ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Desenvolvimento Social

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE
Solicitação feita através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social – SMDS, localizada na Avenida Saquarema, nº 4.299, bloco I, Porto da
Roça, Saquarema/RJ, CEP: 28.994-711, Prefeitura Municipal de Saquarema.

2.

OBJETO
O presente Termo de Referência – TR tem por objetivo a fornecimento

de gêneros alimentícios para atender aos idosos do Centro Dia do Idoso,
conforme especificações e quantidades estabelecidos no item 5 (cinco) deste
Termo de Referência.
Solicitamos que o procedimento escolhido para a realização da licitação
seja o Sistema de Registro de Preços, isso porque, não temos com precisar o
quantitativo exato que iremos utilizar do objeto em tela.
Todas as garantias legais oferecidas pela Contratada, sobretudo quanto
às especificações, quantitativos e condições do objeto pretendido devem estar
de acordo com este Termo de Referência.

2.1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Deverá ser considerada juntamente com o que se estipula neste
documento, toda a legislação própria das categorias objeto desta contratação,
inclusive as Leis Federais nº 8.666/93, nº10.520/02 e Lei complementar 123/06
e decreto municipal nº 694/2008 e nº 1.150/2011.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO
Os bens objetos desta licitação enquadram-se na categoria de “bens e
serviços comuns”, que trata a Lei nº 10.520/2002, por possuírem padrões de
desemprenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no
mercado. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os
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licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para administração, que
garanta a boa qualidade dos produtos a custo mais reduzidos, contribuindo
para a diminuição dos gastos governamentais.

2.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
O critério para aceitação do objeto deverá estar de acordo com o Art. 73 e
74 da Lei 8.666/93.

3.

JUSTIFICATIVA
O envelhecimento é um processo continuo, comum, comum a todos,

mas também singular. Cada individuo envelhece a seu modo, em virtude de
fatores ambientais, biológicos, econômicos, culturais e sociais. O termo “idoso”
ou “pessoa idosa” abriga diferenças, singularidades e traços específicos que
devem ser observados pelo poder público, a fim de atender adequadamente as
suas necessidades. Esta diversidade entre os idosos se dá em razão de
diferenças na capacidade funcional, na relação com território, no contexto
socioecômico, nas relações familiares e comunitárias, no gênero, nas
experiências já vividas e nas expectativas quanto ao futuro.
Logo, a concepção e a elaboração de políticas públicas destinadas a
atender a população idosa devem compreender e considerar estas diferenças e
ter em vista atender tanto ao idoso independente, detentor de recursos, que
desempenha com plena autonomia e condução da sua vida diária, quanto ao
idoso semidependente ou dependente, que requer auxilio para realizar suas
atividades cotidianas ou necessita de cuidados continuados.
O Centro Dia do Idoso, em consonância com a Política de Assistência
Social, é um equipamento destinado a ofertar o serviço da Proteção Social
Especial de Média Complexidade, classificado como Serviço de Proteção
Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias na
Tipificação Nacional dos serviços Socioassistenciais, aprovada pelo Conselho
Nacional da Assistência Social, conforme resolução nº 109, de 11 de novembro
de 2009.
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O Centro Dia do Idoso tem por objetivo atender, idosos de ambos os
sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade
ou risco social, cuja condição requeira o auxílio de pessoas ou de
equipamentos especiais para realização de atividades diárias.
Ainda como condição necessária, os familiares do idoso tem que estar
trabalhando e/ou estudando, não tendo, assim, nenhuma possibilidade de
proverem os cuidados ao idoso.
A solicitação de gêneros alimentícios se faz necessária para realizar os
cardápios dos usuários que irão ser atendidos pelo Centro Dia do Idoso, o
horário de funcionamento será de 07:00 às 19:00 horas, se segunda a sexta
feira. O Centro Dia do Idoso irá atender em média 30 (trinta) idosos, e 14
(quatorze) funcionários, realizando em média 03 (três) refeições diárias, tais
como colação, almoço e lanche.
Diante disto, se faz necessário aquisição de gêneros alimentícios para
atender as necessidades do Centro Dia do Idoso.

4.

DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
O fornecimento deverá começar a ser executado após o recebimento

pela empresa da Planilha de Acompanhamento do contrato, da nota de
empenho e assinatura do contrato.
Para o fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da
seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da
CONTRATANTE.

a) Produtos não perecíveis: entrega em parcelas, de acordo com a
solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a
qual formulará o pedido via fax ou similar, tendo a licitante o prazo
de 48 (quarenta e oito horas) para entregar o material solicitado;

b) Produtos perecíveis: serão entregues semanalmente, nos dias a
serem definidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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Social, tendo o licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
fazer a entrega, após a solicitação.

c) Os pães deverão ser entregues todos os dias pela manhã e tarde.

