ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – Proposta de preços
EDITAL PREGÃO ELETRONICO N°. 011/2019
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Secretarias
e do Município.

Lote 1 – Açúcar
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

Açúcar 1kg. Produto processado da moagem refinada de
cana-de-açúcar, na cor branca. Deve ser amorfo, isento de
fermentações, matérias terrosas, parasitas e detritos. Deve PACOTE
conter cheiro próprio e sabor doce. Embalagem em pacotes
de 1kg.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

10.000

VALOR DO LOTE 1 =

Lote 2 - Arroz
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

Arroz 1 kg.Parbolizado tipo 1, longo e fino, grãos inteiros,
com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, acondicionado em saco plástico, de, PACOTE
preferencialmente, unidades de 1kg, reembalado em fardos
de 30kg.

QUANT.

10.000

VALOR DO LOTE 2=
LOTE 3 - CAFÉ

ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

Café 250g. Torrado e moído, em pacote com 250 g, embalado
PACOTE
a vácuo. Tipo forte.

VALOR DO LOTE 3 =

QUANT.
6.500

LOTE 4 - FEIJÃO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Feijão Carioca 1kg. Primeira qualidade. Isento de cascas,
pedras, terrosidades, parasitas. Taxa de tempo de cocção
dentro do período de 6 h.

KG

6.250

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR DO LOTE 4 =
LOTE 5 - MACARRÃO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Macarrão Espaguete 500g. Características técnicas: tipo
longo, contendo farinha de trigo especial, com ovos, sêmola
de trigo e glúten. Não deverá apresentar sujidade, bolor,
manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem
primária: sacos de polietileno transparente, atóxico, com
tabela de composição nutricional, pacotes de 500g.

PCT

5.000

VALOR DO LOTE 5 =
LOTE 6 - ÓLEO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Óleo de Soja 900 ml. Características técnicas: óleo de soja
refinado, 100% natural. Embalado em garrafa plástica com
tampa selada contendo 900 ml.

UNID

4.375

VALOR DO LOTE 6 =

LOTE 7 - ALIMENTOS PEREVÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Açafrão. Moído e embalado em sacos contendo 500g.

PACOTE

1000

2

Achocolatado 500g. Obtido pela mistura de cacau em pó
solúvel, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e
homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais PACOTE
estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3% em
peso, enriquecido com vitaminas e minerais.

1875

3

Aveia em flocos 250g. Caixa integra, sem danificações,
produto livre de sujidades e materiais estranhos, embalagem
contendo 250g.

CAIXA

1875

4

Azeitonas 395g. Verde, inteira com caroço, imersa em
liquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em
vidro lacrado e vedado, devendo ser considerado como peso
liquido o produto drenado.

VIDRO

1250

5

Biscoito água 400g. Produto com três pacotes individuais
com dupla proteção, lacrado. A embalagem deve ser integra, PACOTE
contendo 400g.

6.250

6

Biscoito coco 400g. Produto com três pacotes individuais
com dupla proteção, lacrado. A embalagem deve ser integra, PACOTE
contendo 400g.

6.250

7

Biscoito Maisena 400g. Produto com três pacotes individuais
com dupla proteção, lacrado. A embalagem deve ser integra, PACOTE
contendo 400g.

5.000

8

Caldo de carne 126g. Display com 12 cubos de 19g, validade
CARTELA
mínima de dois meses.

875

9

Caldo de galinha 126g. Display com 24 cubos de 19g,
CARTELA
validade mínima de dois meses.

1095

10

Coco Ralado 50g.Coco puro, parcialmente desidratado,
obtido por processo tecnológico adequado, com umidade
máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de PACOTE
impurezas, sujidades e ranço, acondicionado em embalagem
apropriada.

2125

11

Cominho Moído 400g. Produto moído e embalado em saco
PACOTE
plástico, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios.

1750

12

Creme de Cebola 68g. Produto com cor e sabor
característicos, isento de materiais estranhos, com PACOTE
embalagem integra, contendo 68g.

