembalado em caixa de papelão reforçado 
contendo 10 (dez) kg. Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto.   
Produtos de referência: Knor ou produto 
similar ou de melhor qualidade.                                                                              

32 150 Unid. 

Camomila in 
natura para 
chá (CEMEIs), 
50g. 

-Chá de camomila 100% natural, in natura.                

-Com saquinhos individuais. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. 

   

33 100 Kg 
Canela em 
cavaco 

Produto com pacote de 01kg.  
 

   

34 400 kg Cará 

Cara Extra A: Tubérculo limpo de elevada 
qualidade, selecionados e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, 
aroma e sabor típicos da variedade com 
uniformidade no tamanho e cor. Não são 
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos 
ou doenças. Deve estar livre de sujidades, 
terra ou resíduo de fertilizante aderente à 
casca. Ausência de odor e sabor estranh, assim 
como parasitas e larvas. Quanto as 
características microbiológicas deve obedecer 
a legislação vigente  

   

35 
10.000 

 
KG 

Carne bovina 
 
 

Carne de 2ª, tipo Açém. Alimento com 
ausência de características organolépticas 
(cheiro e cor). 
Alimento fresco, refrigerado e NÃO congelado, 
de origem frigorífica e não de matadouros 
clandestinos. Alimento de cor vermelho - vivo, 
brilhante; Consistência firme, elástica e macia; 
Gordura de cor creme ou branca; Cheiro 
agradável. 

   

36 2.000 Kg 
Carne de 1ª, 
Bife 
 

Carne de 1ª. Alimento com ausência de 
características organolépticas (cheiro e cor). 
Alimento fresco, refrigerado e NÃO congelado, 
de origem frigorífica e não de matadouros 
clandestinos. Alimento de cor vermelho - vivo, 
brilhante; Consistência firme, elástica e macia; 
Gordura de cor creme ou branca; Cheiro 
agradável. 

   

37 
7.000 

 
KG 

Carne suína 
(Pernil) 
 
 

Alimento com ausência de características 
organolépticas (cheiro e cor). Alimento fresco, 
refrigerado e NÃO congelado, de origem 
frigorífica e não de matadouros clandestinos. 
Alimento que apresente coloração branca ou 
rosa acinzentada; Gordura branca. Cheiro 
agradável. 

   

38 2.500 KG Cebola 

Sem defeito, suficientemente desenvolvida, 
com aspecto e sabor típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e cor. Não serão 
permitidas rachaduras, perfurações e cortes. 
Características gerais: deverá estar livre de 
enfermidades, de umidade externa anormal, 
de resíduos de fertilizantes. Quanto às 
características microbiológicas, deverá 
obedecer a legislação vigente (Anvisa). Quanto 
às características microscópicas não deverá 
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apresentar sujidade e parasitas.  

39 2.500 KG Cenoura 

Cenoura Extra AA: Raiz de elevada qualidade e 
sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, 
com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e cor. 
Não são permitidas rachaduras, perfurações e 
cortes. Os tubérculos próprios para o consumo 
devem proceder de espécimes vegetais 
genuínos e sãos, serem de colheita recente; 
não estarem danificados por quaisquer lesões 
de origem mecânica que afetem sua 
aparência; estarem livres de enfermidades; 
estarem livres de terra aderente à casca; 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos, de resíduos de 
fertilizantes. A polpa deverá estar intacta e 
limpa. Quanto as características 
Microbiológicas os tubérculos devem 
obedecer aos padrões da ANVISA. Quanto às 
características microscópicas não deverá 
apresentar sujidades, parasitos e larvas.  

   

40 300 Cxs 
Chá Mate 
Leão 

- Chá mate natural a granel, 250g.  
   

41 2.000 PÇ(maço) Cheiro verde 
Produto fresco com a ausência de oxidação 
(início de putrefação ou até mesmo 
“machucados” causados pelo transporte) 

   

42 200 Kg 

Chocolate 
granulado, 
pacote de 
01kg 

Produto de primeira qualidade. 

   

43 800 KG Chuchu 

Chuchu Extra AA - Legumes de elevada 
qualidade, suficientemente desenvolvidos. 
Devem apresentar aroma, sabor, coloração e 
tamanho uniforme e típicos da variedade. Não 
são permitidos nos legumes defeitos que 
alterem a sua conformação e aparência. Os 
legumes próprios para o consumo devem ser 
procedentes de vegetais genuínos , estarem 
livres de enfermidades; não danificados por 
qualquer lesão de origem mecânica ou por 
insetos; não estarem sujos de terra; não 
conterem corpos estranhos aderentes , isentas 
de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS: Os legumes deverão 
obedecer aos padrões estabelecidos pela 
ANVISA. Características microscópicas: 
Ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

   

44 500 Unid. 
Coco ralado, 
pacote de 01 
kg 

Produto de primeira qualidade, puro, fino e 
sem açúcar.  

   

45 250 Unid. 
Colorau de 
01 kg 

Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar 

sem a presença de sujidade ou matérias 

estranhas. (Pct de 1 kg).  

   

46 800 kg 
Costela suína 
especial 
 

Carne suína sem sal, costela, em peça, com 
osso. Carne proveniente de machos de espécie 
suína, sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, procedente de quarto traseiro, 
manipulada em condições higiênicas 
satisfatórias. Deverá ser transportada em 
condições que preservem tanto as 
características do alimento, como também, a 
qualidade do mesmo quanto as características 
especificadas no item 2 a seguir. 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1. GERAIS: Durante o processamento deverá 
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ser realizada a aparagem (eliminação dos 
excessos de gordura, cartilagem e 
aponevroses). A carne suina deverá 
apresentar-se livre de parasitos, sujidade e 
larva e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. 
Toda a carne deverá ter sido submetida aos 
processos de inspeção prescritos no RIISPOA - 
"Regulamento de Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal" - 
Decreto n 30691, de 29/03/1952. 
2.2. ORGANOLÉPTICAS: aspecto: próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa cor: 
própria da espécie, sem manchas esverdeadas 
ou pardacentas. 
odor: próprio tipo de corte: característico da 
peça conforme o padrão descrito na Portaria n 
5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 
18/11/88, Seção I. 
2.3. FÍSICO-QUÍMICAS 
- Gorduras totais: máximo 20 % 
- Ácidos graxos saturados: 6% 
- Proteína: mínimo 15% 
2.4. MICROBIOLÓGICAS: 
Serão adotados os critérios e padrões 
estabelecidos na Resolução RDC n.12, de 
02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item 
a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. 
O produto deverá se embalado em saco de 
polietileno de baixa densidade, atóxico, 
termosoldado, transparente com capacidade 
aproximadamente 1 a 3kg de produto e 
resistente ao transporte e ao armazenamento. 
Devem estar íntegras (lacradas), sem água ou 
gelo e sem rachaduras ou furos. Será 
considerada imprópria e será recusada, a 
embalagem defeituosa ou inadequada, que 
exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito 
armazenamento do mesmo. 

47 1.000 
PÇ 

(Maço) 
Couve 
manteiga 

Couve Extra: Parte verde das hortaliças, de 
elevada qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes, hidratadas, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas. Devem apresentar aroma, 
coloração e tamanhos uniformes e típicos da 
variedade. Não são permitidos defeitos nas 
verduras que lhe alterem a sua conformação e 
aparência. As verduras próprias para o 
consumo devem ser procedentes de vegetais 
genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos 
raios solares, estarem livres de insetos e 
enfermidades assim como seus danos, 
estarem isentas de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Quanto às 
características microbiológicas, as verduras 
deverão obedecer aos padrões estabelecidos 
pela ANVISA.Totalmente livres de sujidades e 
parasitas.  

   

48 600 Kg Couve-Flor 

Couve-Flor Extra: Parte da flor da hortaliça, de 
elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, 
sem traços de descoloração, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem 
apresentar aroma, coloração e tamanhos 
uniformes e típicos da variedade. Não são 
permitidos defeitos nas verduras que lhe 
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alterem a sua conformação e aparência. As 
verduras próprias para o consumo devem ser 
procedentes de vegetais genuínos e sãos, 
serem frescas, abrigadas dos raios solares, 
estarem livres de insetos e enfermidades 
assim como seus danos, estar isentas de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Quanto às características 
microbiológicas, as verduras deverão 
obedecer aos padrões estabelecidos pela 
ANVISA. Totalmente livres de sujidades e 
parasitas.  

49 
5.000 

 
KG 

Coxa e 
sobrecoxa  
de frango 
 

Produto resfriado - temperatura 4 a 6° - carne 
com aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasita e 
sujidades. embalagem com identificação do 
sif, data de fabricação e validade do produto. 
Embalagem com lacre original do fabricante. 

   

50 800 Unid. 
Creme de 
leite 01 kg 

- Creme de leite, embalagem de 01kg.  

- Produto que forneça 29kcal em uma porção 

de 15g; 

- 3,0g de gorduras totais; 

- 1,8g de gorduras saturadas; 

- 0g de gorduras trans; 

- 6,1g ou quantidade menor a essa de sódio; 

- 15mg de cálcio. 

   

51 100 Latas 
Ervilha c/ 
285g 

-Ervilha em conserva, lata de 285g.  

-Grãos de ervilha selecionados, oriundos de 

plantas sadias, produzido e embalado dentro 

dos padrões legais conforme determina a 

legislação vigente.                                                            

-Embalagem primária: lata com peso liquido 

de 285g, devidamente rotulada contendo 

todas as                                                     

informações nutricionais, data de validade, 

fabricação, conforme determina a legislação 

vigente. Validade mínima de 10 (dez) meses e 

fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 

entrega do produto. 

   

52 500 Unid.  
Ervilha fresca 
congelada, 
300g.  

Fresca congelada, de primeira; nova; 
constituída de grãos sãos e limpos; com 
umidade máxima de 15% por peso; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; acondicionada 
em saco de polietileno de 300g, com validade 
mínima de 04 meses a contar da data da 
entrega; e suas condições deverão estar de 
acordo com a (portaria MA.65/93) e suas 
alterações posteriores. O produto não poderá 
ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) 
dias da data da entrega. Apresentar amostra e 
FICHA TÉCNICA autenticada. 

   

53 500 Maços 
Espinafre 
Extra 

Espinafre Extra: Parte verde das hortaliças, de 
elevada qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes, sem descoloração, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem 
apresentar cor, aroma, sabor e tamanho 
uniforme típico da variedade. Não são 
permitidos defeitos nas verduras que lhe 
alterem aparência. As verduras próprias para 
o consumo devem ser procedentes de 
vegetais genuínos e sãos, serem frescas, 
abrigadas dos raios solares, apresentarem 
grau de desenvolvimento ideal no tamanho, 
aroma e cor, estarem livres de insetos e 
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enfermidades, assim como seus danos, 
estarem livres de folhas sujas, terra aderente 
ou parasitas. Isentas de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. 
Características microbiológicas, conforme 
padrões estabelecidos pela ANVISA.  

