ANEXO 1
TERMOR REFERENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Para a Merenda das Creches e
Escolas Municipais.
LOTE 1 - CARNES
ITEM

1

2

3

4

DISCRIMINAÇÃO
CARNE EM PEDAÇOS DE 1º
QUALIDADE:
Características Técnicas:
Peça de carne bovina, cortada em cubos,
congelada, sem gordura (percentual admitido de até
5% por peça), sem cartilagens e nervos. Carne de
cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor
agradável. Embalagem: Deve estar intacta.
Acondicionada em sacos de polipropileno
reforçado, contendo 1Kg e revestido por caixa de
papelão (tipo Kraft) ou caixa plástica limpa, de até
20 kg, A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: peso, data de
processamento, data de validade, carimbo de
inspeção estadual ou federal, procedência da
carne, nome e/ou marca, lote e informações
nutricionais. Prazo de Validade: Mínima de 3 meses
a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a
proposta documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos pela indústria
(frigorífico), de acordo com a legislação vigente.
CARNE MOÍDA DE 1ª QUALIDADE:
Caracteristicas Tecnicas: Peça de carne bovina
Congelada, com no máximo 5% de gordura, sem
cartilagem e ossos, podendo conter no máximo 3%
de aponevroses, embalada a vácuo, em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e
transparente, em pacotes de 1kg, com rótulo
contendo identificação da empresa, registro no SIF
ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de
carne, com data de fabricação e prazo de validade
de 6 meses. A embalagem secundária deve ser em
monoblocos plásticos brancos e limpos
LINGÜIÇA DEFUMADA: Linguiça suína, calabresa,
especial, defumada, embalagem a vácuo em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura.
COXA E SOBRECOXA: Congelado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e
transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo
contendo identificação da empresa, registro no SIF
ou CISPOA, identificação do tipo de carne, com
data de fabricação e prazo de validade de 6 meses.
A embalagem secundária deve ser em monoblocos
plásticos e limpos.

REF.

QTD.

kg

6.000

kg

22.000

kg

16.000

kg

15.000

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

5

6

SALSICHA HOT DOG: congelada em pacotes de 1
kg, embalagem plástica à vácuo resistente e
transparente, com rótulo contendo a identificação
da empresa, com registro no SIF ou CISPOA, data
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 45
dias.
CARNE DE CHARQUE: pacote com 500 G.
Preparado com Carne bovina ponta de agulha de
boa qualidade salgada, curada, seca, de
consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e materiais
estranhos, embalada à data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 dias a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Data de
validade quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 dias a partir da
data de entrega na unidade requisitante
VALOR TOTAL DO LOTE 1

LOTE 2 - TEMPEROS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

kg

15.000

kg

1.000

REF.

QTD.

1

ALHO: graúdo, novo, de 1° qualidade, sem réstia ,
com prazo de validade de pelo menos 15 dias,
Condicionando em embalagem resistente e
transparente. A embalagem secundária deve ser
em monoblocos, plásticos e limpos.

kg

820

2

CANELA EM PAU: Produto
alimentício em pau. Deve apresentar coloração
marrom claro, cheiro aromático e sabor
característico de canela. Embalagem plástica
íntegra, atóxica, de 100g. Rótulo com indicação do
fabricante, produto, peso, ingredientes, data de
prazo de validade e demais especificações exigidas
na legislação vigente. Livre de insetos e fungos.
Registro no órgão competente.

kg

70

3

COLORAU: de primeira, constituído
de matéria prima de boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor característico do
produto, contendo no máximo10% de sal, de
acordo com as normas vigentes. Registro no MS.
Embalagens: embalagem de polietileno
transparente, resistente, atóxica de até 50g. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes e
data de validade, lote e informações nutricionais.

kg

500

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

4

FOLHA DE LOURO: Deve ser
constituído de folhas sãs, limpas e secas,
acondicionado em saco plástico transparente,
atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve
apresentar coloração verde pardacenta, cheiro
aromático, aspecto e sabor característico.
Embalagens: embalagem de 100g, com dizeres de
rotulagem, data de validade, conforme legislação
vigente.

