
              ESTADO DO RIO DE JANEIRO
             SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Kg 1.680 3,10 5.208,00

2 Kg 384 6,53 2.507,52

3 Und. 240 6,94 1.665,60

4 Kg 840 5,52 4.636,80

5 Kg 96 1,66 159,36

6 Und. 480 2,98 1.430,40

7 Und. 240 3,73 895,20

8 Und. 240 4,33 1.039,20

9 Kg 96 5,12 491,52

              PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

ANEXO I I- TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/19-FMAS – PROCESSO Nº 1322/19

DATA DA ABERTURA: __/__/19 ÀS ___ HS

CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 
PERECÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS ABRIGOS INSTITUCIONAIS DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE, A 

LEI Nº 8666/93 E O DECRETO MUNICIPAL 60/15

ARROZ POLIDO (AGULHINHA) tipo 1, extra grão longo e fino, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
máximo e 14% de umidade, com rendimento após o cocção de no mínimo 2,5 vezes a mais; devendo também apresentar 
coloração branca, grãos integros e soltos após o cozimento. Saco plástico, pacote de 1kg, acondicionado em fardo de 15 a 30kg, 
com data de fabricação e prazo de Validade no mínimo de 06meses.

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, safra nova, constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, Limpos e secos, embalagem de 1kg contendo a descrição 
das características do produto.

LENTILHA, safra nova, embalagem de 500g, plástica e transparente, com identificação da data de fabricação e validade. Sem 
presença de grãos carunchados, mofados e torrados. Com o prazo mínimo De validade de 06 meses.

FEIJÃO PRETO, tipo 1, safra nova, constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e Secos, embalagem de 1kg contendo a descrição 
das características do produto.

SAL tipo extra, iodado, refinado, com granulação uniforme e com cristais brancos,  acondicionado em Saco plástico com 1Kg, 
contendo a descrição das características do produto. 

MACARRÃO (ESPAGUETE), de semolina ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes de 500g, com data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas e 
larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. 
na embalagem não poderá haver mistura de outros tipo de macarrão, embalagem contendo a descrição das Características do 
produto.

MACARRÃO (PARAFUSO),  de semolina ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes de 500g, com data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas e 
larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. 
na embalagem não poderá haver mistura de outros tipo de macarrão, embalagem contendo a descrição das características do 
produto.

MACARRÃO (SOPA), e semolina ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes de 500g, com data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas e 
larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. 
na embalagem não poderá haver mistura de outros tipo de macarrão, embalagem contendo a descrição das características do 
produto.

CANJIQUINHA DE MILHO, produto obtido pela moagem do grão de milho, matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas e parasitos, acondicionado em saco plástico com 1kg, contendo a descrição das características do produto.



10 Kg 192 5,18 994,56

11 Kg 413 3,79 1.565,27

12 Unid. 384 4,29 1.647,36

13 Pct. 432 2,69 1.162,08

14 Unid. 38 4,85 184,30

15 Unid. 960 12,15 11.664,00

16 Unid. 768 5,94 4.561,92

17 Unid. 1.344 7,53 10.120,32

18 Unid. 192 2,90 556,80

19 Kg 192 3,05 585,60

20 Unid. 384 4,18 1.605,12

21 Unid. 384 4,96 1.904,64

22 Und. 96 7,30 700,80

23 Unid. 192 2,50 480,00

24 AZEITE DE OLIVA, embalagem de 500 ml contendo a descrição das características do produto. Unid. 288 16,86 4.855,68

FARINHA DE MILHO (FUBÁ), 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 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 antes da cocção, acondicionado em saco plástico com 1kg, contendo a descrição 
das características do produto.

AÇÚCAR, cristal, branco, puro e natural, embalado em fardos de polietileno transparente, pacotes de 2kg, acondicionados em 
sacos de 15 a 30kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Isento de matéria terrosa, de parasitas e 
de detritos animais ou vegetais.

ÓLEO, SOJA, refinado, obtido de matéria prima vegetal, isento de substâncias transgênicas à sua composição. Aspecto límpido e 
isento de impurezas, cor e odor característicos; garrafas plásticas transparentes de 900ml, acondicionado em caixas com 20 
unidades, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses.