54 300 Cxs 
Extrato de 
tomate de 
1,1 kg 

Extrato de tomate concentrado, produto 
resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado 
com frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais, de 
sujidades e fermentação, acondicionada em 
embalagem tetrapak com o peso de 1,1kg. 
Embaladas em caixa de papelão limpa, íntegra, 
resistente, reforçada e lacrada. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. 
O produto deverá apresentar validade mínima 
de 10 (dez) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante.   
Alimento que forneça em 350g as seguintes 
vitaminas: 
Vitamina A – 40mcg; 
Vitamina E – 1mg; 
Vitamina B6 – 0,06 mg; 

0% de gorduras totais, saturadas, trans. 

Produto como referência Elefante ou produto 

similar ou de melhor qualidade. 

   

55 200 Latas 
Extrato de 
tomate de 
340g 

Extrato de tomate concentrado, produto 
resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado 
com frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, acondicionada em 
latas de 340g, de flandres, com verniz 
sanitário, recravadas, sem estofamentos, sem 
vazamento, corrosão interna, e outras 
alterações, 
acondicionadas em caixa de papelão limpa, 
íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.  
Alimento que forneça em 350g as seguintes 
vitaminas: 
Vitamina A – 40mcg 
Vitamina E – 1mg 
Vitamina B6 – 0,06 mg 
Produto como referência: Elefante, Arisco ou 

produto similar ou de melhor qualidade. 

   

56 500 Latas 
Extrato de 
tomate de 
4,100 kg 

Extrato de tomate concentrado, produto 
resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado 
com frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais, de 
sujidades e fermentação, acondicionada em 
latas de 4,100kg, de flandres, com verniz 
sanitário, recravadas, sem estofamentos, sem 
vazamento, corrosão interna, e outras 
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alterações, 
acondicionadas em caixa de papelão limpa, 
íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.  
Alimento que forneça em 350g as seguintes 
vitaminas: 
Vitamina A – 40mcg 
Vitamina E – 1mg 
Vitamina B6 – 0,06 mg 
Produto como referência: Elefante ou produto 
similar ou de melhor qualidade.  

57 1.000 Kg 
Farinha de 
mandioca  

Obtido da ligeira torração da raladura das 
raízes da 
mandioca (Manihot utilíssima), previamente 
descascada, lavada e isenta do radical cianeto, 
de material terroso, detritos de animais e 
vegetais, devendo obedecer à legislação 
vigente, embalada em pacotes de 500g ou 
1kg. 
- Prazo de validade: 
O produto deverá ter validade mínima de 6 
meses. 
- Prazo de fabricação: 
O produto não poderá ter data de fabricação 
anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega. 
Apresentar amostra e FICHA TÉCNICA 
autenticada. 
Produtos de referência: Yoki e Selka, ou 
produto similar ou de melhor qualidade. 

   

58 700 Kg 
Farinha de 
trigo 

-Farinha de trigo: 

- Produto especial enriquecida com ferro e 
acido fólico, composição mínima de 75mcg de 
acido fólico e 2,1 de ferro, na porção de 50g. 
Contem glúten. Embalagem plástica atóxica 
devidamente rotulada conforme legislação 
vigente, contendo 01(um)kg reembalada em 
fardos contendo ate 30 (trinta) kg. Validade 
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do 
produto. 
Produtos de referência: Nita, Sol, Cristal ou 
produto similar ou de melhor qualidade.                                                                            

   

59 400 Latas 
Farinha 
Láctea 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido 

fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e 

minerais, sal e aromatizantes. Contém glúten. 

Embalagem primária: lata contendo 

400(quatrocentos) gramas, devidamente 

rotulada conforme legislação vigente.                                                                                              

-Validade mínima de 06 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.                                                                                                     

   

60 1.800 Kg 
Feijão 
Carioca 

-Feijão carioca especial Tipo 1.  

-Natural constituído de no mínimo 95% de 

grãos inteiros e correspondente a variedade 

no tamanho e cor, maduros, limpos e secos. A 

composição centesimal aproximada deverá 

ser: proteínas 20g, lipídios 1,6g e glicídios 

60,8g. Deve estar de acordo com a legislação 

vigente. Embalagem primária, saco plástico 
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atóxico, transparente, termossoldado, 

resistente devidamente rotulado conforme 

legislação vigente, com peso líquido de 

1(um)kg, reembalado em saco plástico 

atóxico, transparente resistente contendo 30 

(trinta) kg.                                                                            

-Validade mínima de 06 (seis) meses e 

empacotamento não superior a (trinta) dias da 

entrega do produto.    

-O produto deve declarar marca, prazo de 
validade,                                                      
número de registro do produto no órgão 
competente                                                        e 
procedência, além de ser isento de impurezas, 
matéria terrosa, parasitas, detritos animais e 
vegetais. 
Produto como referência: Verdense, Cristal, 
Cocal ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

61 500 Kg 
Feijão preto 
especial 

Tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % 
de grãos inteiros, correspondente à variedade 
no tamanho e cor. Grãos maduros, limpos e 
secos. Deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem primária: embalado em 
pacote plástico atóxico, transparente, 
termossoldado, resistente, com peso líquido 
de 01 a 02 kg, devidamente impresso as 
informações exigidas por lei. Será permitido o 
limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo à Portaria 161 de 
24/07/87 - M.A. O certificado de classificação 
emitido pelo órgão oficial de acordo com a Lei 
6305 de 15 de dezembro de 1975 e Decreto 
Lei 82.110 de 14 de agosto de 1978 deverá ser 
entregue a Divisão de Alimentação Escolar 
quando solicitado. 
-Prazo de validade: O produto deverá ter 
validade mínima de 06 meses. 
- Prazo de fabricação: O produto não poderá 
ter data de fabricação anterior a 40 (quarenta) 
dias da data da entrega. Apresentar amostra. 
Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 

   

62 1.300 Unidades 

Fermento 
biológico em 
pó, pacote de 
10g 

Ingredientes: levedura Sacharomyces 
cerevisiae e agente de rehidratação 
monostearato de sorbitana. Odor e sabor 
característicos, aspecto de pó, escamas, 
grânulos ou cilindros de tamanhos variáveis. 
Cor: do branco ao castanho claro. Na 
embalagem deve constar dados de 
identificação do produto, data de fabricação, 
data de validade, número do lote e 
informação nutricional. O produto deverá ser 
fabricado com matérias-primas em perfeito 
estado sanitário, isentos de matérias terrosas 
e detritos vegetais e animais. O produto não 
deverá conter substâncias estranhas à sua 
composição. Não deverá possuir cheiro a mofo 
e sabor amargo. Pacotes de 10g cada 
embalagem. 

   

63 800 Unidades 
Fermento em 
pó de 250g 

- Ingredientes básicos: amido de milho ou 

fécula de                                                       

mandioca, fosfato monocálcico e bicarbonato, 

conforme legislação vigente. Embalagem 

primaria lata ou pote plástico atóxico 

contendo 250 (duzentos e cinquenta) gramas 

devidamente rotulada conforme legislação 

   



 

 
 
  

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

vigente. 

-Validade mínima de 06 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.  

64 
400 

 
Kg 

Fígado 
Bovino 

Víscera proveniente de animais de espécie 
bovina, sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias, em bifes finos ou tiras, 
aparados, separados por sacos de polietileno 
atóxico. Alimento fresco, refrigerado e NÃO 
congelado. Consistência firme, elástica e 
macia. Cheiro próprio. Deverá ser 
transportado em condições que preservem a 
qualidade.  

   

65 3.000 kg 
Filé de tilápia 
 

FILÉ DE PEIXE, TILÁPIA, sem espinhas e sem 
espinhos/couro/pele; congelado; com cor, 
cheiro e sabor próprio; sem manchas 
esverdeadas e parasitas; acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, com 
rotulo, carimbo de inspeção c/ val.min.de 6 
meses a contar da data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a nta-
9 (dec.12.486/78) e (ma.2244/97) 
dec.30691,de 19/03/52 e suas posteriores 
alterações; produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela secretaria 
de agricultura; unidade devera conferir se o 
produto esta conforme nota técnica 19/09-
dpdc,deve constar peso liquido; (antes do 
congelamento) e peso bruto apos o 
congelamento. 

   

66 1.000 Latas 

FÓRMULA 
INFANTIL DE 
SEGUIMENTO 
PARA 
LACTENTES 

É uma fórmula infantil de seguimento, 

adicionada de prebióticos. Usada em crianças 

a partir dos 6 meses de idade. Para contribuir 

no tratamento nutricional da constipação, o 

leite deverá conter uma mistura de 

prebióticos 90% gs e 10% fos a uma 

concentração de 4gr/l.  

800 gramas 

Informação Nutricional: 

Proteína: 40% proteína do soro do leite 60 % 

caseína. Gorduras: 97% gordura origem 

vegetal óleo de palma, óleo de palmiste, óleo 

de canola, óleo de milho, lecitina de soja. 3% 

gordura láctea advinda da proteína do leite de 

vaca. 

Carboidratos: 80% lactose 20% maltodextrina. 

Prebióticos: 4gr/litro 90% galacto-

oligossacarídeos 10% fruto-oligossacarídeos. 

Ingredientes: soro de leite desmineralizado, 

maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, 

oleína de palma, óleo de palma, óleo de 

canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, 

sais minerais citrato de cálcio, citrato de 

potássio, cloreto de potássio, cloreto de 

magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto 

de potássio, selenato de sódio, lecitina de 

soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas vitamina 

c, taurina, niacina, vitamina e, pantotenato de 

cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, 

vitamina b2, ácido fólico, vitamina k, biotina, 

vitamina d, vitamina b12 e l-camitina. Não 

contém glúten. 
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Produtos como referência: NAN COMFOR 2,  

APTAMIL ou produto similar ou de melhor 

qualidade. 

67 300 Latas  

FÓRMULA 
INFANTIL 
PARA 
LACTENTES 

É uma fórmula infantil de partida, adicionada 

de prebióticos. Usada em crianças de 0(zero) a 

6(seis)  meses de idade. Para contribuir no 

tratamento nutricional da constipação, o leite 

deverá conter uma mistura de prebióticos 90% 

gs e 10% fos a uma concentração de 4gr/l. 

800 gramas 

Informação Nutricional: 

Proteínas: 70% proteína do soro do leite 30% 

caseína. Gorduras: 97% gordura vegetal óleo 

de palma, óleo palmiste, óleo de canola, óleo 

de milho, lecitina de soja e 3% gordura láctea 

advinda da proteína do leite de vaca. 

Carboidratos: 100% lactose 

prebióticos: 4gr / litro 90% galacto-

oligossacarídeos 10% fruto-oligossacarídeos. 

Ingredientes: soro de leite desmineralizado, 

maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, 

oleína de palma, óleo de palma, óleo de 

canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, 

sais minerais citrato de cálcio, citrato de 

potássio, cloreto de potássio, cloreto de 

magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto 

de potássio, selenato de sódio, lecitina de 

soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas vitamina 

c, taurina, niacina, vitamina e, pantotenato de 

cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, 

vitamina b2, ácido fólico, vitamina k, biotina, 

vitamina d, vitamina b12 e l-camitina. Não 

contém glúten. 
Reconstituição: uma medida rasa de pó 4,43gr 

para cada 30ml de água morna, previamente 

fervida, correspondendo a uma diluíção a 

13,3% 13,3gr em 90ml de água = 100ml. 

osmolalidade: 279mom/kg de água na 

reconstituição a 13,4%. 

osmolaridade: 251mosm/l de água na 

reconstituição a 13,4%. 

carga de soluto renal: 94mosm/litro. 

