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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Termo de Referência trata da aquisição de gêneros alimentícios para conforme 

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se esta aquisição para diversificação do fornecimento de gênero em virtude da 

necessidade de reabastecer o estoque do Almoxarifado para atendimento às demandas de 

todas as secretarias e departamentos do município. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, art. 4º, § 1º, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 206, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório 

justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais 

vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços 

durante o próprio processo de escolha. 

 

1. LOCAL DE ENTREGA: 

 

A entrega do objeto licitado deverá ser realizada pelo fornecedor, no local indicado pela 

Prefeitura Municipal, sob a supervisão de servidor autorizado para tal ato, devendo ocorrer 

imediatamente após o recebimento da ordem de compra, seguindo rigorosamente as 
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especificações solicitadas pelo Órgão requisitante, mediante autorização contida na respectiva 

ordem de compra. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

Efetuar entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Contratante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da 

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, procedência e prazo de validade; 

 

Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação; 

 

Cumprir o prazo de entrega e responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto 

de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

 

Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum problema, o fornecedor 

substituirá o item no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento do aviso 

escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a prefeitura; 

 

Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações 

da prefeitura; 

 

Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a 

frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas; 

 

Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos produtos no local de 

destino. 

 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

 

Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as 

condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 

 

Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, 

para substituição; 
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Receber provisoriamente os produtos mediante regular aferição de quantitativos, 

disponibilizando local, data e horário; 

 

Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite; 

 

Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência. 

 

4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

DECRETO 7.892/2013 – Art. 7 Parágrafo 2°  

§ 2° Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Fundamenta-se esta contratação através do disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

art. 4º, § 1º, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

206, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

O prazo contratual será até 31 de dezembro de 2020, contado da data da assinatura do contrato, 

podendo ser alterado de acordo com o que estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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Informações e esclarecimentos adicionais sobre o presente Termo poderão ser obtidos na 

sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Centro - CEP 

68.720-000 – Santarém Novo, em dias úteis, das 08:00h às 13:00h. 

 

 

 

SANTARÉM NOVO-PA, 22 de junho de 2020. 

 

__________________________________ 

EDSON PEREIRA DE BRITO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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010165 510,0000 PACOTETEMPERO COMPLETO TRADICIONAL 100G

Constituído pela mistura de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros 
condimentos, exceto pimenta. Embalagem contendo no mínimo 100 gramas, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido.

010166 1.700,0000 UNIDADECREME DE LEITE TRADICIONAL 200G

Com no mínimo 200 gramas. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

010168 2.550,0000 UNIDADEFARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA 500G

FARINHA DE MILHO, PRE COZIDA, EM PACOTE COM, NO MINIMO 500g DE PESO LIQUIDO, TIPO POLENTA 
INSTANTANEA.

010169 1.700,0000 PACOTEFARINHA DE TAPIOCA 500G

Embalagem contendo 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

010161 850,0000 QUILOSAL REFINADO IODADO

Especificação : Para consumo doméstico, embalagem, contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

010162 1.700,0000 QUILOALFACE IN NATURA APROXIMADAMENTE 120G

Em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas

010163 799,0000 QUILOALHO IN NATURA

De primeira, sem a restia. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

010173 2.550,0000 QUILOBATATA INGLESA IN NATURA

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010174 1.700,0000 QUILOCARNE BOVINA COM OSSO IN NATURA

Embalagem em filme PVC transparente ou saco plastico transparente, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com a Lei Municipal Vigilancia Sanitaria n.5504/99.

010175 3.400,0000 QUILOCARNE BOVINA MÚSCULO DE SEGUNDA SEM OSSO

Embalagem 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 a Lei Municipal Vigilância Sanitária n.5504/99.

010176 1.275,0000 QUILOCARNE BOVINA PATINHO DE PRIMEIRA SEM OSSO

Embalagem em filme PVC transparente ou saco plastico transparente, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com a Lei Municipal Vigilancia Sanitaria n.5504/99.