EXTRATO, TOMATE concentrado, com no mínimo de 1% de carboidrato e 5% de sódio por porção, devendo ser preparado com 
frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto deverá estar isento de fermentação e não indicar  
processamento defeituoso, acondicionado em embalagem com no mínimo 300g, contendo a descrição das características do 
produto.

COLORÍFICO, natural sem aditivos ou conservantes químicos, feitos a base de urucum, com fubá, acondicionado em saco plástico 
de 500 g, contendo a descrição das características do produto.

SUCO, MARACUJÁ, concentrado líquido p/ refresco de fruta. Sabor de maracujá, contendo suco concentrado natural da fruta e 
aroma natural da fruta, sem necessidade de refrigeração antes de aberto, acondicionado em garrafas plásticas resistentes de 1 
litro cada, com validade de 01 ano. o produto não deverá conter corantes, deverá apresentar as características organolépticas 
próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo co informação  nutricional de acordo com a porção especificada, dados do 
fabricante, prazo de validade e lote.  

SUCO, CAJÚ, concentrado líquido p/ refresco de fruta. Sabor de Caju, contendo suco concentrado natural da fruta e aroma natural 
da fruta, sem necessidade de refrigeração antes de aberto, acondicionado em garrafas plásticas resistentes de 1 litro cada, com 
validade de 01 ano. o produto não deverá conter corantes, deverá apresentar as características organolépticas próprias da matéria 
prima de sua origem. Rótulo co informação  nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de 
validade e lote.  

SUCO, UVA, concentrado líquido p/ refresco de fruta. Sabor de Uva, contendo suco concentrado natural da fruta e aroma natural 
da fruta, sem necessidade de refrigeração antes de aberto, acondicionado em garrafas plásticas resistentes de 500 ml cada, com 
validade de 01 ano. o produto não deverá conter corantes, deverá apresentar as características organolépticas próprias da matéria 
prima de sua origem. Rótulo co informação  nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de 
validade e lote.

VINAGRE, BRANCO, com acidez mínima de 4%, acondicionado em embalagem com no mínimo 750ml, contendo a descrição das 
características do produto.

FARINHA, TRIGO,  produto obtido a partir do cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou literalmente amarelada, cheiro e sabor próprios,s em fermento. 
embalagem plástica de 1kg, acondicionado em fardo de 10kg. a embalagem deverá conter os dados de identificação e 
informações nutricionais do produto.

ERVILHA, em lata, produto preparado com as ervilhas previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas, reidratadas ou pré 
cozidas imersas ou não em líquido de cobertura apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração, acondicionado em embalagem de 300g.

MILHO, em lata, produto preparado com as milhos previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas, reidratadas ou pré 
cozidas imersas ou não em líquido de cobertura apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração, acondicionado em embalagem de 300g.

PÓ PARA PUDIM, com leite, sabor baunilha, enriquecidos com vitaminas e minerais. Embalagem de 1kg contendo a descrição das 
características do produto. Prazo de valida de mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.

FERMENTO QUÍMICO em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência de calor e/ou umidade produz 
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos o féculas,aumentando-lhes o volume e a 
porosidade, acondicionado em lata com 100g.



25 LEITE CONDENSADO, embalagem de 395g contendo a descrição das características do produto. Unid. 288 4,26 1.226,88

26 CREME DE LEITE, embalagem de  200g contendo a descrição das características do produto. Unid. 384 2,58 990,72

27 Unid. 192 3,77 723,84

 GÊNEROS PARA PEQUENAS PREPARAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

28 Unid. 960 4,45 4.272,00

29 Unid. 960 1,46 1.401,60

30 Unid. 576 6,83 3.934,08

31 Unid. 2.688 3,87 10.402,56

32 Unid. 2.688 3,72 9.999,36

33 Unid. 192 4,19 804,48

34 Unid. 96 16,03 1.538,88

35 Unid. 192 7,81 1.499,52

36 Unid. 288 6,87 1.978,56

37 Unid. 144 6,46 930,24

38 Unid. 96 10,26 984,96

39 Unid. 2304 11,72 27.002,88

COCO RALADO , embalagem de 100 g contendo a descrição das características do produto.