Produtos como referência: NAN COMFOR 1, 

APTAMIL 1 ou produto similar ou de melhor 

qualidade. 

   

68 800 kg 

FRANGO 
Semi 
processado, 
peito, sem 
osso.  

FRANGO SEMI-PROCESSADO, PEITO, SEM 
OSSO, SEM PELE, CORTADOS EM FILÉ, SEM 
ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS: 
Descritivo do Produto: manipulado em 
condições higiênicas, provenientes de animais 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, 
devendo ser congelada e transportada à 
temperatura de -12º C (doze graus centígrados 
negativos) ou inferior. 
1. Característica do Produto: Os cortes de aves 
congelados deverão apresentar-se livres de 
parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. O produto deverá estar de 
acordo com a legislação vigente, não podendo 
apresentar mais que 6% de degelo / água 
1.1. Características Sensoriais: 
Aspecto: característico, não deverá se 
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apresentar seboso, amolecido, úmido ou 
pegajoso. 
Cor: uniforme e característico 
Cheiro/Odor: característico, sendo que a parte 
gordurosa não deve apresentar odor de ranço. 
Sabor: característico 
1.2. Características Físico-químicas: 
Aditivos: ausência 
Proteína: 15% 
1.3. Características Microbiológicas: 
Seguir os padrões microbiológicos 
estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 
02/01/01 ANVISA/MS. 
1.4. Características Microscópicas: 
O produto deverá seguir os padrões macro e 
microscópicos estabelecidos pela Resolução 
RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, 
ANVISA/MS. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com 
a legislação vigente, com rótulo e 
estabelecimentos Registrados no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). E deverá apresentar, 
obrigatoriamente, as seguintes informações: 
- denominação (nome) de venda do produto 
de origem animal: o nome do produto de 
origem animal deve ser indicado no painel 
principal do rótulo em caracteres destacados, 
uniformes em corpo e cor, sem intercalação 
de desenhos e outros dizeres. O tamanho da 
letra utilizada deve ser proporcional ao 
tamanho utilizado para a indicação da marca 
comercial ou logotipo caso existam; 
- lista de ingredientes: a lista de ingredientes 
deve ser indicada no rótulo em ordem 
decrescente de quantidade, sendo os aditivos 
citados com função e nome e número de INS; 
- conteúdos líquidos: o(s) conteúdo(s) 
líquido(s) deve ser indicado(s) no painel 
principal do rótulo de acordo com o 
Regulamento Técnico Específico; 
- identificação da origem; 
- nome ou razão social e endereço do 
estabelecimento; 
- nome ou razão social e endereço do 
importador, no caso de produtos de origem 
animal importado; 
- carimbo oficial da Inspeção Federal ou 
Estadual 
- Categoria do estabelecimento, de acordo 
com a classificação oficial quando do registro 
do mesmo no DIPOA; CNPJ; 
- conservação do produto; 
- marca comercial do produto; 
- identificação do lote; 
- data de fabricação; 
- prazo de validade; 
- composição do produto; 
- indicação da expressão: Registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. 

69 500 Kg Fubá 

-Fubá de milho, composição mínima de ácido 

fólico 60 mcg, e ferro 1,5 na porção de 40 g 

-Contem glúten. 

-Embalagem plástica atóxica contendo 01 (um) 

kg. Devidamente rotulada conforme legislação 

vigente e reembalada em fardos plásticos 

atóxico contendo até 30 (trinta) kg. 
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-Validade mínima de 06 (seis) meses e 
empacotamento não superior a 30 dias da 
entrega do produto. 

70 500 Unidades Gelatina, 12g 

-Gelatina de sabores variados                             

Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, 

maltodextrina, acido cítrico INS 330, sal 

refinado, vários aromas, citrado de sódio INS 

331iii, INS 123, não contem glúten.                                                           

-Composição nutricional: valor energético 

Maximo de 390 kcal, carboidratos máximo de 

90g. , proteínas mínimo de 6g, gorduras totais 

0g.  

   

71 500 kg Inhame 

Inhame Extra A: Tubérculo limpo de elevada 
qualidade, selecionados e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, 
aroma e sabor típicos da variedade com 
uniformidade no tamanho e cor. Não são 
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 
lesões mecânicas ou provocadas por insetos 
ou doenças. Deve estar livre de sujidades, 
terra ou resíduo de fertilizante aderente à 
casca. Ausência de odor e sabor estranho, 
assim como parasitas e larvas. Quanto às 
características microbiológicas deve obedecer 
a legislação vigente.  

   

72 19.000 
UN. 

 
 

Iogurte 

Bebida láctea, com polpa de fruta, em sabores 
diversos. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade 
de produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e Inmetro. Embalagem de 
150 ml. Prazo de validade de no mínimo 45 
dias a partir da entrega do produto. 

   

73 600 UNID. 
Ketchup 
Tradicional - 
390g 

Ingredientes: Tomate, vinagre, açúcar, glicose, 
sal, espessantes pectina e goma xantana, 
acidulante ácido cítrico, aromatizante e 
estabilizante cloreto de cálcio. Não contém 
glúten. 
Valor energético: 14 kcal em uma porção de 
12g. Carboidratos: 3,5g; Sódio 119mg, zero 
gordura trans. 
 

   

74 300 kg Kiwi 

Kiwi A: Procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 
variedade, apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica, por 
insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca. 
Sem umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer padrões ANVISA 

   

75 4.000 KG Laranja Pêra 

Laranja Pêra A : peso médio 200g procedente 
de planta sadia, destinado ao consumo “in 
natura”, devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios da variedade, Grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
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condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. Não estarem danificadas 
por quaisquer lesões de origem mecânica ou 
por insetos que afetem suas características, 
não conter substância terrosa, sujidades, 
produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes, Sem aroma e sabor estranhos. 
Tamanho médio e uniforme. Obedecer a 
padrões ANVISA.  

76 20.000 
L 
 
 

Leite 
 
 

Leite pasteurizado; HOMOGEINIZADO, 
Conservado entre 01 e 07 graus centígrados, 
tipo C; teor de matéria gorda mínimo de 3,0%; 
validade de 48 horas, da data da entrega, 
envasado em embalagens de saco de 
polietileno de baixa densidade; e suas 
condições deverão estar de acordo com o 
decreto (2.244, de 04/06/97), MERCOSUL.  
Unidade de fornecimento: SACO de 1,00 Litro.  

   

77 400 Unid. 
Leite 
condensado 
de 01kg.  

- Leite Condensado. 

- Produto que forneça 65kcal em uma porção 

de 20g; 

- 0g de gorduras trans; 

- 58mg de cálcio; 

- 18mg ou quantidade menor a essa de sódio. 

   

78 600 Unidades 
Leite de 
Coco, 200ml. 
 

Para fins culinários, produto obtido da 
emulsão aquosa extraída do coco (Cocos 
nucifera L.), através de processo tecnológico 
adequado e em conformidade com a 
legislação vigente. Embalagem primária: 
Frascos de aproximadamente 200 ml e 
rotulado de acordo com a legislação, 
destacando marca, data de fabricação e 
validade.  
Prazo de validade: mínima de 12 meses.  
- Prazo de fabricação: O produto não poderá 
ter data de fabricação anterior a 40 (quarenta) 
dias da data da entrega. Apresentar FICHA 
TÉCNICA autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Mais Coco, Sococo e 

Ducoco, ou produto similar ou de melhor 

qualidade. 

   

79 300 Latas 
Leite em pó 
sem lactose.  

Fórmula infantil especial, isenta de lactose, 

enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, 

minerais, ferro e outros oligoelementos. Para 

lactentes de 0 a 12 meses com intolerância à 

lactose. Produtos como referência: NAN, 

NINHO, APTAMIL ou produto similar ou de 

melhor qualidade. 

   

80 400 KG Limão 

Limão: Procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica ou 
provocadas por insetos, não conter substância 
terrosa, sujidades, produtos químicos ou 
corpos estranhos aderentes a casca, isentos 
de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, Tamanho médio e uniforme. 
Padrões ANVISA  

   

81 3.000 kg 
Linguiça 
Mista  

Linguiça pura com ausência de características 
organolépticas (cheiro e cor). Alimento fresco, 
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refrigerado e NÂO congelado, de origem 
frigorífica e não de matadouros clandestinos.  

82 500 Kg 
Maçã 
Argentina 

Produto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “in natura”, devendo 
se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal 
no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou por insetos e doenças que afetem suas 
características. Não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme. Padrões ANVISA 

   

83 2.000 KG 
Maçã 
Nacional 
Fuji/Gala 

Maçã Nacional Fuji/Gala Classificação 163-
175, produto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “in natura”, devendo 
se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal 
no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade, apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou por insetos e doenças que afetem suas 
características. Não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme,. Padrões ANVISA  

   

84 1.200 Pacotes 
Macarrão 
espaguete 

Produto de sêmola como ovos, vitaminado, 
composto de matéria prima de primeira 
qualidade, sãs e limpas, isentas de material 
terroso, parasitas. O produto deverá ser 
classificado como massa seca de formato 
espaguete, em conformidade com a legislação 
vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 
12.486/78, da Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo (NTA 49 - Massas alimentícias ou 
macarrão). O macarrão, ao ser colocado na 
água, não deverá turvá-la antes da cocção e 
não poderá apresentar-se fermentado ou 
rançoso. Embalagem: em pacotes com 500 gr.  
Prazo de validade: mínima de 12 meses. - 
Prazo de fabricação: O produto não poderá 
ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta 
e cinco) dias da data da entrega. Apresentar 
FICHA TÉCNICA autenticada. Apresentar 
amostra. 
Produtos de referência: Petybon e Adria ou 
produto similar ou de melhor qualidade. 

   

85 1.500 Pacotes 
Macarrão 
‘padre nosso’ 
de 500g 

-Macarrão padre nosso. Produto de sêmola 

com ovos tipo parafuso. Ingredientes: Farinha 

de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 

ovo pasteurizado e corante natural urucum e 

cúrcuma. Contem (pró-vitamina A) 

adicionados com água e submetidos a 

processo tecnológico adequado. Massa 

alimentícia em conformidade com a legislação 
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vigente (RDC 263 de 22/09/05 e decreto 

12.486/78, da Secretaria de Saúde do Estado 

de São Paulo (NTA 49 - Massas alimentícias ou 

macarrão). 

-Validade mínima de 12 (doze) meses e 

fabricação  

não superior a 30 (trinta) dias da entrega do 
produto. O produto deverá ter o selo da 
ABIMA.  
Produto de referência: (Amália) 

ou produto similar ou de melhor 

qualidade.                                                      

86 3.500 Pacotes 
Macarrão 
parafuso ou 
penne, 500g.  