kg

5

5

SAL: Sal iodado, refinado, pacotes de
01 kg, embalagem plástica, isento de mofo,
umidade, odores estranhos ou qualquer substância
nociva, prazo mínimo de validade de 06 meses.

kg

2.500

6

TEMPERO COMPLETO: Tempero completo, sem
pimenta, com 30% de alho,
sal,orégano,coentro,cebola,desidratad os e
moídos,podendo conter colorau ou açafrão da
terra, em embalagem plástica, tipo pote
contendo de 500g a 01 kg, prazo mínimo de
validade de 06 meses .

kg

3.000

QTD.

VALOR TOTAL DO LOTE 2

LOTE 3 - ENLATADOS/CONSERVAS
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

REF.

1

DUO
:
Ingredientes:
Milho
verde,ervilha, água, açúcar, sal. Embalagem: Deve
estar intacta, resistente, vedada hermeticamente e
limpa, acondicionada em latas de flandres com peso
liquido de 500 g e peso liquido drenado de 200 g,
não apresentando ferrugem, amassamento,
vazamento ou abaulamento. Prazo de validade:
Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.

kg

2

MOLHO DE TOMATE: concentrado,
com no mínimo 20%, substancia seca e Brix entre
15a 20%, em latas ou sachet, sem ferrugem e/ou
amassadas de 340 gramas, sem aditivos ou
Unid.
conservantes deve constar na embalagem a data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 24
meses.

3

OLÉO: refinado, latas de 900 ml, sem
ferrugem e/ou amassadas, deve constar na
embalagem a data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 12 meses.

Garf.

1.000

42.000

3.000

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

4

MILHO VERDE, em conserva.
Embalagem com no mínimo 200g drenado, com
dados de identificação do produto, marca de
Unid.
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com a Resolução RDC 352/2002 - ANVISA.

5

MILHO PARA CANJICA BRANCO Embalagem com 500gr, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
validade, e de acordo com Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.

Pct.

1.200

6

FUBÁ, de milho. Embalagem com
01KG, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido
e de acordo com a resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões Para Alimentos CNNPA.

kg

1.000

7

SUCO CONCENTRADO SABOR
CAJU: com diluição mínima de 1 litro de suco para 3
Garf.
litros de água. Embalagem plástica contendo no
mínimo ½ litro

500

10.000

VALOR TOTAL DO LOTE 3

LOTES 4 - CEREAIS
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

REF.

QTD.

1

ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO:
Arroz longo fino, embalagens de 01 kg,procedência
nacional, isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagens plástica
transparente, prazo mínimo de validade de 06
meses a partir da data da entrega.

kg

30.000

2

AÇÚCAR: cristal, embalagem de 1 kg,
procedência nacional, livre de mofo, odores
estranhos e substâncias nocivas. Embalagem
primária, plástica, prazo mínimo de validade de 06
meses.

kg

20.000

3

FARINHA
DE
MANDIOCA:
Enriquecido de ferro e ácido fólico, embalagem de 1
kg, isento de mofo, livre de parasitas e substâncias
nocivas, odores estranhos, prazo mínimo de
validade de 06 meses a partir da data da entrega.

kg

8.000

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

4

FEIJÃO CARIOCA: Carioca tipo 01,
novo, constituídos de grãos inteiros e sãos,
Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas,
odores estranhos, substâncias nocivas, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

kg

10.000

5

FEIJAO FRADINHO: Fradinho tipo 01,
novo, constituídos de grãos inteiros e sãos,
Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas,
odores estranhos, substâncias nocivas, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

kg

18.000

6

FLOCÃO DE MILHO: Amarelo, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência
de umidade, fermentação, ranço, isento de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g,
sacos plásticos transparentes e atóxicos, tampos
não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto é o momento do consumo,
acondicionado em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
nº do lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

Pct.