GELÉIA, MOCOTÓ acondicionada em embalagem tipo “tetra pack”, com no mínimo 200g, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

GELATINA, em pó, sabores diversos, embalagem  35g, de polietileno atóxico, protegida de caixa de papelão, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. validade mínima de 06 meses a 
contar da data de entrega.

FARINHA LÁCTEA composto de farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar,  leite em pó integral, vitaminas e sais 
minerais, aromatizantes, contendo glúten, acondicionada em embalagem com no mínimo 200g.

BISCOITO SALGADO, tipo Cream-Cracker, deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado de 
conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço.  Embalado em saco plástico, pacotes dr 400g acondicionado 
em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. a embalagem deverá conter os 
dados de identificação e informações nutricionais do produto. 

BISCOITO DOCE,  Maisena, consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem primária em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400g, acondicionados em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da 
data do recebimento. a embalagem deverá conter os dados de identificação e informações nutricionais do produto.

BISCOITO DOCE, tipo ROSQUINHA, sabores, deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável, embalagem primária em 
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g, prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do 
recebimento. a embalagem deverá conter os dados de identificação e informações nutricionais do produto.

CEREAL INFANTIL - Alimento Multicausais - Composto Alimentar a base de trigo, aveia e cevada, acondicionado em lata com 
400g,  contendo a descrição das características do produto

AVEIA, FLOCOS, fino de 1ª qualidade, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação, 
acondicionada em embalagem com 500g e contendo dados de identificação e informações nutricionais do produto.

AMIDO, MILHO vários sabores, acondicionado em embalagem com 200g, contendo a descrição das características do produto.

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma 
natural de chocolate, sem corantes artificiais, sem glúten. Embalagem: pacote de 400g, em polietileno atóxico, transparente, 
leitosa ou aluminizada, resistente,  acondicionado em caixa de papelão, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 
08 meses. A embalagem deverá conter os dados de identificação e informações nutricionais do produto.

MISTURA LACTEA EM PÓ, sabor morango, pó para preparo da bebida. Deve ser preparado com ingredientes sãos e limpos e de 
1ª qualidade. Ingredientes: açúcar, leite em pó, corante natural INS 120 (carmim). Acondicionado em embalagem com no mínimo 
400g, contendo a descrição das características do produto. 

LEITE, PÓ integral, instantâneo, acondicionado em embalagem aluminizada com no mínimo 400g, contendo a descrição das 
características do produto.



40 Unid. 120 3,47 416,40

41 Unid. 192 3,79 727,68

42 Unid. 48 4,50 216,00

43 KG 60 6,44 386,40

44 unid. 96 6,00 576,00

45  UNID 96 10,05 964,80

46 UNID. 288 3,39 976,32

47 Unid. 960 1,89 1.814,40

48 Unid. 192 7,30 1.401,60

49 Unid. 192 2,56 491,52

50 UNID. 96 2,85 273,60

51 UNID. 144 5,59 804,96

52 UNID. 96 4,33 415,68

53 UNID. 96 7,22 693,12

54 UNID. 96 12,37 1.187,52

55 UNID. 48 12,60 604,80

56
UNID.

192 4,00 768,00

57 UNID. 192 11,13 2.136,96

58 UNID. 192 8,72 1.674,24

59 UNID. 192 4,15 796,80

60 UNID. 192 9,74 1.870,08

61 UNID. 96 4,40 422,40

MILHO DE PIPOCA, tipo 1, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade,acondicionado em embalagem de 500g, contendo a descrição das 
características do produto.

MILHO PARA CANJICA, branca natural, tipo 1, sem casca, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade 
acondicionado embalagem de 500g, contendo a descrição das características do produto.

FARINHA DE ROSCA, embalagem de 500g, contendo a descrição das características do produto.

FARINHA DE MANDIOCA, embalagem de 1Kg, contendo a descrição das características do produto.

ERVILHA SECA, embalagem de 500g, contendo a descrição das características do produto.

BATATA PALHA, embalagem de 400g, contendo a descrição das características do produto.