-Macarrão parafuso: -Produto de sêmola com 

ovos tipo parafuso. 

-Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e 

corante natural urucum e curcuma. Contem 

(pró-vitamina A) adicionados com água e 

submetidos a processo tecnológico adequado. 

Massa alimentícia em conformidade com a 

legislação vigente (RDC 263 de 22/09/05 e 

decreto 12.486/78, da Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo (NTA 49 - Massas 

alimentícias ou macarrão). 

-Validade mínima de 12 (doze) meses e 

fabricação  

não superior a 30 (trinta) dias da entrega do 
produto. O produto deverá ter o selo da 
ABIMA. 
Produto de referência: (Amália, Cristal) ou 

produto similar ou de melhor qualidade. 

                                                              

   

87 300 Unid. 
Maionese 
500g 
 

É o produto industrializado a partir da 
emulsão cremosa estável e homogênea da 
água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, 
vinagre, sal e ovos pasteurizados, 
sequestrante EDTA. Fórmula devidamente 
registrada. Composição centesimal 
aproximada: carboidrato: 7,5%, Gordura total 
isenta de ácidos graxos trans: 30%, Sódio: 
1.010mg. Embalagem conforme determina a 
legislação vigente. Embalado em tetrapack, 
bisnagas ou balde com tampas invioláveis, 
contendo peso líquido de aproximadamente 
1kg. Rotulagem dentro dos padrões da 
legislação. Prazo de validade: mínima de 6 
meses. - Prazo de fabricação: O produto não 
poderá ter data de fabricação anterior a 40 
(quarenta) dias da data da entrega. 
Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Quero, Hellmans e 
Lisa, produto similar ou de melhor qualidade 

   

88 500 Unid. 
Maionese de 
03kg 

É o produto industrializado a partir da 
emulsão cremosa estável e homogênea da 
água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, 
vinagre, sal e ovos pasteurizados, 
sequestrante EDTA. Fórmula devidamente 
registrada. Composição centesimal 
aproximada: carboidrato: 7,5%, Gordura total 
isenta de ácidos graxos trans: 30%, Sódio: 
1.010mg. Embalagem conforme determina a 
legislação vigente. Embalado em tetrapack, 
bisnagas ou balde com tampas invioláveis, 
contendo peso líquido de aproximadamente 
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3kg. Rotulagem dentro dos padrões da 
legislação. Prazo de validade: mínima de 6 
meses. - Prazo de fabricação: O produto não 
poderá ter data de fabricação anterior a 40 
(quarenta) dias da data da entrega. 
Apresentar FICHA TÉCNICA autenticada. 
Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Quero, Hellmans e 

Lisa, ou produto similar ou de melhor 

qualidade. 

89 1.500 KG 
Mamão 
formosa 

Mamão Formosa A: Procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter atingido o 
grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor 
próprio da variedade, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. Não estarem danificadas 
por quaisquer lesões de origem mecânica, por 
insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca. 
Sem umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer padrões ANVISA  

   

90 800 Kg 
Mamão 
Havaí 

Mamão Havaí A: Procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “in natura”, devendo 
se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal 
de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da 
variedade, apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica, por 
insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca. 
Sem umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer padrões ANVISA 

   

91 1.000 KG 
Mandioca 
descascada 

Pedaços de tamanho médio, descascados, 
limpos e bem conservados.  

   

92 500 kg 
Manga 
Palmer 

Manga Palmer: Procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo “in natura”, devendo 
se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal 
de tamanho, aroma, cor e sabor próprios das 
variedades, apresentarem grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica, por 
insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca. 
Sem umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer a padrões ANVISA  

   

93 800 KG Maracujá 

Maracujá Azedo A: Produto procedente de 
uma planta sadia, destinado ao consumo “in 
natura”, devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor 
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e sabor, próprios da variedade, apresentar 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica ou provocadas por insetos 
e doenças, não conter substância terrosa, 
sujidades, resíduos de fertilizantes e corpos 
estranhos aderentes à casca, estarem isentos 
de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Padrões ANVISA  

94 1.000 Kg 
Margarina 
vegetal 

-Margarina -Margarina vegetal com sal e com 

o pote de 01kg.                  

-Livre de gorduras TRANS, oriunda de óleo 

vegetal  

comestível, contendo vitaminas, açúcar e 

cloreto                                                          

de sódio dentro dos padrões legais. 

Composição  

centesimal aproximada devera ser: proteínas 

0,1g,  

lipídios 60 a 80g e glicídios 0,0g, 1.500 UI de 
vitamina A, cremosa, com adição de sal, 
produzida e embalada dentro das normas que 
determina a legislação. Embalada primária em 
potes plásticos contendo 01kg devidamente 
rotulada conforme legislação vigente e 
reembalada em caixa de papelão reforçado 
contendo de 10 a 12 (dez a doze) kg. Validade 
mínima de 04 (quatro) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do 
produto. O produto deverá ser entregue com 
o volume interno intacto, sem qualquer 
alteração física na consistência. 
Produtos de referência (Delicia, Qualy) ou 

produto similar ou de melhor qualidade.                                                                                                     

   

95 1.000 Kg Melancia 

Melancia graúda: peso médio 8 kg 
Redonda/comprida, Fruto sadio, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para 
o consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem 
mecânica ou provocadas por insetos ou 
doenças, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à casca, estarem isentos 
de umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Padrões ANVISA  

   

96 500 Kg Melão 

Melão Amarelo 10/11: peso médio 1200g 
Procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentar grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para 
o consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem 
mecânica, por insetos e doenças que afetem 
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suas características, não conter substância 
terrosa, sujidades, produtos químicos ou 
corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca, Sem umidade externa anormal, aroma e 
sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer aos padrões ANVISA  

97 350 Kg 
Milho branco 
p/ canjica 

-Milho branco para canjica tipo 1. 

-Embalagem primária e saco plástico atóxico, 

transparente, resistente, termossoldado, 

contendo 500(quinhentos) gramas, 

devidamente rotulado conforme legislação 

vigente, e reembalado em fardo plástico 

atóxico contendo 10 (dez) kg. Validade mínima 

de 06 (seis)meses e fabricação não superior a 

30 dias da entrega do produto.                                                                                    

   

98 500 kg 
Milho para 
pipoca 

Grãos graúdos e sadios, da variedade amarela, 
acondicionado em sacos plásticos 
transparentes, contendo peso líquido de 500 
g. Prazo de validade: de 04 meses. 
- Prazo de fabricação: O produto não poderá 
ter data de fabricação anterior a 30 (trinta) 
dias da data 
da entrega. Apresentar FICHA TÉCNICA 
autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência: Zei, Selka e eYoki ou 
produto similar ou de melhor qualidade. 

   

99 3.000 KG Milho verde 
Produto fresco com a ausência de oxidação 
(início de putrefação ou até mesmo 
“machucados” causados pelo transporte) 

   

100 200 Unid. 
Milho verde 
c/ 280g 

- Milho verde em conserva, embalagem de 

280g. 

- Produto que forneça em uma porção de 20g, 

0(zero)% de gorduras totais, saturadas e trans, 

que a fibra alimentar seja acima ou igual a 

06g, e a quantidade de sódio seja menor ou 

igual a 340mg. 

-Grãos de milho selecionados, oriundos de 

plantas sadias, produzido e embalado dentro 

dos padrões legais conforme determina a 

legislação vigente.                                                            

-Embalagem primaria: lata com peso líquido 

de 285g, devidamente rotulada contendo 

todas as                                                     

informações nutricionais, data de validade, 

fabricação, conforme determina a legislação 

vigente. Validade mínima de 10 (dez) meses e 

fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 

entrega do produto. 

   

101 500 Lata 
Milho verde 
c/ 3,100kg 

-Milho verde em conserva, lata de 3,100kg, 

-Produto que forneça em uma porção de 20g, 

0(zero)% de gorduras totais, saturadas e trans, 

que a fibra alimentar seja acima ou igual a 

06g, e a quantidade de sódio seja menor ou 

igual a 340mg. 

-Grãos de milho selecionados, oriundos de 

plantas sadias, produzido e embalado dentro 

dos padrões legais conforme determina a 

legislação vigente.                                                            

-Embalagem primária: lata com peso líquido 

de 3,100kg devidamente rotulada contendo 

todas as                                                     

informações como data de validade, 

fabricação,  

conforme determina a legislação vigente.                                                                
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-Validade mínima de 10 (dez) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto. 

102 600 Latas 
Mistura para 
mingau sabor 
arroz 

Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, 
ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, 
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e 
aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém 
traços de leite.  400G 
Produto como referência: Mucilon de arroz, 
ou produto similar ou de melhor qualidade.  

   

103 200 Latas 
Mistura para 
mingau sabor 
milho 

Farinha de milho enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato 
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina 
c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, 
vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido 
fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém traços de leite. 400G 
Produto como referência: Mucilon de milho, 
ou produto similar ou de melhor qualidade. 

   

104 600 Latas 

Mistura para 
mingau sabor 
MULTI 
CEREAIS 

Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, 
ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, 
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e 
aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém 
traços de leite. 400G 
Produto como referência: Mucilon de Multi 
Cereais, ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

   

105 500 UNID. 
Molho de 
Mostarda - 
200g 

Ingredientes: vinagre, mostarda, milho, 
açúcar, sal, cúrcuma, pimenta-do-reino, noz-
moscada+1:65536 e conservador benzoato de 
sódio. Contém glúten. 
Valor energético: 06 kcal em uma porção de 
12g. Carboidratos: 1,5g; Sódio 72mg, zero 
gordura trans. 

   

106 200 Unid. 
Molho de 
soja, 500ml 

Molho Japonês - obtido pela fermentação da 
soja e de outros cereais como arroz e milho, 
pode ser adicionado de outras substancias 
alimentícias aprovadas, na forma liquida de 
cor marrom escuro; isento de sujidades e seus 
ingredientes de preparo em perfeito estado 
de conservação; e suas condições 
deverão estar de acordo com a Resolução RDC 
276 e suas alterações posteriores. Embalagem 
primária: 
Frascos contendo 500 ml. Prazo de validade: 
mínima de seis meses. Prazo de fabricação: O 
produto não poderá ter data de fabricação 
anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega. 
Apresentar FICHA 
TÉCNICA autenticada. Apresentar amostra. 
Produtos de referência:: Kirin, Kitano e 
Sakura, ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

   

107 500 kg Morango 
 

   

108 500 Kg 
Mortadela 
fatiada  

Produto fatiado no dia da entrega com 
ausência de tiras de gordura, contendo 
rotulagem nutricional, data de validade, 
registro da ANVISA e do ministério da 
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agricultura. 
Produtos de referência: Sadia, Perdigão ou 
produto similar ou de melhor qualidade 

109 2.000 Litros Óleo de soja 

-Óleo de soja vegetal embalagem Pet 900ml, 

livre de soja transgênica.  