010177 510,0000 QUILOCEBOLA BRANCA IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1

010178 680,0000 QUILOCENOURA IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condicoes 
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas

010179 1.700,0000 PACOTECHEIRO VERDE IN NATURA APROXIMADAMENTE 120G
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apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

010180 425,0000 QUILOCHUCHU IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condicões 
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas

010181 2.550,0000 QUILOFILÉ DE PEIXE CONGELADO

Embalagem 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 da Lei Municipal/Vigilância Sanitária n.5504/99.

010183 850,0000 QUILOFRANGO INTEIRO CONGELADO

FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, da Lei Municipal / 
Vigilância Sanitária

010182 1.700,0000 QUILOFRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADA

Congelado. Embalagem 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 a Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99

010184 425,0000 QUILOLIMÃO REGIONAL TIPO JAPONÊS IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condções 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades.

010185 680,0000 QUILOMAÇÃ IN NATURA VERMELHA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010186 1.700,0000 QUILOMAMÃO PAPAIA IN NATURA

Tipo formosa, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010187 850,0000 QUILOMACAXEIRA IN NATURA

Gênero de boa procedência, integro livre de rachaduras, livre de parasitas, que estejam em perfeito estado de conservação, 
lavado, sanitizado, livre de elementos terrosos, produtos frescos, produtos provenientes da agricultura familiar ser entregue 
sempre que solicitado em embalagens de redinha. 1 kg por embalagem, produto com registro DAP. AMOSTRA 1 KG

010188 2.550,0000 QUILOMELANCIA IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

010189 1.275,0000 QUILOMELÃO IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010191 17.000,0000 UNIDADEPÃO TIPO FRANCÊS 50G

Fabricado com matéria-prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação

010192 2.550,0000 QUILOPEPINO IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010193 1.700,0000 QUILOPIMENTÃO IN NATURA
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Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010194 425,0000 QUILOQUEIJO TIPO MUSSARELA

Fatiado, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

010195 1.275,0000 QUILOREPOLHO IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010196 2.550,0000 QUILOUVA TIPO ITÁLIA IN NATURA

verde, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservacao 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010197 3.400,0000 CAIXABISCOITO TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 12X400G

Embalagem contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido

010199 211,0000 FARDOARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 (FARDO)

Embalagem contendo 30 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade

010202 1.700,0000 CAIXABISCOITO TIPO MARIA 10X400G

dupla, contendo no mínimo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010203 850,0000 CAIXABISCOITO TIPO ÁGUA E SAL 10X400G

Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010204 425,0000 UNIDADECONDIMENTO PREPARADO PARA CALDO DE CARNE 19G

Embalagem com no mínimo 19g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010205 1.700,0000 PACOTEFLOCOS DE CEREAIS, A BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO, INSTANTÂNEO

Flocos de cereais, a base de arroz pré-cozido, instantâneo. Embalagem: lata contendo no mínimo 400 g, com identificação 
do produto, marca do fabricante

010206 4.250,0000 QUILOFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1

Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010207 1.700,0000 QUILOAMIDO DE MILHO 500G

Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade

010208 2.550,0000 QUILOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO

Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010209 850,0000 QUILOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO

Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010210 2.550,0000 QUILOFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1

Feijão carioquinha, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010212 572,0000 UNIDADEGOIABADA 500G

Doce, de goiaba, consistencia firme ou de corte. Embalagem contendo no minimo 500 g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade

010213 2.550,0000 UNIDADELEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395G

Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

010214 1.275,0000 UNIDADELEITE DE CÔCO TRADICIONAL 200ML
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Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010215 4.250,0000 LITROLEITE LÍQUIDO INTEGRAL PASTEURIZADO LONGA VIDA

Embalagem com no mínimo 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade

010216 2.125,0000 PACOTELEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO 200G

Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de fabricação e informações nutricionais.

010218 2.975,0000 PACOTEMACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G

A base de farinha, com ovos. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade.

010220 2.675,0000 POTEMARGARINA VEGETAL 500 G

Embalagem: com identificação do produto. identificação de fabricante, data de fabricação e validade

010221 1.275,0000 UNIDADEGELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS

Embalagem: mínimo de 85g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010222 1.275,0000 QUILOABACAXI IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo

010223 1.700,0000 QUILOABÓBORA IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo.