ALECRIM, embalagem de 6 g contendo a descrição das características do produto.

LOURO, embalagem de 6 g contendo a descrição das características do produto.

AÇAFRÃO, embalagem de 50 g contendo a descrição das características do produto.

OREGANO, embalagem de 10 g contendo a descrição das características do produto.

ERVA-DOCE, embalagem de 10 g contendo a descrição das características do produto.

CANELA EM PÓ,embalagem de 30 g contendo a descrição das características do produto.

CANELA EM PAU, embalagem de 20 g contendo a descrição das características do produto.

CRAVO, embalagem de 20 g contendo a descrição das características do produto.

AZEITONA VERDE , embalagem de 500 g contendo a descrição das características do produto.

CEREJA EM CONSERVA , embalagem de  210g contendo a descrição das características do produto.

SARDINHA EM LATA, com óleo vegetal de soja, sem glúten, rico em Ômega 3, Proteínas e Vitamina D. Embalagem Abre Fácil de 
125g contendo a descrição das características do produto.

CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU (APTI) ,embalagem de 200 g contendo a descrição das características do produto.

TAPIOCA GRANULADA, embalagem de 500 g contendo a descrição das características do produto.

QUEIJO RALADO , embalagem de 50 g contendo a descrição das características do produto.

ESSENCIA DE BAUNILHA , embalagem de 30ml contendo a descrição das características do produto.

MAIONESE, embalagem de 500g contendo a descrição das características do produto.



 GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUNTIJEIROS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

62 Kg 384 3,04 1.167,36

63 Kg 168 4,99 838,32

64 Kg 312 4,44 1.385,28

65 Kg 384 2,48 952,32

66 Kg 384 2,08 798,72

67 Kg 192 16,95 3.254,40

68 Kg 288 2,5 720,00

69 Kg 480 4,55 2.184,00

70 Kg 192 2,73 524,16

71 Kg 336 4,44 1.491,84

72 Kg 384 4,29 1.647,36

73 Kg 96 6,07 582,72

74 Kg 288 2,06 593,28

75 Kg 192 4,49 862,08

76 Kg 288 4,02 1.157,76

77 Kg 192 4,47 858,24

78 Kg 576 3,7 2.131,20

ABÓBORA tamanho médio, coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, com 
etiqueta de pesagem.

AGRIÃO in natura fresco, deverão se apresentar intactas e firmes. Isentas de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência ou qualidade. Entrega em kg, conforme pedido com identificação e pesando aproximadamente 360g o maço.

ALFACE crespa, fresca, extra, tamanho e coloração característico e uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
Isenta de fermidade e sujidades, estando sem danos físicos e mecânicos. Entrega em kg, conforme pedido com identificação e 
pesando aproximadamente 200g o maço.

ABOBRINHA, vegetal firme e íntegro, sem rachaduras ou furadas por insetos,devem ser brilhantes e com peso proporcional ao 
tamanho.

AIPIM, tipo extra, branca, coloração uniformes. Características: Produto selecionado com polpa firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte.

ALHO branco, bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. entrega em kg, 
conforme pedido, com identificação de peso.

BATATA DOCE branca ou roxa de 1ª qualidade, tamanho médio, íntegra e fresca, com casca sã, sem defeitos . Entrega em kg, 
conforme pedido, com identificação de peso.

BATATA INGLESA, de colheita recente, boa qualidade, inteira, sem cortes na casca, sem machucaduras, sem bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Entrega em kg conforme pedido com identificação de peso.

BETERRABA, de primeira , fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Entrega em kg conforme pedido e com identificação de peso.

CEBOLA, branca nacional, tamanho médio, sem brotos, livre de maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, boa qualidade, inteira, tamanho médio, rachaduras ou cortes na casca, sem machucaduras, sem 
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Entrega em kg conforme pedido, com identificação de 
peso.

CENOURA extra,de primeira, sem rama,fresca,compacta e firme, sem lesões de origem física p mecânica, rachaduras e cortes, 
tamanho e coloração uniformes. Entrega em kg, conforme pedido, com identificação de peso.