-Produto alimentício, originário de soja, 
refinado dentro de padrão rigoroso de 
qualidade com abtenção de óleo claro, sem 
cheiro, leve e saudável, de acordo com os 
padrões legais, deve conter no mínimo 0,3 mg. 
de vitamina E e máximo de 3 g. de gordura 
saturada na porção de 13 ml. Embalagem 
primaria tipo Pet plástica contendo 900 
(novecentos) ml. devidamente rotulada 
conforme legislação vigente. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.                                                                                               

   

110 200 
Pcts 

 
Orégano 
desidratado 

Orégano desidratado, pacote de 500g. 
   

111 2.000 Dúzias Ovos brancos 

Ovos: Brancos, de galinha, Grande. 
Manipulado em condições higiênicas e 
provenientes e animais sadios. Isentos de 
sujidades, trincos e quebraduras na casca. De 
produção recente e embalados em cartelas de 
12 e 30 unidades, protegidos por filme de PVC, 
devidamente destacando o nome do produtor, 
carimbo do SIF ou SISP, data da embalagem e 
validade, tipo grande, assim como as 
condições de armazenamento. Podendo ser 
acondicionados em caixas de papelão com 
tampa.  

   

112 500 UNID. 
Palmito de 
açaí em 
conserva 

Palmito inteiro em conserva.  
Produtos de referência: Imperador, Gomes da 
Costa, ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

   

 

  
Total Geral (R$): ______________ ( ................. ) 
 
Condição de Pagamento: O pagamento será realizado mensalmente, contados a partir das 
entregas dos bens, em até 05 (cinco) dias e do aceite da Nota Fiscal, que deverá ser 
protocolizada perante o Departamento de Compras da Prefeitura Municipal. 
 
 
Prazo de Entrega: De acordo com o Edital. 
 
Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. 
 

___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV - B 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Itens destinados a cota reservada para participação das microempresas e empresas 
de pequeno porte: 
 
PREGÃO PRESENCIAL nº. ___/2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), 
com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, 
para atender os estudantes da rede municipal de educação. 
Proponente: __________________________________________________ 
CNPJ:______________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________ 
Bairro: _______________________________________________________ 
CEP:____________ Cidade: _______________________ Estado: _________ 
Telefone: _____________ Fax: _____________ E-mail:_________________ 

 

ITEM QUANT UNID. PRODUTO ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR UN. 
VALOR 
TOTAL 

113 100.000 Unidades Pão Brioche 

Pão de hamburguer, 50g - 70g: Pão de 
hamburguer; redondo, superfície macia, lisa, 
brilhante, com miolo consistente e sedoso; 
composição mínima da massa 35,50g de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g 
de leite em pó; 0,70g de sal, 0,30g de 
reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento 
biológico, 0,05g de antimofo; pesando 50g por 
unidade; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. Podendo conter 
outras substâncias alimentícias aprovadas, 
desde que declaradas.  - Características gerais:  
Os produtos deverão estar de acordo com a 
legislação vigente, em especial:  - Portaria 593, 
de 25/08/99;  - Decreto 3.029, de 16/04/99;  - 
Resolução RDC n 263 de 22 de setembro 
de2005 e suas alterações posteriores;  - 
Resolução RDC n 12, de 02/01/01, ANVISA/MS 
(padrões microbiológicos);  - Resolução RDC n 
175 de 08/07/03, ANVISA/MS (matéria 
macroscópica e microscópica);  - Resolução RDC 
n 259 de 20/09/02, ANVISA/MS(rotulagem 
alimentos embalados);  - Resolução RDC n 359, 
de 23/12/2003, ANVISA/MS (rotulagem 
porcoes);  - Resolução RDC n 360, de 
23/12/2003, ANVISA/MS (rotulagem IDR);  - 
Resolução RDC n 40, de 08/02/2002, 
ANVISA/MS (glúten);  - Resolução FNDE n. 26, 
de 14 de junho de 2013  CARACTERISTICAS 
SENSORIAIS, FISICO QUIMICAS, 
MICROBIOLÓGICAS E MICROSCÓPICAS:  - 
Características organolépticas:  - Aspecto: 
próprio  - Cor: Própria  - Odor: Próprio  - Sabor: 
Próprio  - Textura: Própria(encorpada)  
Características físico-químicas: em 100g  
Proteínas: 8g  Carboidrato: 60g  Lipídio: 2,8g  
Características microscópicas:  - matéria 
prejudicial a saúde humana, macroscópica e 
microscópica: ausência (critico)  - sujidades, 
parasitos e larvas: ausência (critico)  - 
elementos histológicos estranhos ao produto: 
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ausência (critico)  - Prazo de validade:  O 
produto devera ter validade de 7(sete)dias.  - 
Prazo de fabricação:  O produto não poderá ter 
data de fabricação anterior a 2 (dois) dias da 
data da entrega.  - Embalagem:  A embalagem 
do produto devera ser de material flexível, de 
plástico atóxico, vedada hermeticamente 
contendo um a dois kg de produto. Não deve 
ser embalado quente. Será considerada 
imprópria e será recusada a embalagem 
defeituosa ou inadequada, que exponha o 
produto a contaminação e/ou deterioração. 

114 10.000 Unidades 
Pão 
Francês, 
25g 

Pão Francês 25 g: Mini-pão; Francês; 
composição mínima da massa 21,0g de 
farinhade trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, 0,1g de açúcar; 0,4g de sal, 0,2g de 
reforçador, 125 ml de água; 0,6g de fermento 
biológico, 02g de gordura vegetal; pesando 25g 
por unidade; Os produtos deverão estar de 
acordo com a legislação vigente, em especial:  - 
Portaria 593,DE 25/08/99;  - Decreto 3.029, DE 
16/04/99;  - Resolução RDC n 263 de 22 de 
setembro de 2005 e suas alterações 
posteriores;  - Resolução RDC n 12, de 
02/01/01, ANVISA/MS (padrões 
microbiológicos);  -Resolução RDC n 175 de 
08/07/03, ANVISA/MS (matéria macroscópica e 
microscópica);  - Resolução RDC n 259 de 
20/09/02, ANVISA/MS (rotulagem alimentos 
embalados);  - Resolução RDC n 40, de 
08/02/2002, ANVISA/MS (glúten);  - Resolução 
FNDE n.26, de 14 de junho de 2013.  - Prazo de 
validade:  O produto devera ter validade de 7 
horas.  A embalagem primária do produto os 
Pães Francês 25 e 50 gramas deverão ser 
embalados em sacos plásticos atóxicos 
perfurados que permitam a respiração do 
produto; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. A embalagem secundária deverá ser 
adequada ao empilhamento recomendado, ou 
transportados em containers ou monoblocos na 
cor branca, no ato da entrega. 

   

115 150.000 Unidades 
Pão 
Francês, 
50g 

Pão francês 50 g: Pão; Francês; composição 
mínima da massa: 40g farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 0,8g de 
sal; 0,4g de reforçador, 24 ml de água, 0,2g de 
açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de 
gordura vegetal; pesando 50 gramas por 
unidade. Os produtos deverão estar de acordo 
com a legislação vigente, em especial: 
- Portaria 593, DE 25/08/99; 
- Decreto 3.029, DE 16/04/99; 
- Resolução RDC n 263 de 22 de setembro de 
2005 e suas alterações posteriores; 
- Resolução RDC n 12, de 02/01/01, ANVISA/MS 
(padrões microbiológicos); 
- Resolução RDC n 175 de 08/07/03, 
ANVISA/MS (matéria macroscópica e 
microscópica); 
- Resolução RDC n 259 de 20/09/02, 
ANVISA/MS (rotulagem alimentos embalados); 
- Resolução RDC n 40, de 08/02/2002, 
ANVISA/MS (glúten); 
- Resolução FNDE n. 26, de 14 de junho de 
2013. 
- Prazo de validade: 
O produto devera ter validade de 7 horas. 
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A embalagem primaria do produto. Os pães 
francês 25 e 50 gramas deverão ser embalados 
em sacos plásticos atóxicos perfurados que 
permitam a respiração do produto; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. A 
embalagem secundária deverá ser adequada ao 
empilhamento recomendado, ou transportados 
em containers ou monoblocos na cor branca, 
no ato da entrega. 

116 
5.000 

 
KG 

Peito de 
frango com 
osso 
 

Produto resfriado - temperatura 4 a 6° - carne 
com aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasita e 
sujidades. Embalagem com identificação do sif, 
data de fabricação e validade do produto. 
Embalagem com lacre original do fabricante. 

   

117 400 kg Pepino 

Pepino Caipira Extra AA: Produto de elevada 
qualidade, suficientemente desenvolvidos. 
Próprios para o consumo, procedentes de 
plantas genuínos e sadias, apresentarem grau 
ideal de uniformidade e desenvolvimento 
quanto ao tamanho , aroma, cor e sabor que 
são próprios da variedade. Estarem livres de 
enfermidades e lesão de origem mecânica ou 
produzidas por insetos ou doenças. Isentos de 
terra , produtos químicos e corpos estranhos 
aderentes na casca. Sem umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: De 
acordo com a legislação vigente. Estarem 
isentos de sujidades, parasitas e larvas.  

   

118 300 Unid.  
Pequi em 
lascas 

- Lascas de Pequi em conserva, acondicionados 
em vidro de 500g.  

   

119 150 kg 
Pimentão 
Amarelo 

Pimentão Amarelo extra AA: produto 
procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentar grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou por insetos e doenças que 
afetem suas características. Não conter 
substância terrosa, sujidades, produtos 
químicos ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Padrões ANVISA  

   

120 200 KG 
Pimentão 
verde 

Pimentão Verde extra AA: produto procedente 
de planta sadia, destinado ao consumo “in 
natura”, devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios da variedade, apresentar grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato 
e imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
por insetos e doenças que afetem suas 
características. Não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 

   



 

 
 
  

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

uniforme. Padrões ANVISA  

121 200 KG 
Pimentão 
vermelho 

Pimentão Vermelho extra AA: produto 
procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se apresentar 
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, 
apresentar grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou por insetos e doenças que 
afetem suas características. Não conter 
substância terrosa, sujidades, produtos 
químicos ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Padrões ANVISA  

   

122 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
ACEROLA.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas 
a polpa sem conservantes, no sabor (ACEROLA), 
embalada em embalagens plásticas 
(polietileno),     congelada, de 1 kg (não 
fracionada), contendo as seguintes informações 
mínimas na embalagem: Data de fabricação, 
registro no M.A.P.A, valor calórico, 
carboidratos, fibra alimentar, sódio, gorduras, 
colesterol, cálcio e ferro, por porção. 
Necessário apresentar o registro do produto e 
estabelecimento junto ao ministério da 
agricultura pecuária e abastecimento (M.A.P.A) 
,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade 
mínima de 03 (três) meses, contados da 
emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de 
Suco. 

   

123 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
MARACUJÁ.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas 
a polpa sem conservantes, no sabor 
(MARACUJÁ) embalada em embalagens 
plásticas (polietileno),     congelada, de 1 kg 
(não fracionada) , contendo as seguintes 
informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, 
carboidratos, fibra alimentar, sódio, gorduras, 
colesterol, cálcio e ferro, por porção. 
Necessário apresentar o registro do produto e 
estabelecimento junto ao ministério da 
agricultura pecuária e abastecimento (M.A.P.A) 
,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade 
mínima de 03 (três) meses, contados da 
emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de 
Suco. 