Os produtos deverão ser entregues no Centro Dia do Idoso, Estrada
Caixa D´ água, nº 380, Bacaxá – Saquarema/RJ de segunda a sexta feira, de
07:00 às 19:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora destes
horários e dias.
As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro
relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.
Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o
contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 48
(quarenta e oito horas) dos alimentos não perecíveis e 24 (vinte e quatro) horas
dos alimentos perecíveis, sem prejuízo das sanções previstas.

5.
ITEM

1

2

3

4

RELAÇÃO DOS ITENS
DESCRIÇÃO

Abacaxi comum, com grau de maturação adequado
para o consumo, sem apresentar avarias de casca,
procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Abóbora madura, procedente de espécies genuínas e
sãs, casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante,
fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento
de lesões de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Achocolatado em pó instantâneo, a base de cacau em
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pó de 1º qualidade. Embalagem resistente de 400g.
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.
Açúcar tipo cristal, branco, de origem vegetal, pacote
com 02 kg, constituído fundamentalmente de sacarose
de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Aspecto sólido com cristais bem definidos.
Adoçante líquido 200ml contendo os seguintes
ingredientes: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais:
Ciclamato de sódio, e sacarina sódica, conservantes:
Ácido
benzóico,
metilparbeno.
Não
contendo
quantidade significativa de carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra
alimentar e sódio
Agrião em maço, com folhas integras, livres de fungos;
transportadas em sacos plásticos transparentes de
primeiro uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço
de descoloração ou manchas.
Aipim ou mandioca, tenro (macio), graúdo, procedente
de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau
de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. Isento
de lesões de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
Alface lisa de primeira, coloração verde, frescos, folhas
firmes, limpas e brilhantes e separados em maços
padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs.
Isento de lesões de origem físicas, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estralhos aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas, larvas.
Alho nacional extra, os dentes devem estar bem
definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de broto.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Amido de Milho tipo 1, sob a forma de pó fino, cor
branca, sabor e odor característicos, fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas. Acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo
200g
Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo
05 kg. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da
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data de entrega
Aveia em flocos finos, condicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico contendo 200g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.
Atum enlatado ralado, embalagem em lata de folha de
flandres, com verniz sanitário. Peso líquido de 170g.
Azeite de Oliva extra virgem, acondicionado em
embalagem de vidro ou enlatado, contendo 500 ml,
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega
Banana prata, com grau de maturação adequado para
o consumo, procedentes de espécies genuínas e sãs,
polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Batata inglesa especial, com a polpa intacta e limpa,
firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de
espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas e livre
de broto.
Batata doce lavada, de 1ª qualidade, sem lesões de
origem física ou mecânica, não apresentarem
rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades,
isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme,
devendo ser graúdas. Embalagem: em sacos plásticos
resistentes, conforme quantidade solicitada.
Batata palha, acondicionada em pacotes de no mínimo
120 gramas, cor dourada, textura crocante, sabor e
cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3
meses.
Berinjela com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de
tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e
sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e livre de broto.
Beterraba procedente de espécies genuínas e sãs,
fresca, casca lisa e firme. Isento de broto, lesões de
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
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externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e
larvas.
Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker, de textura
crocante, com odor, sabor e cor característicos,
acondicionado em embalagem resistente de polietileno
atóxico transparente de dupla face, contendo 400
gramas.
Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e
odor característicos, textura crocante, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente de dupla face, contendo 400g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, Parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega
Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata, embalagem:
pacotes de papel impermeável ou plástico atóxico,
lacrado, com peso líquido de 400g. Na embalagem
deverá constar o nome do fabricante, nome,
classificação e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido, número de registro em
órgão competente
Brócolis em maço de elevada qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes, sem traços de descoloração,
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades
ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade,
estarem livres de folhas externas sujas de terra. Livre
de resíduos de fertilizantes, livres da maior parte
possível de terra, raízes e com acondicionamento em
sacos plásticos micro perfurados.
Café em pó; torrado e moído; puro de primeira
qualidade; embalado a vácuo; em embalagens de
250g; com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estanho. Validade mínima
de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.
Canela; em pó fina homogênea 50g; obtida da casca de
espécimes vegetais genuínos; grãos sãos e limpos; de
coloração pardo amarelada ou marrom claro; com
aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de
sujidades e materiais estranhos a sua espécie;
Canela em pau 20g, embalagem com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, peso, fabricante, data
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30