CHEIRO VERDE, composto de salsa e cebolinha em molho, de primeira, fresco, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou 
mecânicos. Entregue em kg, conforme pedido, com identificação e pesando aproximadamente 30g o maço.

CHUCHU, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de enfermidades, sem danos físicos e mecânicos. Entrega em 
kg, conforme pedido, com identificação de peso.

COUVE, tipo manteiga, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos Entrega em kg, conforme pedido, com identificação de peso e pesando aproximadamente 400g o maço.

COUVE FLOR, hortaliça fresca, de boa qualidade, limpa, lavada, coloração uniforme, isenta de sujidades. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica Entrega em kg, conforme pedido, com identificação e pesando 
aproximadamente 1kg a unidade.

ESPINAFRE, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos. Entrega em kg, conforme pedido, com identificação de peso e pesando aproximadamente 360g o 
maço.

INHAME , fresca de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e 
coloração uniformes. Entrega em kg, conforme pedido, com identificação de peso.



79 Kg 384 2,35 902,40

80 Kg 384 4,08 1.566,72

81 Kg 432 5,13 2.216,16

82 Kg 384 4,8 1.843,20

83 Kg 624 3,79 2.364,96

84 Kg 288 3,68 1.059,84

85 Kg 384 2,77 1.063,68

86 Kg 192 3,37 647,04

87 Kg 336 4,6 1.545,60

88 Kg 192 3,18 610,56

89 Kg 384 2,55 979,20

90 Kg 288 4,78 1.376,64

91 Kg 336 7,14 2.399,04

92 Kg 336 3,98 1.337,28

93 Cx. 480 4,46 2.140,80

 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

94 Kg 864 17,54 15.154,56

95 Kg 744 17,08 12.707,52

REPOLHO BRANCO, liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, ótima qualidade, 
firme e intacto, sem lesões, rachaduras ou cortes. Entrega em kg, conforme pedido, com identificação de peso.

BROCOLIS, comum, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de 
enfermidade, material, terroso e umidade externa anormal, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos ou mecânicos oriundo do manuseio e transporte. entrega em kg, conforme pedido, com identificação e pesando  
aproximadamente 900g o maço.

TOMATE, tipo longa vida ou gaúcho, precisam ter cor uniforme e serem firmes e lisos, íntegro, com textura e consistência de 
vegetal fresco, maturação adequada para consumo, livre de podridão, sem machas, furos ou ferimentos.

ABACAXI, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação. Em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades.

BANANA PRATA, extra, com peso médio de 120g tamanho médio, grau médio de maturação. O produto não pode estar 
amassado, maduro ou verde demais. De colheita recente, boa qualidade, inteira, sem cortes na casca, sem machucaduras, sem 
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. entrega em kg, conforme pedido, com identificação de 
peso.

CAQUI, manutenção adequada para o consumo, textura e consistência  de fruta fresca, livre de podridão.

LARANJA PERA, com peso médio de 110g, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Entrega em kg, conforme  pedido, 
com identificação de peso.

LIMÃO, tipo tahiti, fresco, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Entrega em kg, conforme pedido, com 
identificação de peso.

MAÇA NACIONAL, de colheita recente, boa qualidade, inteira, sem cortes na casca, sem machucadas, sem bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, com peso médio de 120g. Entrega em kg, conforme pedido, com 
identificação de peso.

MAMÃO FORMOSA, grau médio de maturação de colheita recente, boa qualidade, inteiro, sem cortes na casca, sem 
machucaduras, sem bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Entrega em kg, conforme pedido, 
com identificação de peso.

MELANCIA, redonda, graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho firme e intacta, com peso 
variando de 5 a 10kg a unidade. Entrega em kg, conforme pedido, com identificação de peso.

MELÃO, amarelo de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Entrega em kg, conforme pedido, com identificação de peso.

PÊRA, d' Água, nacional de boa qualidade, não ácida, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Entrega em kg, conforme pedido, com 
identificação e pesando aproximadamente 150g a unidade.

TANGERINA, com peso médio de 150g, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Entrega em kg, conforme 
pedido, com identificação de peso..

OVO, GALINHA extra, branco, sem rachaduras, tamanho médio, com peso de aproximadamente 60g, embalagem em lâminas de 
papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisórias celulares para no mínimo720g, com certificação.