1500

13

Creme de leite 395g. Deve apresentar teor de matéria gorda
mínima de 25%, embalado em caixa cartonada, pesando 395g
a embalagem.

2750

LATA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

14

Cremogema baunilha 295g. Caixa integra, sem danificações,
produto livre de sujidades e materiais estranhos, embalagem
contendo 250g.

PCT

1750

15

Doce de goiaba tipo goiabada 500g. Produto embalado em
embalagem plástica integra, com cor e aspecto característico,
contendo 500g.

PCT

1500

16

Ervilha 365g. Simples, grãos inteiros, imersos em líquido de
cobertura, com tamanho, coloração e apresentação uniforme
e condizentes com o produto. Lata integra, sem amassados
ou estufamento, contendo 365g.

LATA

1750

17

Farinha Amarela 1kg. Farinha de mandioca amarela, tipo 1,
seca, fina beneficiada, não deverá apresentar misturas,
resíduos, impurezas, odor forte e intenso não característico e
coloração anormal.

KG

1750

18

Farinha Branca 1kg. Farinha de mandioca branca, tipo 1,
seca, fina beneficiada, não deverá apresentar misturas,
resíduos, impurezas, odor forte e intenso não característico e
coloração anormal.

KG

1750

19

Farinha de trigo com fermento 1kg. Especial. Obtida do trigo
moído, de cor branca, isenta de sujidade, com fermento,
acondicionado em embalagem com 1 kg, embalado em caixa
de papelão reforçada.

KG

1750

20

Farinha de trigo SEM fermento 1kg. Especial. Obtida do trigo
moído, de cor branca, isenta de sujidade, com fermento,
acondicionado em embalagem com 1 kg, embalado em caixa
de papelão reforçada.

KG

1750

21

Feijão preto 1 kg. Primeira qualidade. Isento de cascas,
pedras, terrosidades, parasitas. Taxa de tempo de cocção
dentro do período de 6 h.

KG

1000

22

Fermento em pó. Produto integro com coloração
característica, embalagem sem amassados ou danificações,
contendo 100g.

POTE

870

23

Flocão. Farinha de milho pré cozida tipo flocão. Deve ser
isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não
característico. Enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem primária: sacos de polietileno transparente,
atóxico, pacotes de 500g.

PCT

2750

24

Fósforo. Embalagem contendo 10 caixas com 40 palitos cada.

PCT

1250

25

Gelatina sabores. Diversos sabores. Acondicionadas em
caixas de 35g. Sabores: Morango, uva, abacaxi e laranja.

CAIXA

4250

26

Leite Condensado 395g. Produto obtido através da
concentração de leite adicionado de sacarose. Embalado em
latas de alumínio contendo 395 g. Reembalado em caixas de
papelão contendo 12 unidades.

LATA

1875

27

Leite desnatado 1l. Produto integro, com coloração e sabor
característico; embalagem
integra, sem danificações,
contendo 1 litro.

CAIXA

3000

28

Leite Integral pó. Pacote integro, com coloração e sabor
característico, embalagem sem danificação, contendo 200g.

PCT

2125

29

Leite Nan1. Produto integro, com coloração e sabor
característico, lata sem amassados ou ferrugens, contendo
400g.

LATA

1000

30

Leite NanSoy. Produto integro com coloração e sabor
característico, lata sem amassados ou ferrugens, contendo
400g.

LATA

875

31

Nutren. Produto integro com coloração e sabor
característico, lata sem amassados ou ferrugens, contendo
400g.

LATA

875

32

Nan sem lactose. Produto integro, com coloração e sabor
característico, lata sem amassados ou ferrugens, contendo
400g.

LATA

440

33

Maionese 250g. Produto integro com coloração e sabor
característico, embalagem em perfeito estado,sem
amassados ou danificações, contendo 250g.