10.000

7

MACARRÃO, TIPO PARAFUSO - A
base de farinha, massa com ovos, embalagem com
500gr, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA

Pct.

5.000

8

MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE. A
base de farinha, massa com ovos, embalagem com
500gr, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA

Pct.

30.000

REF.

QTD.

VALOR TOTAL DO LOTE 4

LOTE 5 - FORMULADOS
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

PREÇO
PREÇO TOTAL
UNITÁRIO

1

ACHOCOLATADO
EM
PÓ
INSTANTÂNEO: Obtido pela mistura de cacau em
pó solúvel, leite em pó e/ou soro, extrato de malte,
açúcar e sal, constituído de pó fino e homogêneo,
enriquecido com vitaminas, embalagens de 1,01 kg,
atóxico, isento de qualquer substância estranha ou
nociva.

kg

3.000

2

PÓ PARA MISTURA DE ARROZ
DOCE: Mistura em pó para o preparo de arroz doce.
Deverá conter na sua
composição,
nutrientes
para
enriquecimento da preparação como: vitaminas e
sais minerais (Vitaminas A, B1, B3 (Niacina), B6 e
C, ferro e zinco). Embalagem: Deverá estar intacta,
atóxica, hermeticamente selada, com peso líquido
de 1kg cada. Rendimento mínimo: 30 porções de
120g.

kg

3.000

3

PÓ PARA MISTURA DE BEBIDA
LACTÉA SABORES: CAFÉ COM LEITE,
BRIGADEIRO, CHOCOLATE COM MALTE E
ÔMEGA 3, MORANGO, MORANGO COM ÔMEGA
3, MORANGO COM BANANA E SALADA DE
FRUTAS:
Mistura em pó para o preparo de bebida láctea.
Deverá conter na sua composição, nutrientes para
enriquecimento da preparação como: vitaminas e
sais minerais (Vitaminas A, B1, B3 (Niacina), B6 e
C, Ferro Quelato (ferro de alta absorção) e zinco).
Embalagem: Deverão estar intactas, atóxico,
hermeticamente selados, com peso líquido de 1kg
cada. Rendimento mínimo: 20 porções de 200ml.

kg

8.000

4

PÓ PARA MISTURA DE CURAU
COM LEITE: Mistura em pó para o preparo de
curau. Deverá conter na sua composição, nutrientes
para enriquecimento da preparação como:
vitaminas e sais minerais (Vitaminas A, B1, B3
(Niacina), B6 e C, ferro e zinco). Embalagem:
Deverá estar intacta, atóxica, hermeticamente
selada, com peso líquido de 1kg cada. Rendimento
mínimo: 40 porções de 120g.

kg

6.000

5

PÓ PARA MISTURA DE CANJICA
COM COCO: Mistura em pó para o preparo de
canjica. Deverá conter na sua composição,
nutrientes para enriquecimento da preparação
como: vitaminas e sais minerais (Vitaminas A, B1,
B3 (Niacina), B6 e C, ferro e zinco). Embalagem:
Deverá estar intacta, atóxica, hermeticamente
selada, com peso líquido de 1kg cada. Rendimento
mínimo: 40 porções de 120g.

kg

1.000

6

PÓ PARA MISTURA DE MINGAU
SABORES: AVEIA COM COCO, AVEIA COM
BANANA, CHOCOLATE, FARINHA LÁCTEA,
MILHO VERDE E TAPIOCA COM
COCO. Mistura em pó para o preparo de mingau.
Deverá conter na sua
composição,
nutrientes
para
enriquecimento da preparação como: vitaminas e
sais minerais (Vitaminas A, B1, B3 (Niacina), B6 e
C, Ferro e zinco). Embalagem: Deverá estar
intacta, atóxica, hermeticamente selada, com peso
líquido de 1kg cada.
Rendimento mínimo: 40 porções de
120grs

kg

8.000

7

PÓ PARA MISTURA DE MINGAU
SABOR
CHOCOLATE
SEM
LACTOSE E GLUTEN. Mistura em pó para o
preparo de mingau. Deverá
conter na sua composição, nutrientes
para enriquecimento da preparação como:
minerais (ferro e zinco),
vitaminas (palmitato de retinol,
colecalciferol, tiamina, riboflavina, nicitinamida,
pridoxina, cianocobalamina e ácido ascórbico.
Embalagem: Deverá estar intacta, atóxica,
hermeticamente selada, com peso líquido de 1kg
cada. Rendimento mínimo: 41 porções de 120grs.