CARNE BOVINA, TIPO PÁ (Picada) pá bovino magro, limpo, congelado ou resfriado em cubos de 3 cm2, com cor, sabor e odor 
característicos do produto de boa qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparente à vácuo ou bem 
lacrada, com denominação de  nome do produto, fabricante, endereço  registro no Ministério da Agricultura(SIF,SIE ou SIM), data 
de fabricação e validade, sendo cada peça embalada individualmente, com no máximo 2kg.

CARNE BOVINA, TIPO PÁ (Moída) pá bovino magro, limpo, congelado ou resfriado em cubos de 3 cm2, com cor, sabor e odor 
característicos do produto de boa qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparente à vácuo ou bem 
lacrada, com denominação de  nome do produto, fabricante, endereço  registro no Ministério da Agricultura(SIF,SIE ou SIM), data 
de fabricação e validade, sendo cada peça embalada individualmente, com no máximo 2kg.



96 Kg 1728 7,84 13.547,52

97 Kg 984 9,32 9.170,88

98 Kg 624 23,49 14.657,76

99 Kg 192 7,19 1.380,48

100 Kg 576 8,24 4.746,24

101 Unid. 768 5,18 3.978,24

102 Unid. 768 6,93 5.322,24

103 Litro 960 8,00 7.680,00

104 KG 96 22,43 2.153,28

105 KG 96 15,92 1.528,32

106 KG 10 14,62 146,20

107 KG 24 59,59 1.430,16

108 KG 32 16,44 526,08

CARNE, FRANGO (COXA SOBRECOXA) congelado com cerca de 195 a 200g cada, com adição de água de no máximo 6%, 
aspecto próprio não amolecido e sem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 2kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. 
Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, 
quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade  mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.

CARNE, FRANGO (PEITO),  sem carcaça, congelado,  com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio não amolecido e 
sem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, contendo pacotes de 2kg, acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Deverá constar na embalagem 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro 
no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade  mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.

PEIXE (PESCADA) congelado, sem espinha, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, acondicionados em caixas de 
papelão lacradas, limpas e secas, não violadas, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 
aproximadamente 5kg por caixa. deverá constar na  embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº 
de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM com prazo de validade mínimo de 30 dias a 
partir da data de entrega.

SALSICHA tipo “hot dog”,de carne bovina / suína tipo hot dog com no máximo de 2% de amido Com aspecto característico, cor 
própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio e registro no SIF ou SISP, embalada à vácuo,  devendo 
ser fornecida em embalagem plástica original, contendo a descrição das características do produto, com no máximo 5kg.

FÍGADO BOVINO, tipo víscera, congelado, sem excessos de gorduras, cartilagens e aponevroses.Características adicionais: 
firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, validade mínima de 180 dias. 1ª 
qualidade, embalagem saco plástico transparente, em pacotes de 2kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, data de fabricação, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do Ministério da Agricultura.

MARGARINA VEGETAL, cremosa, com sal, contendo no mínimo 65%  de lipídios e 0% de gorduras trans, embalada em potes de 
plástico de 500g, enriquecida de vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; 
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso 
líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

REQUEIJÃO,  cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do 
fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, acondicionado em embalagem de 
220g.

IOGURTE, leite pasteurizado com polpa de frutas, diversos sabores, sabores variados, consistência cremosa,  acondicionado em 
garrafa plástica de 1000mal, atóxica, estéril e fechada a  vácuo; informações nutricionais, nº de lote, data de  validade, nº do 
registro no Ministério da Agricultura / SIF/SIE/DIPOA, com prazo de validade mínimo de 30 dias.    

CARNE SECA, em pacotes de 2kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de fabricação, 
nº do registro no SIF, SIE ou SIM, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura.

CALABRESA, em pacotes de 2kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de fabricação, 
nº do registro no SIF, SIE ou SIM, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura.

PERNIL DE PORCO (Quantitativo para 2 vezes ao ano) ,  em pacotes de até 5kg, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data de fabricação, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 
portarias do Ministério da Agricultura.