31

32

de fabricação e validade. Indicar marca. Validade
mínima de 06 meses a contar da data da entrega.
Caquis sem rachaduras, firmes, fresco, coloração de
alaranjado
a
vermelho
uniforme,
isento
de
enfermidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do
manuseio
e
transporte,
fisiologicamente
desenvolvido e inteiro.
Carne Bovina tipo acém congelada, proveniente de
animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária,
devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor
característico e aspecto próprio não amolecido e nem
pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento,
excesso de gordura, cartilagem e aponervose,
coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica, transparente e
resistente, a vácuo, peso líquido de 1kg, contendo na
embalagem a identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo
de inspeção do órgão competente e data de
embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.
Carne fresca bovina resfriada músculo moído,
proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, devendo apresentar coloração vermelhovivo, odor característico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e
aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1kg,
contendo na embalagem a identificação do produto,
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos
oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data
de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.
Carne seca - ponta de agulha, de 1ª qualidade, com
baixo teor de gordura, textura macia, levemente
salgada.
Com fibras longas e congeladas, dados de
identificação do produto, validade, fabricação, lote.
Com
validade Mínima de 60 dias a contar da data de
entrega.
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Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades,
firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de broto,
enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas e larvas.
Cenoura extra cor laranja-vivo, procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de
aparência fresca. Isento de brotos, lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas
Chá claro embalagem em caixa com 10 saquinhos,
devidamente identificados com a descrição resumida
do material. Deverá constar na caixa o modo de
preparo, informação nutricional, peso líquido,
quantidade de saquinhos, lote de fabricação e prazo de
validade.
Cheiro verde em maço, limpos e de boa qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração e turgescência (inchaço), intactas, firmes
e bem desenvolvidas.
Carne de ave resfriada tipo chester - produto de
qualidade – entregue em embalagens que contenham
especificados o local de origem do produto, peso, data
de embalagem e data de validade. Peça inteira não
contendo gluten, devidamente resfriado.
Chuchu rugosidade tamanho médio, procedente de
espécies genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Chocolate em pó solúvel 200g. Pelo menos 32%.
Apresentação: caixa. Validade: pelo menos 10 meses a
partir da entrega.
Colorau tempero embalagem de 100g, com data de
fabricação e validade.
Coco ralado sem adição de açúcar, em flocos finos,
acondicionado em embalagem aluminizada ou de
polietileno atóxico transparente, contendo 100g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega
Couve em maço, limpos e de boa qualidade, sem
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45
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53

defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração e turgescência (inchaço), intactas, firmes
e bem desenvolvidas.
Cravo da índia pct 40g in natura. Apresentação: Pacote
atóxico, termo soldado, resistente. Características:
Embalagem intacta contendo informações do produto.
Produto com validade igual ou superior a 60 dias a
contar da data de entrega.
Creme de leite, Embalagem de 200g, prazo de validade
de no mínimo 120 dias.
Mingau de Amido de milho, açúcar, vitaminas, minerais,
aromatizante, embalagem contendo informações do
produto, com data de fabricação e validade. Caixa com
200g.
Ervilha em conserva, embalagem com 200 g, com
dados de identificação do produto e prazo de validade.
Ervilha seca, verde, partida, tipo 1, de primeira, nova,
constituída de grãos sãos e limpos, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos
lacrados com 500g
Espinafre em maço, fresco, tamanho e coloração
uniformes, isento de materiais terrosos, livre de
sujidades, parasitas e larvas, com folhas íntegras,
frescas, verde escura e sem sinais de apodrecimento.
Farinha de mandioca fina, branca, torrada, tipo 01,
embalada em pacotes, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo, acondicionados em fardos. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto.
Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, fabricada a
partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de
matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de
conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou
rançosa, contendo 01 kg. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega
Feijão branco tipo 1. Embalagem: pacote com 500g,
data de fabricação e prazo de validade.
Feijão tipo 1, preto, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo
01 kg, isento de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.
Fermento químico em pó - produto formado de
substâncias químicas que por influência do calor e/ou
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umidade produz desprendimento gasoso capaz de
expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade.
Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio,
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico - Embalagem
lata de 100g
Fígado bovino, produto de primeira qualidade, livre de
aparas, com aspecto firme, apresentando cor vermelho
escuro, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,
File de Peixe limpo, sadio, congelado, íntegros,
eviscerados, sem osso, apresentando carne firme,
elástica, cor branca, rosada e odor característico.
Isento de: vestígios de descongelamento, livre de
resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante condicionado em
embalagem de polietileno atóxica, transparente e
resistente.
Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de
primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias
estranhas que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas, químicas
e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos.
devidamente
selada,
com
especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3
meses a partir da entrega.
Fósforo. Caixa contendo 10 caixinhas com 40 palitos de
fósforo em madeira com a ponteira em pólvora.
Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, com odor e
textura característicos de um produto de boa qualidade
apresentado em embalagens transparentes resistentes
com fechamento à vácuo ou bem lacradas, com
denominação do nome do produto, fabricante, data de
fabricação e validade.
Moela de frango, congelada, com cor, odor e sabor
característicos do produto, de boa qualidade, em
embalagem transparente à vácuo ou bem lacradas,
com denominação do nome do produto, fabricante, data
de fabricação e validade.
Fubá de milho, produto obtido da moagem do grão de
milho são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita.
Não podendo apresentar umidade, fermentação ou
ranço, contendo 01 kg. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.
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Gelatina comum, sabores variados, em embalagem
com peso médio de 50 g, com data de fabricação e
validade. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, validade e quantidade do
produto.
Gelatina diet 12g com 0% de açúcar. Sabores variados,
com embalagem com peso médio de 12g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, validade e quantidade do produto.
Geleia de fruta, embalagem de 230g, sabores variados,
rotulo contendo identificação do produto data de
fabricação e prazo de validade.
Goiaba de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpas firmes e intactas, tamanhas e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e
maduras. Isenta de enfermidades, material terroso,
umidade externa anormal, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio e
transporte.
Grão de bico em conserva lata 200g - composto de
matéria prima sã, limpa, isenta de matéria terrosa,
substâncias nocivas, parasitas e insetos vivos, não
podendo estar úmida ou fermentada.
Hortelã em maço 1ª qualidade - com folhas integras,
livres de fungos; transportadas em sacos plásticos
transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas,
íntegras, sem traço de descoloração ou manchas
Inhame (macio), graúdo, proceder de espécies
genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução
e maturação, polpa íntegra e firme. Isento de brotos,
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Laranja seleta, casca lisa, fina e brilhante, de primeira
qualidade, não pode estar murcha.
Leite integral , cor, aroma e odor característico, não
rançoso, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. O produto deverá possuir selo
de inspeção do órgão competente. Validade mínima de
03 (três) meses a contar da data de entrega.
Leite desnatado (sem adição de açúcar e com menos
de 5,5g de gordura saturada em 100g do produto), cor,
aroma e odor característico, não rançoso, com
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identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. O produto deverá possuir selo de inspeção do
órgão competente. Validade mínima de 03 (três) meses
a contar da data de entrega.
Leite condensado, constituído de leite padronizado,
açúcar e lactose, embalagem: lata de 395g rotulada
com papel impresso, de 1ª qualidade.
Linguiça calabresa - Grossa, embalada a vácuo,
acondicionada em embalagem plástica.
Louro em maço com folhas Secas, embalagem
contendo no mínimo 40g, com identificação do produto
e prazo de validade.
Macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica,
transparente, resistente, bem vedada, contendo 1kg,
isento de qualquer substância estranha ou nociva.
Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da
data de entrega.
Macarrão tipo padre nosso 1 kg, massa seca com ovos,
acondicionado em embalagem transparente intacta, a
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de validade e
condições de armazenagem.
Macarrão, do tipo parafuso, com ovos, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 1 kg.
Maça nacional - tamanho grande, de 1ª qualidade. O
produto não deverá apresentar problemas com
coloração não características, não estar machucada,
perfurado, muito maduro e nem muito verde.
Maionese light 250g - dizeres de rotulagem, data de
fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes e composição nutricional.
Mamão papaia, apresentando maturação média (de
vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias de
casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca,
sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e
larvas
Manga tommy, fresca, sem apresentar avarias de
casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