   

124 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
MORANGO.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas 
a polpa sem conservantes, no sabor 
(MORANGO), embalada em embalagens 
plásticas (polietileno),     congelada, de 1 kg 
(não fracionada) , contendo as seguintes 
informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, 
carboidratos, fibra alimentar, sódio, gorduras, 
colesterol, cálcio e ferro, por porção. 
Necessário apresentar o registro do produto e 
estabelecimento junto ao ministério da 
agricultura pecuária e abastecimento (M.A.P.A) 
,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade 
mínima de 03 (três) meses, contados da 
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emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de 
Suco. 

125 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, CAJU.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas 
a polpa sem conservantes, no sabor (CAJU), 
embalada em embalagens plásticas 
(polietileno),     congelada, de 1 kg (não 
fracionada) , contendo as seguintes 
informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, 
carboidratos, fibra alimentar, sódio, gorduras, 
colesterol, cálcio e ferro, por porção. 
Necessário apresentar o registro do produto e 
estabelecimento junto ao ministério da 
agricultura pecuária e abastecimento (M.A.P.A) 
,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade 
mínima de 03 (três) meses, contados da 
emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de 
Suco. 

   

126 5.000 Kg 
Polpa de 
fruta, 
GOIABA.  

Polpa de Fruta 100% natural, contendo apenas 
a polpa sem conservantes, no sabor (GOIABA), 
embalada em embalagens plásticas 
(polietileno),     congelada, de 1 kg (não 
fracionada) , contendo as seguintes 
informações mínimas na embalagem: Data de 
fabricação, registro no M.A.P.A, valor calórico, 
carboidratos, fibra alimentar, sódio, gorduras, 
colesterol, cálcio e ferro, por porção. 
Necessário apresentar o registro do produto e 
estabelecimento junto ao ministério da 
agricultura pecuária e abastecimento (M.A.P.A) 
,  Ficha técnica e laudo bromatológico. Validade 
mínima de 03 (três) meses, contados da 
emissão de nota fiscal. 
Rendimento de aproximadamente 6 litros de 
Suco. 

   

127 1.000 Kg 
Polvilho 
doce 

Fabricado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas. Produto livre de matéria terrosa e 
vegetal.  

   

128 800 Kg 
Presunto 
cozido 

Presunto - ingredientes: carne suína, salmoura, 
amido, proteína isolada de soja, sal, açúcar, 
pimenta 
branca, proteína vegetal hidrolisada, aromas 
naturais de pimentas: vermelha, jamaica e 
preta, 
estabilizante polifofato de sódio (ins 4521), 
realçador de sabor glutamato monossódico 
(ins621), antioxidante eritorbato de sódio (ins 
316), conservador nitrito de sódio (ins 250) e 
corante carmim (ins 120) ), carne 
mecanicamente separada de aves e miúdos 
suínos. Sem glúten.  
O produto deverá ser fatiado no dia da entrega 
com ausência de tiras de gordura,  
Produto como referência SADIA, Perdigão ou 
produto similar ou de melhor qualidade. 

   

129 1.600 Kg 
Queijo tipo 
Mussarela 

Produto obtido por coagulação do leite por 
meio coalho e/ou outras enzimas coagulantes 
apropriadas, complementada ou não pela ação 
de bactérias láticas específicas. O Queijo 
mozarela é um queijo gordo de média umidade 
de acordo com a classificação estabelecida no 
Regulamento Técnico Geral de Identidade e 
Qualidade de Queijos. Ingredientes 
Obrigatórios: leite e/ou leite reconstituído 
padronizado em seu conteúdo de matéria 
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gorda, cultivo de bactérias láticas específicas, 
coalho e/ou outras enzimas coagulantes 
apropriadas, cloreto de sódio. 
- Ingredientes Opcionais: leite em pó, creme, 
sólidos de origem láctea, caseinatos, cloreto de 
cálcio, ácidos cítricos, lático, acético ou 
tartárico. As práticas de higiene para 
elaboração do produto devem estar de acordo 
com o Código Internacional Recomendado de 
Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos 
Alimentos (CAC/VOL. 0A.1985). O leite a ser 
utilizado deverá ser higienizado por meios 
mecânicos adequados e submetidos à 
pasteurização, ou tratamento térmico 
equivalente para assegurar fosfatase residual 
negativa (A.O.A.C. 15° Ed. 1990,979.13,p823 ) 
combinado ou não com outros processos físicos 
ou biológicos que garantam a inocuidade do 
produto. O produto não deverá conter 
impurezas ou substâncias estranhas de 
qualquer natureza. Validade mínima de 2 
meses e quatro dias a contar da data da 
entrega. Revestimento em polietileno de baixa 
densidade (PEBD), tipo "DOY PACK", atóxico, 
com capacidade de aproximadamente 4Kg. A 
embalagem primária do queijo mozarela em 
peça deverá ser a vácuo, 
tipo “Cryovac”, termoformada, resistente, 
transparente, atóxica, com capacidade 
aproximada de 4Kg quilos do produto. A 
embalagem secundária do queijo mussarela 
peça deverá ser caixa de papelão 
reforçada, com as abas superiores e inferiores 
totalmente lacradas com fita adesiva 
plastificada, com capacidade para 6 (seis) 
peças. O produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente. Nos rótulos 
das embalagens (primária e secundária), 
deverão estar impressas, de forma clara e 
indelével, as seguintes informações: 
- denominação de venda do produto, inclusive 
a marca e ingredientes utilizados para a sua 
elaboração. 
- identificação da origem (nome e endereço do 
fabricante e/ou produtor, do envasador e do 
distribuidor, se for o caso) 
- expressão: "Indústria Brasileira", se for o caso, 
por extenso ou abreviada, ingredientes, 
conteúdo líquido, 
condições de armazenamento para manter o 
produto refrigerado, validade do produto 
refrigerado, data de fabricação do produto, 
número de registro do produto no órgão 
competente, número do Serviço de Inspeção 
Federal, indicação do local apropriado para 
abertura da embalagem primária 
- A impressão da data de fabricação e prazo ou 
data de validade ou data de vencimento e 
número de 
lote poderá ser em "ink jet" ou carimbo sendo 
este último, de forma clara e indelével e que 
resista as 
condições rotineiras de manuseio da 
embalagem. 
- O conteúdo líquido na embalagem 
secundária, deverá ser indicado em fundo do 
número de unidades 
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do conteúdo líquido individual de cada 
embalagem. 
- No rótulo da embalagem primária, deverá 
constar as condições de armazenamento ou 
conservação do produto antes e após a 
abertura da embalagem, assim como o prazo 
mínimo para consumo após a abertura da 
embalagem primária. Queijo tipo mussarela, 
fatiada: leite de vaca, embalagem com dados 
de identificação, data de fabricação e data de 
validade, rotulagem nutricional, registro da 
ANVISA e do ministério da agricultura. 
Descrição do Produto: Queijo Mozarela 
Girolanda, excelente fatiamento e filamento, 
Ingredientes: Leite pasteurizado , fermento 
lático , coalho bovino , cloreto de cálcio , 
cloreto de sódio. Teor de Sal: 1,2% à 1,8%.   

130 500 kg Quiabo 

Quiabo Liso Extra AA : Produto de elevada 
qualidade, Devem apresentar grau ideal de 
uniformidade e desenvolvimento quanto a 
coloração , tamanho, aroma e sabor que são 
típicos da variedade. Legumes próprios para o 
consumo devendo ser originários de plantas 
genuínas e sadias e serem de colheita recente. 
Estarem livres de lesão de origem mecânica ou 
provocadas por insetos ou doenças. Estarem 
livres de sujidades, produtos químicos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderentes 
na casca. Qualidade sanitária CONFORME 
LEGISLAÇÃO ANVISA.  

   

131 100 Unidades 
Rapadura 
Pura 

Produto de primeira qualidade. 
   

132 1.500 Kg  Repolho 

Repolho Liso Extra: Hortaliças de elevada 
qualidade, suficientemente desenvolvidas, 
compactas e firmes. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Próprias para o consumo, 
devendo ser procedentes de culturas sadias, 
serem de colheita recente, apresentando grau 
ideal no desenvolvimento do tamanho, aroma , 
cor e sabor que são próprios da variedade. 
Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes 
ou produtos químicos aderente nas folhas. 
Isentam de umidade externa anormal, odor e 
sabor estranho. CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS: conforme legislação 
vigente. Ausência de sujidades, parasitas e 
larvas.  

   

133 1.000 Kg  
Repolho 
Roxo 

Repolho Roxo Extra: Hortaliças de elevada 
qualidade, suficientemente desenvolvidas, 
compactas e firmes. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Próprias para o consumo, 
devendo ser procedentes de culturas sadias, 
serem de colheita recente, apresentando grau 
ideal no desenvolvimento do tamanho, aroma , 
cor e sabor que são próprios da variedade. 
Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes 
ou produtos químicos aderente nas folhas. 
Isentas de umidade externa anormal, odor e 
sabor estranho. CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS: conforme legislação 
vigente. Ausência de sujidades, parasitas e 
larvas.  

   

134 17.500 Unid. 
Rosca 
palito 

Unidade de 50g, fresco, macio, sem presença 
de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve 
ser embalado quente. Embalagem plástica 
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atóxica na hora da entrega. 

135 600 Unid. Rúcula 

Hortaliças de elevada qualidade, 
suficientemente desenvolvidas, compactas e 
firmes. É indispensável uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Próprias 
para o consumo, devendo ser procedentes de 
culturas sadias, serem de colheita recente, 
apresentando grau ideal no desenvolvimento 
do tamanho, aroma , cor e sabor que são 
próprios da variedade. Estarem livres de terra, 
resíduo de fertilizantes ou produtos químicos 
aderente nas folhas. Isentas de umidade 
externa anormal, odor e sabor estranho. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
conforme legislação vigente. Ausência de 
sujidades, parasitas e larvas.  

   

136 15.000 Unid. 
Saco de 
papel para 
pipoca 

Saco de papel para pipoca.  
Dimensão do saco: 15x8 cm  

   

137 1.400 Kg Sal 

-Sal refinado extra iodado pct. 01kg.                       