BACALHAU (Quantitativo para 3 vezes ao ano) , Lombo de Bacalhau Dessalgado e congelado, sem espinhas ao ponto de 
preparo. De boa procedência e ótima qualidade. Embalagem de 1Kg. deverá constar na  embalagem dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM com 
prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.

FRANGÃO(Quantitativo para 2 vezes ao ano), carne nobre, macia e suculenta, temperada, congelado, sem glúten. Com peso até 
4kg- apresentação: inteiro e com osso. Embalagem Assa Fácil. Referencia:  Similar CHESTER, SADIA E FIESTA. 



109 KG 16 48,06 768,96

VALOR TOTAL R$ 286.032,49

 VALOR TOTAL POR EXTENSO: DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PERNIL DEFUMADO DE PORCO - "TENDER" (Quantitativo para 2 vezes ao ano), carne nobre, macia e suculenta, temperada, 
congelado, sem glúten. Com peso até 1.500kg- apresentação: inteiro e sem osso. Embalagem Assa Fácil. Referencia:  Similar 
PERDIGÃO, SADIA E FIESTA. 

1 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO
1.1 O fornecimento será acompanhado e fiscalizado pela Contratante, através desta Secretaria, sendo que o mesmo poderá ser aceito ou rejeitado conforme a sua correta ou incorreta execução e as eventuais falhas 
e / ou ocorrências apresentadas deverão ser prontamente corrigidas pela empresa, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
1.2 O transporte, os materiais correrão por conta exclusivos da empresa, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 
1.3 Deverão ser atendidas pela empresa além das determinações da fiscalização da Contratante, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas.
1.4 A empresa deverá no tocante a execução do objeto, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.
1.5 No tocante aos produtos a serem utilizados na prestação dos serviços, fica expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.
1.6 A empresa deverá assumir integral e exclusiva a responsabilidade por todos os atos e conseqüências provenientes da execução do serviço objeto deste Registro de Preço.
1.7 O licitante vencedor deverá cumprir obrigatoriamente o prazo e as solicitações desta Administração Pública Municipal.

2 - DO PRAZO, LOCAL DO FORNECIMENTO E CRITERIOS DE RECEBIMENTO
2.1. DO PRAZO DE ENTREGA: 
2.2. A entrega deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias após expedição pela Instituição, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho e solicitação, expedida pelo órgão solicitante, ocorrendo 
comunicação formal que será efetuada via e-mail ou outro meio hábil. Este prazo poderá ser dilatado em casos excepcionais, mediante apresentação de justificativa com concordância da Administração.
PARÁGRAFO ÚNICO: A não obediência do prazo de entrega acarretará nas sanções previstas no item – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS para cada descumprimento, sendo que a alínea “a” 
será aplicada somente uma vez, sendo posteriormente aplicadas imediatamente as demais alíneas, para inibir o não cumprimento do contrato. 
2.3 As mercadorias deverão ser entregues no Rua José Carlos Soares, Lote 04, Quadra 02 – Bairro Nâncilandia – Itaboraí – RJ – (ILPI) e na Travessa Alfredo Azeredo Coutinho, S/Nº, Lote 04 – Bairro Centro – 
Itaboraí – RJ (AIDESP), bem como a cópia reprográfica da “Ordem de Fornecimento”.
2.4 O transporte de todas as mercadorias, principalmente as perecíveis deverão ser efetuados em veículos adequados que atendam a todas as exigências da Vigilância Sanitária e demais normas vigentes.
2.5 As mercadorias deverão ser entregues devidamente embaladas, de forma a não serem danificadas durante as operações de transporte e descarga no local de entrega.
2.6 As marcas de referências foram inseridas apenas como padrão de qualidade.
2.7 Os demais objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações exigidas e obedecer rigorosamente:
• Às normas e especificações constantes neste Termo;
• Às normas da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ISO, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento ou INMETRO e pelas autoridades sanitárias locais no órgão fiscalizador quando couber, 
conforme especificação e necessidade de cada gênero alimentício;
• Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
2.8 As mercadorias ofertadas deverão ser originais (enlatados) e frescas da época não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativos, validades impróprias para consumo e deverão estar 
adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais.
2.9 Os gêneros alimentícios deverão ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características: 
qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem.
2.10 Será recusado a mercadoria deteriorada, alterada, adulterada, avariada, corrompida, fraudada, bem como aquela em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.
2.11 Em hipótese alguma serão aceitas mercadorias ser as normas conforme itens 2.7, 2.8 e 2.9 do presente Termo de Referencia, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu consumo e utilização 
por esta administração.
2.12 As mercadorias futuramente adquiridas somente se estiverem de acordo com as especificações do Termo, da proposta e deste instrumento, será recebido: 
2.12.1 • Após verificação da qualidade e quantidade da mercadoria e consequente aceitação;
2.12.2 • A aceitação da mercadoria, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade ou qualidade ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente;
2.12.3 • A mercadoria recusada será considerada como não entregue;
2.12.4 • Os custos de retirada e devolução de mercadoria recusada, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.
2.13 Nenhum mercadoria deverá ser entregue sem autorização da Secretaria Requisitante, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.