UND

20

240

KG

1

12

UND

2

24

KG

40

480

KG

10

120

KG

10

120

KG

32

384

UND

4

48

UND

32

384

UND

40

480

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Desenvolvimento Social

81

82

83

84

85

86

87
88

89

90

91

Manteiga extra com sal 500g - contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Margarina Vegetal cremosa com sal, com 80% de teor
de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado
em embalagem resistente de polietileno, contendo
500g.
Massa de Lasanha - Descrição: massa alimentícia de
sêmola de trigo, seca, lisa, vitaminada, isenta de
sujidades.
Embalagem
plástica
resistente
e
transparente. Rotulagem contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data de
fabricação. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis)
meses, a partir da data da entrega na unidade
requisitante. Emb. 500g.
Melancia com grau de maturação adequado para o
consumo, casca firme sem avarias, polpa firme de
coloração vermelha com aparência fresca e macia,
procedente de espécie genuína e sã, fresca. Isento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Melão amarelo, a casca deve ser firme, sem
rachaduras e de cor vibrante, de 1ª qualidade.
Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos
inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais. Pct de 500g
Milho de pipoca tipo 1 em embalagens de polietileno de
500g cada. Livre de pragas e sujidades.
Milho em conserva lata contendo 200g embalagem
contendo no mínimo, com identificação do produto e
prazo de validade.
Morango in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida,
bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem
ferimentos, livre de pragas e doenças e munida de
cálice e pedúnculo verde, sem sinais de fungos ou
apodrecimento.
Cereal de arroz e aveia, de preparo instantâneo,
preparado a partir de matérias primas sãs, limpas,
enriquecido com vitaminas. Embalagem: em polietileno,
bem vedada, com 230g do produto. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.
Cereal de milho, contendo como ingredientes: Farinha
de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
fosfato de sódio dibásico, premix vitamínico, fumarato
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ferroso, sulfato de zinco e vanilina. Embalagem: em
polietileno, bem vedada, com 230g do produto. Prazo
de validade mínimo de 12 meses a contar a partir da
data de entrega.
Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica
resistente transparente, ou lata contendo 900 ml,
Orégano desidratado, em embalagem plástica
transparente resistente, contendo 100g,
Ovo de galinha, branco, fresco, limpo, acomodados em
bandejas de papelão com 12 unidades lacradas.
Pão de forma de massa leve, acondicionado em
embalagem plástica, contendo descrição característica
do produto, com peso de 500g. Validade mínima de 10
dias a partir da data de entrega.
Pão de forma integral, acondicionado em embalagem
plástica, contendo descrição característica do produto,
com peso de 500g. Validade mínima de 10 dias a partir
da data de entrega.
Pão de milho de forma, acondicionado em embalagem
plástica, contendo descrição característica do produto,
com peso de 500g. Validade mínima de 10 dias a partir
da data de entrega.
Pão francês, peso 50g. Formato fusiforme com adição
de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal,
e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em
sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente
de forma que o produto seja entregue íntegro. O
produto deverá apresentar validade mínima de 24
horas após entrega.
Pão tipo bisnaguinha Embalagem: Saco de polietileno,
transparente, atóxico, resistente, termossoldado,
devidamente identificado com aproximadamente 14
unidades de aproximadamente 20g, perfazendo
aproximadamente 280g
Pera, aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e
maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa
firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem física.
Pernil suíno 1ª qualidade, congelada, limpa, aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor:
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas, odor próprio, embaladas em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo. Embalagem: plástica, transparente e
adequada
ao
produto,
resistente,
contendo
identificação do produto, etiqueta de peso e data da
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embalagem e validade.
Pêssego In natura, de primeira; livre de sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes;
KG
devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa
firme e intacta.
Pimentão verde, casca lisa e brilhante, não pode estar
KG
murcho e nem melando, de 1ª qualidade.
Polpa de tomate sachê de 340g, o produto deverá
apresentar na embalagem data de fabricação e SACHÊ
validade.
Presunto sem gordura fatiado. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, lote,
validade, peso liquido. Deverá ser transportado em
carros fechados refrigerados, em embalagens e
KG
temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o
fabricante) e adequadas, respeitando a características
do produto. De modo que as embalagens não se
apresentem alteradas.
Queijo minas branco tradicional, de primeira qualidade,
embalagem com identificação do produto e prazo de
KG
validade.
Queijo mussarela, fatiado. Embalagem com dados de
identificação, data de fabricação, de validade e peso
liquido. Deverá ser transportado em carros fechados
refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas
KG
(10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas,
respeitando a características do produto. De modo que
as embalagens não se apresentem alteradas
Quiabo frescos, frutos devem ter cor verde intensa,
KG
serem firmes, sem manchas escuras
Repolho verde, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem
rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre
de enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou
KG
mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito
estado de conservação e maturação. Embalagem: em
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada
Requeijão cremoso – produto pastoso de cor clara e
uniforme, odor e sabor próprios, isento de mofos,
UND
bolores ou sustâncias estranhas; acondicionado em
embalagem resistente de polietileno, contendo 250g
Rúcula fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
material terroso e unidade externa anormal, livre de
UND
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
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transporte.
Sagu em embalagem plástica de 500g. A embalagem
deve conter: data de validade, identificação da marca,
número do lote, procedência, composição.
Sal marinho iodado refinado, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo
1 kg,
Sardinha em conserva lata de 125g. A lata deverá
apresentar revestimento interno apropriado, vedada,
isento de ferrugem e substâncias nocivas. Validade
mínima de (06) meses.
Leite de soja em pó, deve ter com principal ingrediente
o extrato de soja, sabor natural, deve ser enriquecido
com as principais vitaminas e mineras, deve conter pelo
menos 240mg de cálcio para uma porção de 30g do
produto. Não deve conter nos seus ingredientes
produtos oriundos do leite de vaca ou outro animal. O
produto deverá poder ser ingerido por intolerantes à
lactose e ao glúten e por alérgicos à proteína do leite.
Na embalagem deve conter todos os dizeres
obrigatórios. Embalagem de 250g.
Suco de caju garrafa de 1 litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Suco de goiaba garrafa de 1 litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Suco de manga garrafa de 1 litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Suco de maracujá garrafa de 1 litro, a embalagem
deverá declarar a marca, nome e endereço do
fabricante, prazo de validade e lote.
Suco de uva garrafa de 1 litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Tangerina ponkan ótima qualidade, sem defeitos sérios,
apresentando tamanho e coloração uniforme, com
polpa e casca firmes e intactas, sem manchas ou
defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, ser
originário de plantas sadias, destinado ao consumo “in
natura”, estar fresca.
Tapioca formato granulado tipo 2, sabor tradicional, pct
500g. Ingredientes: Fécula extraída da mandioca em
flocos. Na embalagem deve conter a marca, data de
fabricação e validade.
Uva-passa, preta ou branca, sem semente, livre de
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fungos; embalagem hermeticamente fechada e
rotulada, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, com identificação do fornecedor
na embalagem.
Uva Thompson, sem semente, nacional, embalagem
primária em sacos plásticossem sobreposição dos
cachos, de primeira, formato do cacho e baga uniforme,
coloração verde da fruta e dos engaços, devendo ser
bem desenvolvida e madura, ausente de patológicas
fisiológicas na polpa, com polpa firme e intacta, sem
danos na película das bagas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, com
identificação do fornecedor na embalagem.
Vagem deverá apresentar-se bem formados, sem
manchas, sem ataque de pragas e doenças, sem
rachaduras e danos mecânicos, as frutas e hortaliças
deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs e
satisfazer as seguintes condições mínimas: -serem
frescas; -não estarem golpeadas e danificadas por
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica que afetam sua aparência.
Vinagre de álcool, em garrafa de 750ml. Embalagem
plástica, resistente e transparente, com validade
descrita em sua embalagem. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade.
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DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto contratado, terá o aceite provisório de entrega de forma que a