010224 2.550,0000 MAÇOSCOUVE IN NATURA APROXIMADAMENTE 120G

Apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010225 3.400,0000 QUILOLARANJA IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parásitos e larvas

010226 4.250,0000 QUILOAÇÚCAR REFINADO

Rápida dissolução, sacarose de cana-de-acucar. Embalagem: em polietileno, contendo data de fabricação e prazo de 
validade.

010228 12.750,0000 GARRAFÃOÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L

Embalagem em garrafão retornável de 20 litro, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança 
personalizado pelo fabricante

010230 2.125,0000 QUILOABACATE IN NATURA

In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010231 4.250,0000 UNIDADECARNE BOVINA MOÍDA EM CONSERVA 320G

Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

010232 2.975,0000 UNIDADESARDINHA EM LATA COM ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL 130G

Embalagem com mínimo 130 g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010233 2.975,0000 UNIDADESALSICHA EM CONSERVA 180G

Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

010234 3.400,0000 UNIDADEMISTURA PARA PREPARO DE SUCO ARTIFICIAL SABORES VARIADOS 25G
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Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

010235 1.275,0000 UNIDADECAFÉ SOLÚVEL 200GR

Com registro no Ministério da Saúde, sêlo de pureza ABIC

010236 5.100,0000 UNIDADECAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G

Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira contendo data de fabricação e prazo de validade

010237 2.125,0000 BANDEJAOVOS EXTRA GRANDE (CUBA)

Tipo extra, classe A, branco Embalagem contendo 30 unidades, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 720 g.

010238 2.550,0000 PACOTEREFRIGERANTE 2L SABORES VARIADOS C/ 6 UND

Embalagem: contendo data de fabricação e prazo de validade.

010239 1.275,0000 GARRAFAVINAGRE DE ÁLCOOL 500ML

Embalagem com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

010240 1.700,0000 GARRAFASUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR CAJU 500ML

A base de polpa de caju, acidulante INS 330 (ácido cítrico), açucar invertido. Diluião: um litro de suco para 4 litros de água

010241 1.700,0000 GARRAFASUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR ACEROLA 500ML

A base de polpa de acerola, acidulante INS 330 (acido citrico), açucar invertido. Diluição: um litro de suco para 4 litros de 
água

010242 1.700,0000 GARRAFASUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR MARACUJÁ  500ML

A base de polpa de maracujá, acidulante INS 330 (acido citrico), açucar invertido. Diluição: um litro de suco para 4 litros de 
água.

010243 1.700,0000 GARRAFASUCO DE FRUTA CONCENTRADO ADOÇADO SABOR UVA 500ML

Com no mínimo 500 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.

010244 425,0000 PACOTECOLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM 200G

Embalagem: pacote com mínimo 200 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade

010245 850,0000 PACOTEACHOCOLATADO EM PÓ 500G

Instantâneo, tradicional, a base de açucar, cacau em pó e maltodextrina Embalagem contendo mínimo de 500 g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010246 850,0000 UNIDADEADOÇANTE DIETÉTICO 200ML

Líquido, a base de edulcorante artificial, Embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

010247 3.400,0000 PACOTEBISCOITO TIPO AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G

Embalagem dupla, com mínimo de 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso líquido

010248 2.975,0000 QUILOPEITO DE FRANGO COM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE

Congelado, Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais

010249 3.400,0000 QUILOPEITO DE FRANGO EM FILÉ

Sem osso e cartilagem, de primeira qualidade, congelado. Embalagem 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 a Lei Municipal / Vigilância Sanitária

010250 2.975,0000 QUILOSALSICHA PARA HOT DOG
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Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido, de acordo Lei Municipal / Vigilância Sanitária

010253 2.125,0000 CAIXABISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 10X400G

dupla contendo no mínimo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
líquido

010254 2.125,0000 CAIXABISCOITO TIPO MAIZENA COM 24X400G

dupla, contendo no mínimo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
líquido

010255 2.550,0000 QUILOTOMATE IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010256 850,0000 QUILOQUEIJO TIPO PRATO

Fatiado, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

010258 4.250,0000 QUILOPOLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA

Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade

010257 4.250,0000 QUILOPOLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA

Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade

010259 4.250,0000 QUILOPOLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ABACAXI

Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade

010260 4.250,0000 QUILOPOLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ

Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade

010261 4.250,0000 QUILOPOLPA DE FRUTA NATURAL SABOR TAPEREBÁ

Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade

010262 1.275,0000 QUILOPRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER FATIADO

Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

010263 2.975,0000 QUILOCARNE BOVINA CHÃ DE FORA DE PRIMEIRA SEM OSSO

Embalagem 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 a Lei Municipal / Vigilância Sanitária

010264 4.250,0000 QUILOFEIJÃO PRETO TIPO 1

Feijão preto. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade

010265 2.975,0000 QUILOARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1

Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

010266 1.700,0000 PACOTEMACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G

A base de farinha, massa com ovos. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade

010267 850,0000 UNIDADEFARINHA DE ROSCA 500G

FARINHA, de rosca, com no minimo 500 g, com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
liquido

010268 1.700,0000 UNIDADEFARINHA LÁCTEA 400 G
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ALIMENTO COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E AÇUCAR, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS, , EM LATA COM 400 GRAMAS DE PRODUTO (TIPO FARINHA LACTEA OU SIMILAR). OBSERVACOES: O 
PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE,NO MINIMO, 12 MESES.

010269 3.100,0000 UNIDADEREQUEIJÃO CREMOSO 200G

Com no minimo 200 g. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade

010270 3.100,0000 UNIDADEIOGURTE NATURAL DE FRUTAS 200ML

Rico em nutrientes. Embalagem com no mínimo 200 ml, com indicação do produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade

010271 2.550,0000 UNIDADEMAIONESE TRADICIONAL 250G

Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido

010272 2.125,0000 QUILOMANTEIGA COM SAL

De primeira qualidade. Embalagem com 500 g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido.

010273 1.700,0000 LATAERVILHA EM CONSERVA 200G

Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
líquido

010274 1.700,0000 LATAMILHO VERDE EM CONSERVA

Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso 
líquido

010275 1.700,0000 UNIDADEAZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G

Embalagem contendo no mínimo 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

010276 1.275,0000 PACOTEBISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 160G

Embalagem com no mínimo 160 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
líquido

010277 1.275,0000 PACOTEBISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO 160G

Embalagem com no mínimo 160 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
líquido

010278 425,0000 PACOTEQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO 100G

Tradicional. Embalagem: pacote com no mínimo 100 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, peso líquido

010279 12.750,0000 UNIDADEPÃO DE HAMBURGUER 50G

Com no mínimo 50 g, fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação

010280 17.000,0000 UNIDADEPÃO DE CHÁ

Com no mínimo 50 g, fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação

010281 3.400,0000 UNIDADEPÃO DE FORMA

Fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação

010282 2.975,0000 QUILOMISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES
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Peso líquido mínimo de 400 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade

010283 2.125,0000 QUILOBANANA IN NATURA

Da prata, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condicões adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010284 1.275,0000 QUILOTANGERINA IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parásitos e larvas

010285 850,0000 QUILOPÊRA IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010286 4.250,0000 QUILOMARACUJÁ IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas

010287 680,0000 GARRAFAAZEITE DE OLIVA 500ML

Puro, sem colesterol. Embalagem contendo 200 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade.

010288 2.975,0000 PACOTECÔCO RALADO 100G

Sem açúcar, Embalagem: pacote de 100 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido

010289 3.800,0000 QUILOFÍGADO BOVINO INTEIRO CONGELADO

Fígado, bovino, inteiro, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais

010290 2.900,0000 QUILOBUCHO BOVINO CONGELADO

Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais

010291 4.250,0000 QUILOCARNE BOVINA MOÍDA (PICADINHO) CONGELADA

Embalagem 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 a Lei Municipal / Vigilância Sanitára

010292 1.700,0000 QUILOBACON FATIADO EMBALADO A VÁCUO

com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

010293 1.700,0000 QUILOLINGUIÇA SUÍNA CALABRESA

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,

010294 1.700,0000 PACOTEMASSA PARA SOPA 500G

A base de farinha de trigo, com ovos. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido

010251 425,0000 FARDOCHARQUE PONTA DE AGULHA 5K

Embalagem em filme PVC transparente ou saco plastico transparente, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com a Lei Municipal Vigilancia Sanitaria
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Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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