UNID

1750

34

Margarina 250g. Emulsão contendo até 82% de lipídios, com
sal, enriquecida com vitaminas. Não deve estar sem sua
consistência ideal, isenta de ranço ou qualquer outro tipo de
alteração. Embalagens contendo 250g. Marca: DELINE

UNID

6500

35

Massa de lasanha. Mistura pré cozida que dispensa o
cozimento em água. Caixa com 200 g.

PCT

1500

36

Milho Verde 300g. Simples, grãos inteiros, imersos em
líquido de cobertura, com tamanho, coloração e
apresentação uniforme e condizente com o produto. Lata
integra, sem amassados ou estufamento, contendo 365g.

LATA

2500

37

Extrato concentrado de tomate 340g. Concentrado, produto
resultante da concentração da polpa de tomate, preparado
com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes e
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação.

LATA

7750

38

Mucilon 400g. Lata integra, sem amassados ou ferrugens,
contendo 400g.

LATA

1150

39

Orégano 25g. Em folhas secas, obtido de espécies vegetais
genuínos de coloração verde pardacenta, com cheiro
aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais
estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado.

PCT

2750

40

Queijo Parmesão 50g. Produto isento de impurezas,
sujidades e ranço, acondicionado em embalagem apropriada
e integra, contendo 50g.

PCT

2500

41

Sal iodado. Produto isento de impurezas e sujidades,
acondicionado em embalagem apropriada e integra,
contendo 1kg.

KG

1250

42

Suco de caju concentrado 500ml. Produto derivado do caju,
com cor, sabor e odor característicos, embalado em frasco de
500ml, com embalagem integra.

VIDRO

6500

43

Vinagre de maçã 750ml. Ácido acético, embalado em frasco
de 750 ml, integro e apropriado.

UNID

1000

44

Erva Doce 50g: Produto embalado em saco plástico, com
aspecto, cor e odor característicos, contendo 50g.

PCT

1300

45

Bebida láctea Nescau 200ml: Produto com embalagem
unidade
integra, contendo 200ml cada..

7.500

46

PETA: biscoito caseiro, feito a base de sal, óleo, água, ovos e
polvilho, embalado em saco plástico (pacote), com descrição
de válidade e em bom estado para consumo imediato.

PCT

1750

47

MILHO PARA CANJICA (AMARELO OU BRANCA) :: grupo
especial, subgrupo despeliculado, classe branca, tipo 1,
obtido de grãos de milho, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, ausência de umidade; isento de sujidades, parasitas
e larvas. Embalagem plástica flexível, atóxica, resistente,
deverá estar acondicionada em embalagens de 500g. A
embalagem deve conter informações nutricionais, data de
fabricação e validade mínima de 6 meses.

PCT

3130

48

MILHO DE PIPOCA: Tipo l, pacote de 500 g, não apresentar
umidade, misturas inadequadas, presença de impurezas,
odor desagradável, peso insatisfatório. A embalagem deve
estar intacta, prazo de validade de 6 meses. O produto
deverá apresentar registro no órgão competente e estar de
acordo com a legislação vigente.

PCT

2750

SARDINHA: Sardinha em conserva, preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível.
Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 420g de peso líquido drenado. A
49
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

LATA

4000

uni

2750

50

POLPA DE FRUTA: integrais diversos sabores, pausterizado,
congelado, sem adição de corantes artificiais e aditivos
quimicos, diversos sabores, acondicionado e embalagem de
polietilenico atoxico, resistente e transparente, peso liquido
de 100 gramas.

51

SUCO DE CAIXINHA: suco pronto para beber com contendo
unidade
de 200 ml, diversos sabores em caixa longa vida.

2750

52

SUCO DE CAIXA 1 Lt.: suco pronto para beber com conteudo
de 1 Lt, diversos sabores em caixa longa vida.