fiscalização responsável do contrato, analise minuciosamente a procedência de
cada produto entregue e de cada serviço executado. Após análise, caso os
itens estejam em ordem com o que foi solicitado neste Termo de Referência
(item 5) o fiscal aceitará os mesmos de forma definitiva, caso contrário, o
recebimento dos bens/serviços será(ão) rejeitado(s) e a empresa deverá se
responsabilizar pelo não cumprimento do que foi especificado neste Termo,
sujeitando-se a sofrer multas e sanções previstas no contrato e nas legislações
vigentes.
Todas as condições de recebimento Provisório/Definitivo ou não dos
bens/serviços pretendidos observarão o previsto nos Arts. 73, 74, 75 e 76 da
Lei Federal nº 8.666/93.
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O recebimento definitivo do objeto em tela, não exclui a responsabilidade
da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua
normal utilização pela Secretaria, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90).
Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que
desaprove o recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento
suspenso, não podendo a empresa deixar de fornecer os bens/serviços em tela
até o saneamento das irregularidades.
Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o
pagamento suspenso por culpa da empresa, não indiciará sobre a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social qualquer ônus, inclusive financeiro.
O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados ocorrerão
por conta exclusiva da empresa vencedora sem qualquer custo adicional
solicitado posteriormente.
Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela CONTRATADA, ou em quantidade inferior ao estabelecido,
a empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 72 (setenta e
duas) horas.
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério
desta Prefeitura Municipal.

7.

GARANTIA
O objeto deste Termo de Referência deverá ter garantia de 12 (doze)

meses contra defeito de fabricação, contados a partir da data do seu
recebimento.
O prazo e garantia do objeto deverão estar de acordo com a Lei 8078 de
11 de setembro de 1990 – CDC.

8.

VALOR ESTIMADO
O valor será mencionado após cotação de preços e deverá estar de

acordo com Art. 23. e 24 da Lei 8.666/93.
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9.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o presente objeto será assegurada por conta de recursos

que estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária
vigente para o exercício de 2021, pertinentes à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, segundo dados abaixo:
Programa: 082410041.2.019000
Natureza: 3.3.90.30.02.00.00
Fonte: 1533