kg

1.000

8

PÓ PARA MISTURA DE MINGAU INSTANTANEO
SABOR MILHO
VERDE COM COCO. Mistura em pó
para o preparo de mingau. Produto instantâneo de
fácil preparo, não precisa levar a nenhuma
temperatura. Embalagem: Deverá estar intacta,
atóxica, hermeticamente selada, com peso líquido
de 1kg cada. Rendimento mínimo: 40 porções de
120grs.

kg

2.000

9

COOKIES INTEGRAL SABOR
CHOCOLATE: Produto com farinhas especiais,
enriquecido com ferro.
Embalagem: Deverá estar intacta,
atóxica, hermeticamente selada, com peso líquido
de 50g cada.

Unid.

40.000

VALOR TOTAL DO LOTE 5

LOTE 6 – BISCOITOS
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

REF.

QTD.

1

BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA :
em embalagem plástica contendo 400 gramas,
isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagens plástica
prazo mínimo de validade de 06 meses.

Pct.

10.000

2

BISCOITO SAL TIPO CREAM
CRACKER, 400gr, ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho,
extrato de malte, sal refinado, açúcar, soro de
leite em pó, fermento biológico, bicarbonato de
sódio, estabilizante.

Pct.

25.000

3

BISCOITO TIPO ROSQUINHA
SABORES DIVERSOS- Embalagem de 400gr,
ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido
fólico, açúcar gordura vegetal coco
ralada, soro de leite, açúcar invertido, sal,
fermentos químicos, bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e pirofos

Pct.

5.000

4

PÓ PARA MINGAU Á BASE DE
AMIDO DE MILHO COM SABORES
DIVERSOS:: Produto amiláceo extraído de
milho. Deve ser fabricadas
a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de
parasitos. Não poderá apresentar
umidade, fermentação ou ranço. Deve
produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos.Não deverá apresentar
resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não
característico. Embalagem: Deve estar intacta,
vedada, acondicionada em sacos plásticos
reforçados ou caixas, com peso liquido de até
1 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

Pct.

500

PREÇO
PREÇO TOTAL
UNITÁRIO

5

CAFÉ: Café torrado, moído, embalado
a vácuo, com 100% de pureza. Não deve
apresentar sujidade, umidade, rendimento
insatisfatório, misturas e peso insatisfatório,
sabor não característico. Embalagem: Deve
estar intacta, acondicionada em pacotes de
250g. à vácuo. Prazo de Validade: Mínimo de Unid.
3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nomee/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações
nutricionais e atender as exigências ANVISA.
Apresentar Selo de Pureza ABIC.

16.000

6

LEITE EM PÓ: pacote contendo 200
g. com registro do ministério da agricultura.

Pct.

15.000

7

MARGARINA: Cremosa Vegetal, com
sal, teor de lipídios de 80%, pote de 250G,
deve constar data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 6 meses, com registro
no Ministério da Agricultura/SIF.

Kg.

1.500

VALOR TOTAL DO LOTE 6

OBSERVAÇÃO: OBRIGATORIO A ENTREGA DAS AMOSTRAS, PARA AVALIAÇÃO,
APENAS DO LOTE V (FORMULADOS). NO DIA 15-02-2019, NO SETOR DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA.

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:

CNPJ:
Prazo de garantia:
Esta proposta é válida por:
Prazo de entrega:_

Estado:

Telefone:

INSC.MUN.:

(Mínimo 60 dias).
após emissão de autorização da Secretaria Solicitante)

Data:

/

/

Assinatura – Responsável

.

Carimbo do CNPJ