-Beneficiado e isento de sais de cálcio e 
magnésio, impurezas orgânicas, areias e 
fragmentos de conchas.                                                      
-O produto moído deverá passar totalmente 
pela peneira número 20. Produzido e embalado 
em conformidade com a legislação vigente. 
Embalagem primária: saco plástico contendo 
01(um)kg devidamente rotulado conforme 
legislação vigente e reembalado em fardo 
plástico resistente atóxico contendo ate 30 kg.                                                 
Validade mínima de 06 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.                                                                                                                                                        

   

138 1.000 Kg Salsicha 

Produto cárneo industrializado, obtido da 
emulsão de carne frango, adicionado de 
ingredientes e condimentos (exceto pimenta) e 
outras substâncias alimentícias aprovadas pelos 
órgãos competentes desde que declaradas e 
que não descaracterizem o produto, embutido 
em envoltório natural (sem corantes) e 
submetido a um processo térmico adequado. 
Deverá apresentar-se livre de gordura trans. 
Será tolerada a adição de pequenas 
quantidades de água, amido, soja e corantes 
naturais, sendo permitida a utilização máxima 
de 4% de proteína vegetal. Poderá ser 
adicionado ao produto, desde que declarados, 
sais minerais que não compitam entre si em 
termo de biodisponibilidade. A salsicha deverá 
ser congelada e armazenada à temperatura de 
–12°C (doze graus centígrados negativo) ou 
inferior e transportada em condições que 
preservem a qualidade e as características do 
alimento congelado. O produto deverá estar de 
acordo com a legislação vigente, em especial a 
Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, 
Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Portaria 
1002 SVS/MS, Portaria n°6/88, Portaria 540/97 
da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria 
da Saúde do Estado de São Paulo, CVS-5/13, 
Instrução Normativa n°4/00 M.A.A, 
Resolução/FNDE/CD/N.38, de 16 de julho de 
2009, art.17 inciso II. 
1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
1.1. GERAIS A salsicha deverá ser preparada 
com carne de ave em perfeito estado de 
conservação, isenta de ossos, peles, 
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aponevroses e cartilagens, não sendo permitida 
o emprego de carnes e gorduras provenientes 
de animais eqüinos, caninos e felinos. A 
porcentagem de água ou gelo não deverá 
ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. O 
produto não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes 
flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios de fermentação pútrida. Não será 
tolerada a presença de manchas esverdeadas 
ou pardacentas ou coloração sem 
uniformidade. O peso unitário de cada gomo 
deverá ser de 40 a 50 gramas. O produto 
deverá ser obtido, processado, embalado, 
armazenado, transportado e conservado em 
condições que não produzam, desenvolvam e 
ou agreguem substâncias físicas, químicas ou 
biológicas que coloquem em risco a saúde do 
consumidor. Deverá ser elaborado de acordo 
com o Regulamento Técnico sobre as 
Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas 
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. 
ORGANOLÉPTICAS ANTES E APÓS A COCÇÃO: 
- aspecto: característico cor: característica, sem 
manchas pardacentes ou esverdeadas 
- odor: característico 
- sabor: característico 
- consistência/textura: característica 
1.3.FÍSICO-QUÍMICAS: 
- Amido: máximo de 2,0% p/p (crítico) 
- Carboidratos totais: máximo de 7,0% p/p 
(somatória de amido máximo e 
açúcares totais) (crítico) 
- Umidade: máximo de 65,0% p/p(crítico) 
- Gordura: máximo de 20,0% p/p(crítico) 
- Proteína: mínimo de 12,0% p/p(crítico) 
- Cloreto de Sódio: máximo de 2,0% p/p(crítico) 
1.4. MICROBIOLÓGICAS 
- Coliformes 45°c/g.............máximo 102 (crítico) 
- Estafilococcus Coagulase positiva/g............ 
máximo 102 (crítico) 
- Clostridium Sulfito Redutor a 46°C, máximo 
102 (crítico) 
- Salmonella sp/25g, ausência (crítico 
1.5. MICROSCÓPICAS 
- matéria prejudicial à saúde humana, 
macroscópica e microscópica - ausência (crítico) 
- sujidades, parasitos e larvas - ausência (crítico) 
- tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses e 
cartilagens), ausência (crítico) 
- elementos histológicos estranhos ao produto  
ausência (crítico) 
- elementos histológicos identificadores da 
composição, presença (crítico) Observação: 
a. Deverão ser claramente enumerados os 
elementos histológicos encontrados, devendo 
apresentar elementos histológicos dos 
ingredientes que compõem o produto. 
b. Não deverá apresentar elementos 
histológicos de ingredientes estranhos ao 
produto e que NÃO fazem parte da relação de 
ingredientes constante no rótulo. 
c. Deverão constar no laudo também as 
informações de componentes/ingredientes 
constantes no rótulo do produto entregue pela 
empresa para análise. 
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1.6. PESQUISAS: 
- Nitrito - máximo de 0,015 g/l 00g - expresso 
em nitrito de sódio (crítico) 
- Nitrato - máximo de 0,030 g/l 00g - expresso 
em nitrito de sódio (crítico) 
- Corantes artificiais - ausência (crítiico) 
1.7. OUTRAS: 
- Poderão ser efetuadas determinações de 
contaminação por microrganismos e/ou 
substâncias tóxicas de origem microbiana, 
sempre que se tornar necessária a obtenção de 
dados sobre o estado higiênico-sanitário do 
produto, ou quando ocorrerem toxinfecções 
alimentares. 
2. PRAZO DE VALIDADE: 
Validade mínima de 4 (quatro) meses da data 
de fabricação. 
3. DATA DE FABRICAÇÃO: 
Data de fabricação até 40 (quarenta) dias da 
data da entrega. 
4. EMBALAGEM: 
4.1. A embalagem primária do produto deverá 
ser a vácuo, termoformada em sacos fabricados 
com filme coextrusado a base de nylon e 
polietileno de baixa densidade, atóxico, 
transparente e lacrado, resistente ao 
transporte e armazenamento, contendo peso 
líquido aproximado de 03 à 05 quilos por 
embalagem. A embalagem deverá apresentar o 
produto de forma ordenada e paralela, a fim de 
evitar quebra ou deformação. 
4.2. A embalagem secundária do produto 
deverá ser caixa de papelão reforçada 
constituída por tampa e fundo envoltos em 
filme de PVC termoencolhível, adequada ao 
empilhamento recomendado, com abas 
superiores e inferiores lacradas com fita 
adesiva, resistente a danos durante o 
transporte ou armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu 
período de validade e contendo, 
aproximadamente, de 4 (quatro) a 18 (dezoito) 
quilos de peso líquido. 
4.3. Será considerada imprópria e será recusada 
a embalagem defeituosa ou inadequada, que 
exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração. 
5. ROTULAGEM 
5.1.O produto deverá ser rotulado de acordo 
com as Resoluções RDC 359/03 E RDC 360/03 
da ANVISA/MS. 
5.2.Nos rótulos das embalagens (primária e 
secundária), deverão estar impressas, de forma 
clara e indelével, as seguintes informações: 
- denominação de venda do produto (nome do 
produto e marca); 
- identificação da origem (nome e endereço do 
fabricante, e a expressão "Indústria Brasileira"); 
- data de fabricação e prazo ou data de validade 
ou data de vencimento e número do lote; 
- lista de ingredientes (na embalagem primária), 
inclusive os aditivos (função principal, nome 
completo ou número INS), caso utilizados; 
- conteúdo líquido; 
- condições de armazenamento, instruções de 
conservação e consumo; 
- empilhamento máximo (na embalagem 
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secundária); 
- carimbo do SIF; 
- número de registro do produto no órgão 
competente. 
6. TRANSPORTE 
O transporte deverá ser efetuado de acordo 
com a legislação vigente, em carros 
refrigerados, em 
condições que preservem as características do 
alimento congelado (-12°C) e a qualidade do 
mesmo 
quanto às características do alimento físico-
químicas, microbiológicas e microscópicas já 
especificadas. Não serão aceitos durante a 
entrega carnes em estado de 
descongelamento. Os veículos deverão ser 
sanitizados antes de serem carregados. 
O produto não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou 
consistência anormal com indícios de 
fermentação. Embalagem transparente 
devidamente acondicionada em pacotes de 
aproximadamente 03 kg à 05 kg, com 
identificação do SIF, data de fabricação e 
validade do produto. Embalagem com lacre 
original do fabricante. 
Produtos de referência: Aurora, Sadia, 
Perdigão ou produto similar ou de melhor 
qualidade. 

139 800 
Lata c/ 

90g 

Sardinha 
em 
conserva 

Sardinha (Coqueiro) ou produto similar que seja 
conservado em molho de tomate. 

   

140 1.800 Unidades 
Suco em 
garrafa 

-Suco sabor CAJU ou produto similar à essas 

características citadas abaixo. 

-Produto concentrado contendo: água, suco do 
caju concentrado, conservante benzoato de 
sódio e anidrido sulfuroso, acidulante acido 
cítrico. Rendimento de aproximadamente 05 
(cinco) litros. Embalagem primária tipo pet 
plástica, contendo 500 (quinhentos) ml 
devidamente rotulada conforme legislação 
vigente e reembalada em fardo plástico, 
contendo 12 (doze) embalagens primárias. A 
porção de 20ml deve fornecer 9kcal, 23mg de 
vitamina C, 1,7g de Carboidrato e 7mg de sódio. 
-O produto deve ter registro no Ministério da 
Agri-                                                cultura. 
Validade mínima de 15 meses e                                                  
fabricação não superior a 30 dias da entrega do 
produto.      
Produtos de referência: MAGUARY, ou 
produto similar ou de melhor qualidade.                                                                                    

   

141 1.800 Unidades 
Suco em 
garrafa 

-Suco sabor MARACUJÁ ou produto similar à 

essas características citadas abaixo. 

-Produto concentrado contendo: água, suco do 
maracujá concentrado, conservante benzoato 
de sódio e anidrido sulfuroso, acidulante acido 
cítrico. Rendimento de aproximadamente 05 
(cinco) litros. Embalagem primária tipo pet 
plástica, contendo 500 (quinhentos) ml 
devidamente rotulada conforme legislação 
vigente e reembalada em fardo plástico, 
contendo 12 (doze) embalagens primárias. A 
porção de 20ml deve fornecer 9kcal, 23mg de 
vitamina C, 1,7g de Carboidrato e 7mg de sódio. 
-O produto deve ter registro no Ministério da 

   



 

 
 
  

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

Agri-                                                cultura. 

Validade mínima de 15 meses e                                                  

fabricação não superior a 30 dias da entrega do 

produto.  

Produtos de referência: MAGUARY, ou 

produto similar ou de melhor qualidade.         

142 20.000 Unid. 
Suco em 
pó, 25g 

-Suco em pó 

-Produto que rende 01L por 25g, fornecendo 
Vitaminas A, C, Ferro e 1% de polpa 
desidratada. 
Produtos de referência: Tang, ou produto 
similar ou de melhor qualidade. 

   

143 4.000 KG Tomate 

Tomate Maduro Extra AA: Fruto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo “ In Natura 
“ ou como ingrediente na culinária, devendo 
estar fresco, ter atingido o grau ideal de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios de cada 
variedade, apresentar grau de maturação tal 
que permita suportar a manipulação, o 
transporte e conservar as condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Estar livre 
de quaisquer lesões de origem mecânica ou 
causadas por insetos e doenças. Não conter 
terra, sujidades, produtos químicos e corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos, estarem livres de 
resíduos de fertilizantes. Isento de parasitas e 
larvas. Tamanho médio e uniforme. Ponto de 
maturação conforme orientação do 
Departamento Gestor. Características sanitárias 
conforme legislação vigente.  

   

144 300 Kg 
Trigo para 
quibe 

Produto de primeira qualidade. 
   