Uni

2750

AMIDO DE MILHO: amido de milho – produto amiláceo
extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo
estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó,
53
deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre
os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo
de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - balagem
de 500g a 1kg

KG

2130

FUBÁ DE MILHO: Fubá mimoso de milho, produto obtido
pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não,
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e
limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão
54
estar úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 15%p/p,
com acidez máxima de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de
proteína. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5
vezes a mais do peso ntes da cocção. – emb. 1kg

KG

2130

FEIJÃO FRADINHO: Feijão Rosalito tipo 1. Produto 100%
natural. Embalagem Primária: pacote plástico atóxico,
incolor, transparente, termo soldado, resistente, com
capaciidade de 1kg

KG

880

55

56

FLAN DE BAUNILHA: mistura para o preparo de flan sabor de
baunilha. Ingredientes: açúcar, amido de milho, sal,
aromatizante de baunilha, entre outros. Informação
Nutricional: porção de 17g (1 e ½ colheres de sopa), fornecer
aproximadamente
62kcal.
Rendimento:
render
aproximadamente 58 porções de 120g de sobremesa pronta
para o consumo. Embalagem primária de poliéster mais
polietileno pigmentado de branco, resistente, termos
soldável de 1kg e embalagem secundária, caixa de papelão
reforçada com 10kg do produto. Validade igual ou superior a
10 meses na entrega. Isento de Registro conforme Resolução
RDC n°278 de 22/09/2005 ANVISA

KG

1750

57

PACOTES DE BALA DOCE: balas mastigáveis, tipo caramelo,
diversos sabores, sem teor alcoólico, pacote de 1kg.

KG

400

58

TEMPERO COMPLETO: tradicional, sem pimenta, embalagem
contendo 250 gramas, com identificação do produto, nome
do fabricante, prazo de validade e peso liquido

Pct

1.250

59

MOLHO DE TOMATE: Molho de tomate, tradicional
temperado, embalagem (lata ou sache), com 340 Ml.

uni

2130

60

AMENDOIM: Amendoim descascado cru, em embalagem de
500g. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos e livres de umidade. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses, a partir da data de
entrega.

PCT

2750

61

LEITE DE COCO: leite de coco pasteurizado e homogeneizado.
Vidro com 200 ml.

uni

1750

62

COLORAL: Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de fruto
maduro urucum, limpos, embalagem plástica com 100
gramas, para consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor.

uni

880

63

MACARRÃO INSTÂNTANEO: com temperos e sabores
variados em embalagens plásticas, contendo 80 gramas e
temperos contendo 5 gramas.

PCT

1250

64

REFRESCO EM PÓ ADOÇADO: Preparado líquido para
refresco de frutas com 30% de polpa da fruta, com
concentração para 6 a 8 partes de água, adoçado, sabores
tangerina, morango, laranja ou abacaxi - bem. 5l

PCT

2750

65

Biscoito pit stop 27g: Embalagem contendo seis pacotes
individuais com 27g, com dupla proteção, lacrado, com
embalagem integra, contendo 165g. Caixa com 47 unidades.

CAIXA

1750

VALOR TOTAL LOTE 7 -

-

Lote 8 - FRIOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Presunto fatiado. Cozido, obtido de pernil ou outra parte do
suíno sadio, dividido em fatias de até 30 gramas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico, e apresentar a data de validade na
embalagem.

kg

2.500

2

MORTADELA: Enchido ou Embutido, feito de carne de
bovinos, suínos, de aves e de cubos de gordura. Os temperos
geralmente usados incluem pimenta preta (inteira ou moída),
murta, noz moscada e coentro. cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico, e apresentar a data de
validade na embalagem.

kg

2.500

3

Linguiça defumada. Produto oriundo do processamento da
carne de porco, adicionada de condimentos e gorduras,
envasada em tripa seca natural. Deve conter no máximo 10%
de gordura. Não deve apresentar lesões, contaminantes,
sujidades, sinais de deterioração

kg

1.250

4

Calabresa de Porco: Produto oriundo do processamento da
carne de porco, adicionada de condimentos e gorduras,
envasada em tripa seca natural. Deve conter no máximo 10%
de gordura. Não deve apresentar lesões, contaminantes,
sujidades, sinais de deterioração

kg

1.250

5

Bacon. Deve apresentar, cor e odor característico, com
mínimo de gordura possível, sem sebo, e não deve
apresentar lesões, contaminantes, sujidades, ou sinais de
deterioração

kg

630

6

Salsicha. Produto deve estar identificado com fabricante,
procedência, data de fabricação e prazo de validade,
informações nutricionais. Embalado em sacos plásticos

kg

8.750

7

Ovos. Devem possuir a casca intacta e limpa, sem
rachaduras, com a data de validade estipulada na
embalagem.