10.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante o

fornecimento ora solicitado, com a apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada por servidores municipais.
A nota de empenho será emitida quando da solicitação de fornecimento
de acordo com a especificação e as quantidades solicitadas.
Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto
sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para a
seguridade social-confins e a contribuição para PIS/PASEP, conforme art. 64,
da Lei nº 9.430, de 27/12/96 e Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03, e Lei
nº 9.718, de 27/11/98.
As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas de Pequeno Porte), não
sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados, conforme o dispositivo
no inciso XI do art. 25 da Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03, devendo
apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do termo
de opção e a declaração de que trata o artigo 26 da IN/SRT nº 306, de
12/03/03, em duas vias, assinadas pelo representante legal.
Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito – CND expedida pelo INSS e
o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF expedido pela CEF e CNDT –
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, a CONTRATADA deverá anexar à
Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas.
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11.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo
de Referência.
11.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
bens/serviços com as especificações constantes no Termo de Referência e da
proposta, para fins de aceitação dos mesmos.
11.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido.
11.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
11.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de
Referência.
11.1.6 Fornecer à Contratada a relação de servidores e unidades
autorizadas a acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar os
relatórios de visita as dependências da Contratada, quando necessário.
11.1.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
objeto do fornecimento, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus funcionários, prepostos ou
subordinados.
11.1.8 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta.
11.1.9 Verificar se os bens/serviços recebidos estão de acordo com as
especificações constantes no item 5 (cinco) deste Termo de Referência e
demais condições estabelecidas.
11.1.10 Empenhar, para cumprimento do Contrato, os recursos
orçamentários necessários ao pagamento.
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11.1.11 Efetuar a inspeção padrão dos bens/serviços, quando forem
entregues, com vistas à verificação de sua adequação às condições e
especificações pactuadas neste Termo de Referência.
11.1.12 Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade
no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de
acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de
Referência.
11.1.13 Notificar previamente a Contratada, quando da aplicação de
penalidades.
11.1.14 Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente
Termo de Referência e todo mais que se relacione com a futura execução
contratual, desde que não acarrete ônus para a Prefeitura Municipal de
Saquarema ou modificação das obrigações.

11.2

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no
Termo

de

Referência

honrando

sua

proposta

e

assumindo

como

exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
condição dos bens entregues e dos serviços executados.
11.2.2 Atender à entrega do objeto contratado, conforme especificações e
prazos estabelecidos no Termo de Referência.
11.2.3 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data de atendimento à solicitação, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
11.2.4 Ressarcir a Administração Pública do equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto
contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda
por caso fortuito ou força maior.
11.2.5 Fornecer os bens/serviços deste Termo de acordo com à
solicitação da ordem de início, atendendo as necessidades da Contratante, a
qual servirá de subsídio para emissão da nota fiscal.
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11.2.6 Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a
manutenção das condições de capacitação exigidas para a contratação.
11.2.7 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.
11.2.8 Ser o único, integral e exclusivo responsável, em qualquer caso,
por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à Prefeitura
Municipal de Saquarema ou a terceiros, provenientes do fornecimento do
objeto contratado, respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Poder
Público contratante.
11.2.9 Fornecer o objeto em tela rigorosamente no prazo pactuado,
mediante requisição da ordem de início, cumprindo com todas as demais
obrigações impostas pelo presente Termo e pela legislação aplicável.
11.2.10 Manter, durante a futura execução contratual, quando for o caso,
as condições de habilitação e qualificação exigidas em eventual edital em
compatibilidade com as obrigações assumidas.
11.2.11 Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos
riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem
na execução deste Termo.
11.2.12 Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada
pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema.
11.2.13 Cientificar imediatamente à fiscalização da Prefeitura Municipal
de Saquarema qualquer ocorrência anormal durante a execução contratual.
11.2.14 Corrigir prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos
trabalhos executados, atendendo assim, as reclamações, exigências ou
observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema.
11.2.15 Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela
fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema.
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11.2.16 Havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos
quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da
proposta, na forma do preceituado do Art. 65, § § 1º e 2º, da Lei n° 8.666/93.

12.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO
O gestor e/ou fiscal do contrato será(ão) designado(s) pela Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social para os fins do disposto no Art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/93. No entanto, tal ato não exclui e nem reduz a
responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer

irregularidade

e,

na

sua

ocorrência,

não

implica

em

corresponsabilidade do Poder Público contratante ou de seus agentes e
prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional,
apurada na forma da legislação vigente.
Ficará a cargo do fiscal de contrato, observar as condições, prazos e o
gerenciamento da entrega. O mesmo, dentre outras atribuições inerentes à
função de fiscalização, também deverá atestar oportunamente se o objeto a ser
adquirido e entregue encontra-se de acordo com as quantidades e
especificações solicitadas neste Termo de Referência.
Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente
Processo Administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado,
desde que não acarrete ônus para a Prefeitura Municipal de Saquarema ou
modificação da contratação.
As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, deverão ser solicitadas formalmente pela
empresa contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao
fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
A empresa contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os
métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao fiel cumprimento de
suas obrigações nos termos do contrato a ser firmado.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Desenvolvimento Social
A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao
objeto contratual, às implicações próximas e remotas perante a Prefeitura
Municipal de Saquarema ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorrência de irregularidades decorrentes da execução do objeto contratado,
não implicará corresponsabilidade desta Prefeitura ou de seus prepostos,
devendo, ainda, a empresa contratada, sem prejuízo das penalidades
previstas, proceder ao ressarcimento imediato, ao Poder Público contratante,
dos prejuízos apurados e imputados a falhas na execução do objeto em tela.

13.

VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contínuos e

começará a contar a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da data de
celebração do instrumento contratual.

14.