3 - DA SUBSTITUIÇÃO DO(S) OBJETO(S)
3.1 Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Termo de Referência, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio à empresa vencedora, comunicando e justificando as 
razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento da mercadoria em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que todas as despesas tais como: fretes, impostos, taxas, tributos, 
seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa vencedora 
das mercadorias. 
3.2 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal de Assistência Social, através de 
Comunicação Interna, determinará que proceda à abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas 
neste termo.
4 – DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento à CONTRATADA será efetuado de acordo com cada solicitação à medida que a necessidade for sendo suprida, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, que serão 
atestados pelo Setor Competente e registradas pelo Almoxarifado Central, situado na Rua Dr. Pereira dos Santos – s/nº - Centro – Itaboraí – RJ.
4.2 O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas 
pela CONTRATADA.
4.3 A nota fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ. Nº 15.184.980.0001/05.



10 – As demais condições conforme o Termo de Referência.

5 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1 Fornecer o objeto de acordo com as especificações e quantitativos em conformidade com as condições deste instrumento, obrigando-se a substituir aquele(s) não achado(s) conforme(s) pela CONTRATANTE.
5.2 Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento do objeto, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de 
trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, 
não se transfere à CONTRATANTE;
5.3 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato que 
não terão nenhum vínculo empregatício com a administração.
5.4 Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.5 Fornecer o objeto obedecendo às quantidades requisitadas, qualidade, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega.
5.6 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO no fornecimento do objeto, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.7 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

6 - DO REAJUSTE
6.1 O preço estipulado na proposta da CONTRATADA do objeto previsto neste Termo é irreajustável.

7 - PROPOSTA
7.1 A proposta deverá apresentar preço unitário e total, em moeda nacional, já considerando todas as despesas com tributos, transportes e demais custos que incidam direta ou indiretamente. 
7.2 A presente contratação se dará por menor preço por item.
7.3 – A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias.

8 - CONTROLE DA EXECUÇÃO
8.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de mercadorias inadequadas ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio (Normativa CGM nº 12/2015) todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.1. Caso o Contratado não possua conta no Banco indicado pela Contratante, será cobrada uma taxa estipulada por aquele banco referente ao DOC.
9.2. As empresas licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente ao futuro certame licitatório, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não 
incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.
9.3. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e projetos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou 
alterar a composição de seus preços unitários. 
9.3.1 Considerar – se - á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços do objeto deste Termo de Referência, o que significa que deverá computar, nos preços unitários, todos os 
custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à completa e correta execução do fornecimento dos gêneros alimentícios.
9.4. Não será admitida reivindicação de alteração dos preços unitários ou global sob alegações tais como perdas não consideradas de mercadorias, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos 
incorretos, dificuldades em entrega de mercadorias especificados no prazo, entre outros.
9.5. Emitida a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre 
detalhes executivos, mercadorias a serem aplicados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
9.6. Declarar expressamente que durante o período de garantia assume e se compromete a cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as obrigações relacionadas a seguir:
a) Trocar ou substituir a mercadoria com entrega no prazo de 10(dez) dias se não forem corrigidos a contento.
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