145 600 KG Vagem 

Vagem Macarrão Curta Extra AA: Elevada 
qualidade, bem desenvolvidas, compactas e 
firmes. É indispensável uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Próprias 
para o uso na culinária, devendo ser 
procedentes de vegetais genuínos e sadios, 
serem frescas, de colheita recente, abrigadas 
dos raios solares e apresentar um estágio ideal 
de desenvolvimento quanto ao tamanho, 
aroma, cor, sabor (maturação). Estarem livres 
de terra aderente, assim como sujidades, 
parasitas e larvas. Ausência de umidade 
externa anormal, odores e sabores estranhos, 
resíduo de fertilizantes ou produtos químicos 
aderentes à casca.  

   

146 250 L 
Vinagre 
 

De limão, sem álcool.  
   

Total Geral (R$): ______________ ( ................. ) 
Condição de Pagamento: O pagamento será realizado mensalmente, contados a partir das 
entregas dos bens, em até 05 (cinco) dias e do aceite da Nota Fiscal, que deverá ser 
protocolizada perante o Departamento de Compras da Prefeitura Municipal. 
 
Prazo de Entrega: De acordo com o Edital. 
 
Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. 
 

___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

 

 

___________________(NOME DA EMPRESA)_________, CNPJ Nº________________, 

com sede_____________________,(endereço completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins de participação no Pregão Presencial nº ___/2017, DECLARA 

expressamente, sob as penalidade cabíveis, que : 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º 

da Lei Complementar 123/2006. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que 

não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

____________________________,____________de_________ 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Nome ou carimbo do declarante: _____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante: _____________________________ 

Nº da cédula de identidade: __________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato: ____________________________ 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no Item 5. por 

ocasião do credenciamento. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF 

 

 

Local, _____ de ____________ de 2017. 

 

À Comissão de Licitação 

 

Referente ao edital de Pregão: ___/2017. 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No , sediada, (Endereço Completo) Declaro 

que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 

observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  

 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO 

EDITAL 

 

Local, _____ de _________________ de 2017. 

 

À Comissão de Licitação – Município de São Simão – Goiás 

 

Referente: Edital de Pregão Presencial nº. ___/2017. 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº. ___/2017, instaurado 

pelo Município de São Simão – Goiás que o serviço constante de sua proposta atendem na 

totalidade às especificações e condições mínimas constantes do Termo de Referência – 

ANEXO I do Edital do referido Pregão Presencial. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Nome, assinatura do responsável legal. 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
“Que entre si celebram o Município de São Simão - Goiás e a 
Empresa ____________________________, visando 
fornecimento de alimentação escolar (merenda), com entrega 
parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal 
de educação, para atender os estudantes da rede municipal de 
educação. 

   
PREÂMBULO 

 
1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, Estado de Goiás, sediado à Praça Cívica nº 1 - Centro, 
inscrito no CNPJ (MF) nº 02.056.778/0001-48, representado por seu titular, o Prefeito 
Municipal, Sr. WILBER FLORIANO FERREIRA, portador do CPF/MF sob o nº. 328.371.601-
30 E RG: 1640505-2 2ª VIA, brasileiro, casado, nascido em São Simão, doravante aqui 
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa .................. com 
sede a .......................... cadastrada no CNPJ sob o no ...................... e Inscrição Estadual 
nº................ doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 
pelo Senhor(es).............., portador do RG no .... e CPF no ........... residente e domiciliado à 
........ nº ........., firmam o presente contrato, de acordo com o que consta do Pregão 
Presencial nº ___/2017, que fica fazendo parte integrante deste, sujeitando-se, ainda, às 
normas da Lei Federal no 8.666/93, e suas atualizações, sob as cláusulas e condições 
seguintes e em total consonância com o instrumento convocatório. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1.2 Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para fornecimento de 
alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela 
secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede municipal de 
educação, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE ESTIMADA E DO LOCAL DE ENTREGA 
 
2.1 – Os produtos serão entregues conforme cronograma fornecido pela SECRETARIA 
DE EDUCAÇAO, a qual formulará periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo 
de 2 4  (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação, para entregar o 
produto solicitado em cada uma das Unidades de Ensino requisitantes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
3.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 
3.1.1 - Executar, fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 
 
3.1.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste contrato, verificando vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução; 
 
3.1.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 
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3.1.4 – Fornecer as refeições conforme solicitação da CONTRATANTE obedecendo às 
especificações, prazos, locais e condições constantes do edital do Pregão Presencial nº 
005/2017 e proposta ofertada pela CONTRATADA; 
 
3.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 
consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93; 
 
3.1.6 - Responder por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado 
pela CONTRATANTE; 
 
3.1.7 - Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições constantes do 
ANEXO I – Termo de Referência do edital do Pregão Presencial 005/2017; 
3.1.8 - Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente às 
eventuais reclamações relacionadas com o serviço prestado. 
 
3.1.9 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento do objeto; 
 
3.1.10 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho 
do objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício 
com os mesmos. 
 
3.1.11 - Prestar o serviço contratado, independentes de quaisquer contratempos, no prazo, 
locais e demais condições estabelecidas neste instrumento e no edital; 
 
3.1.12 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com substituição de serviços que não estejam de 
acordo com as especificações e condições avençadas, sem qualquer ônus à Contratante; 
 
3.1.13 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
 
3.1.14 - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte o serviço objeto desse respectivo termo, em que por ventura 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos mesmos. 
 
3.1.15 - A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as 
providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 
quando: em decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho do 
serviço ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da 
CONTRATANTE. 
 
3.1.16 - Cumprir e fazer cumprir seus prepostos, mandatários ou conveniados; leis, 
regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades 
competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, cabendo-lhe única e 
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exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus 
prepostos ou conveniados; 
 
3.1.17 - Comunicar a fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, quando verificarem 
quaisquer condições inadequadas à execução do serviço contratado ou a iminência de fatos 
que possam prejudicar a perfeita execução do mesmo; 
 
3.2 – A CONTRATANTE se compromete a: 
 
3.2.1 - Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes do serviço a se 
prestado pela CONTRATADA; 
 
3.2.2 - Rejeitar no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com o contrato; 
 
3.2.3 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos na Cláusula 
quinta. 
 
3.2.4 - Comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a quantidade de refeições a ser 
fornecida. 
 
3.2.5 - Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
4.1- O contrato terá vigência de 06 (seis) meses. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
5.1 - DO PREÇO: O valor do presente contrato é de R$ ___ (______________________), a 
ser pago mediante a emissão de faturas. 
 
5.1.1 - Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da prestação do 
serviço tais como: embalagem, mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais, 
previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e taxas, 
contribuições e alvarás, ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo 
não especificados e que sejam necessários à consecução deste, inclusive benefícios, taxa 
de administração e lucro.  
 
5.2 - DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, após o efetivo 
fornecimento do objeto. As faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados: 
 
5.2.1- Data da emissão; 
 
5.2.2- Estar endereçada a Prefeitura Municipal de São Simão/GO, situada a Praça Cívica, n. 
01, Centro; 
 
5.2.3- Quantidade Fornecida; 
 
5.2.4- Especificação do objeto fornecido; 
 
5.2.5- Preços unitários e totais da fatura. 
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5.3 - O gestor do contrato somente atestará o fornecimento das refeições e liberará a(s) 
Nota(s) Fiscal(is) /Fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas 
as condições pactuadas. 
 
5.4 - O pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela CONTRATADA, de 
que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante 
apresentação das Certidões Negativa de Débitos com o INSS, FGTS, Fazenda Federal, 
Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, CNDT. 
 
5.5 - Caso a CONTRATADA não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos 
avençados, reserva-se o CONTRATANTE ao direito de pagar o valor da nota fiscal/fatura, 
somente no mês subsequente sem alteração de valor, ou aplicação de qualquer cominação 
legal. 
 
5.6 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto perdurarem eventuais 
multas que tenham sido impostas à CONTRATADA em virtude de penalidades ou 
inadimplência. 
 
5.7 - ATRASO DE PAGAMENTO: Sobre os valores das faturas não quitadas na data de 
seus respectivos vencimentos, incidirá juros de 0,5% (meio por cento) a.m., pro rata die, 
desde que solicitado pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação 

Orçamentária n° 01.05.12.306.2.0011.1228.3.3.90.30.00. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTA 
 
7.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à 
advertência e multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação. 
 
§ 1° - A multa a que se alude o item 12.1 não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 10.520 e Lei n° 
8.666/93. 
 
§ 2° - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contrato. 
 
7.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 
 
7.2.1 – Advertência; 
 
7.2.2 - Multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor total da contratação; 
 
7.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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7.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
 
7.3 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e será descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das 
demais cominações legais o licitante que: 
 
7.3.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 
 
7.3.2 - Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo 
estabelecido no Edital, considerando, também, como documentação a proposta reajustada e 
a amostra, quando solicitada; 
 
7.3.3 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 
7.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
 
7.3.5 - Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 
 
7.3.6 - Não mantiver a proposta; 
 
7.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
7.3.8 - Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 
 
7.4 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
8.1 - A CONTRATADA deverá fornecer os gêneros alimentícios contratados nos 
quantitativos solicitados pela CONTRATANTE, nos termos prescritos no ANEXO I – Termo 
de Referência do Edital. 
 
8.2 - A CONTRATADA deverá fornecer os gêneros alimentícios, conforme a proposta 
apresentada, as especificações e dentro do horário estabelecido pela CONTRATANTE. 
 
8.3 - Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura 
do contrato ou recusar-se a assiná-lo, será convocado outro licitante, observadas a ordem 
de classificação e as exigências habilitatórias constantes do edital, para celebrar o contrato, 
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
8.4 – O presente Contrato terá vigência de 06 (SEIS) MESES, contados a partir da data de 
sua assinatura. 
 
8.5 - A prorrogação do presente contrato poderá ser feita, na forma do artigo 57, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93, havendo interesse da Administração e pelo prazo máximo de 60 (sessenta) 
meses. 
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as 
consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, 
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
9.2 - A rescisão poderá ser: 
 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
9.3 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1- Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do 
Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, 
conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APRECIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
 
11.1 - O presente Instrumento será objeto de apreciação pelo Controlador interno do 
Município, não se responsabilizando o CONTRATANTE, se este, por qualquer motivo, 
denegar-lhe aprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
 
12.1 - Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 005/2017 e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA datada 
de __/__/2017, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de 
transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 - Aplicar-se-ão a este contrato os princípios constitucionais da Administração Pública, a 
Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Orgânica do Município de São Simão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
 
14.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Simão - GO, com exclusão de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos oriundos da 
execução deste Contrato. 
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E, por estarem de acordo, é digitado este instrumento, em 03 (três) vias originais, que vai 
rubricado nas primeiras e assinado na última folha pelas partes inicialmente nomeadas, na 
presença das testemunhas abaixo arroladas, extraindo-se tantas cópias quantas se fizerem 
necessárias. 
   

São Simão ______ de __________ de 2017 
 

MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO 
CONTRANTE 

______________________________ 
CONTRATADA 

 
T E S T E M U N H A S: 
NOME: ____________________________   
CPF: ______________________________ 
 
NOME: ____________________________ 
CPF: ______________________________  

 