DUZIA

2.000

VALOR TOTAL LOTE 8 -

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

-

Lote 9 - COXA E SOBRECOXA

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Coxa com sobrecoxa. Deve ser firme e com odor
característico, sem sujidades, e sinais de deterioração,
devidamente embalada. E apresentar certificado de inspeção
estadual ou federal

kg

11.300

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL LOTE 9 -

VALOR TOTAL

-

LOTE 10 - CARNES

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

Carne bovina cortes selecionados (1º) p/ bife. Não deve
apresentar gordura, cartilagens, nervos, tendões e
aponeuroses, ser de cor vermelho-cereja, elástica, firme e
com odor característico. Deve ter certificado de inspeção
estadual ou federal. Apresentação: em bifes de
aproximadamente 60 g, com 2 cm de altura.

kg

10.000

2

CARNE DE 2ª PICADA SEM OSSO: Carne de 2ª picada sem
osso (Kg). Cortes com espessura de aproxima-damente 6 cm,
o que especifica “isca de carne”, sem pelancas, gorduras e
osso. Não deverá haver cristais de gelo, água dentro da
embalagem, e sinal de recongelamento, a consistência deve
ser firme, não amolecida nem pegajosa, com odor e cor
característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas. As carnes deverão ser entregues em
sacos plásticos transparentes, devidamente fechados,
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no
máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento,
descongelamento e a conferência da mercadorias. Cada
pacote de carne deverá conter o peso confirmando o pedido
feito. O produto deverá apresentar registro do órgão
fiscalizador competente.

kg

8.750

3

Carne moída. Sem gordura, sem cartilagens, nervos, tendões
e aponeuroses, de cor vermelho-cereja, elástica, firme e com
odor característico. Deve ter certificado de inspeção estadual

kg

5.000

VALOR TOTAL LOTE 10 -

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

-

LOTE 11 - LEITE E IOGURTE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

LEITE INTEGRAL. Deve ser pasteurizado, líquido de com
branca e ligeiramente viscoso. Apresentar embalagem em
perfeito estado de conservação isenta de sujidades, com
prazo de validade no rotulo, devendo ser entregue dias antes
do prazo de vencimento. Cada unidade deve conter 1 litro

L

15.000

2

Iogurte. Embalagem integra, com 1000 ml, isento de
sujidades e materiais estranhos.

L

3.750

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL LOTE 11 -

-

1 – Os objetos desta licitação deverão ser entregues de forma rápida, no prazo máximo de 10 dias, sob risco
de rescisão de contrato e imediata na data de recebimento da requisição.
2 – Os locais de entrega dos bens serão aos locais declinados na descrição do objeto;
3 – A entrega será sob a responsabilidade da licitante vencedora e sob as custas desta.
4 – Este edital está sendo disponibilizado por meio impresso e digital, em software aberto. É vedada
qualquer alteração.
ESPECIFICAÇÕES: Os serviços em referência deverão guardar perfeita compatibilização com as
especificações, quantidades e condições descritas no Edital, em nenhum momento podendo ser
substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sítio.
Razão Social: __________________________________________________________
Endereço_______________________________________________________________
Cidade: __________________ Estado:_________________ Telefone: ______________
CNPJ:________________________________ INSC.EST:____________________________
INSC.MUN.:_______________

Prazo de garantia:___________________

Esta proposta é válida por:_______________________________ (Mínimo 60 dias).
Prazo de entrega:_________após emissão de autorização da Secretaria Solicitante)
Data: ______/______/_______.
__________________________________
Assinatura – Responsável

Carimbo do CNPJ