SANÇÕES CONTRATUAIS

14.1- A empresa que durante todos os procedimentos executados: não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste
Termo, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta ou cometer fraude, ficará impedida temporariamente de licitar e
contratar com o Município de Saquarema/RJ.

14.2- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
Contratada, sem justificativa, poderá sofrer as seguintes sanções:

14.2.1 Serão aplicadas as sanções contratuais sobre as condutas típicas,
caso ocorram, observando-se as disposições contidas no Art. 87 da
Lei Federal nº 8.666/93.
14.2.2 A eventual aplicação de multas observará o contido no Art. 55, VII e
Art. 80, III e Arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.
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14.3- A aplicação, nos termos legais, de qualquer penalidade por parte da
Administração Pública realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa à Contratada.

14.4- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal
de Saquarema reserva-se no direito de não receber o objeto que esteja em
desacordo com as especificações e condições constantes neste instrumento,
podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e
aplicar o disposto no Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.

14.5- Os critérios de reajustes dever seguir o Art. 40, XI, da Lei Federal nº
8.666/93.

15.

CONDIÇÕES GERAIS

15.1- A contratada ficará obrigada a executar fielmente o objeto proposto neste
Termo de Referência – não se admitindo modificações sem prévia consulta e
concordância da Fiscalização, á qual se compromete, desde já, submeter-se;

15.2- A simples apresentação de proposta indica, e fica assim entendida, que a
Empresa dá plena concordância com todas as condições estabelecidas neste
Termo de Referência.

16.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

A entrega deverá ocorrer de acordo com as necessidades da Secretaria
de Desenvolvimento Social que é responsável pelo Fundo do Idoso, com um
consumo estimado mensal e anual, conforme a seguir:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

MÉDIA DE
CONSUMO
POR DIA
POR
PESSOA
(ARREDOND

QUANT.
DE DIAS
NO MÊS

PESSOAS
ATENDIDA
QUANT
S POR DIA MENSAL
(FUNC E (ARREDO
RESIDENT NDADA)
ES)

QUANT
ANUAL
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ADA)

1

2

3

4

Abacaxi comum, com grau
de maturação adequado
para o consumo, sem
apresentar avarias de
casca, procedente de
espécies genuínas e sãs.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Abóbora madura,
procedente de espécies
genuínas e sãs, casca
limpa e sem manchas,
polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Abobrinha extra AA, in
natura, cor verde brilhante,
fresco, procedente de
espécies genuínas e sãs.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Achocolatado em pó
instantâneo, a base de
cacau em pó de 1º
qualidade. Embalagem
resistente de 400g. Prazo
de validade mínimo de 6
meses a partir data de

UNID

0,017

30

30

16

192

KG

0,035

30

30

32

384

KG

0,006

30

30

6

72

PCT

0,021

30

30

19

228
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5

6

7

8

entrega.
Açúcar tipo cristal, branco,
de origem vegetal, pacote
com 02 kg, constituído
fundamentalmente de
sacarose de cana-deaçúcar, livre de
fermentação, isento de
matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais.
Aspecto sólido com cristais
bem definidos.
Adoçante líquido 200ml
contendo os seguintes
ingredientes: Água, sorbitol,
edulcorantes artificiais:
Ciclamato de sódio, e
sacarina sódica,
conservantes: Ácido
benzóico, metilparbeno.
Não contendo quantidade
significativa de
carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras
saturadas, gordura trans,
fibra alimentar e sódio
Agrião em maço, com
folhas integras, livres de
fungos; transportadas em
sacos plásticos
transparentes de primeiro
uso. Devem estar frescas,
íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas.
Aipim ou mandioca, tenro
(macio), graúdo,
procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas, ter
atingido o grau de evolução
e maturação, polpa íntegra
e firme. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,

KG

0,072

30

30

65

780

UND

0,021

30

30

19

228

UND

0,044

30

30

40

480

KG

0,03

30

30

27

324
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9

10

11

12

13

parasitas e larvas.
Alface lisa de primeira,
coloração verde, frescos,
folhas firmes, limpas e
brilhantes e separados em
maços padronizados,
procedente de espécies
genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem físicas,
mecânica ou biológica,
substâncias terrosas,
sujidades ou corpos
estralhos aderidos à
superfície externa, insetos,
parasitas, larvas.
Alho nacional extra, os
dentes devem estar bem
definidos, limpos, firmes,
sem manchas e livre de
broto. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Amido de Milho tipo 1, sob
a forma de pó fino, cor
branca, sabor e odor
característicos, fabricado a
partir de matérias primas
sãs e limpas.
Acondicionado em
embalagem resistente de
polietileno atóxico,
contendo 200g
Arroz Branco tipo 1,
agulhinha acondicionado
em embalagem resistente
de polietileno atóxico,
contendo 05 kg. Validade
mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega
Aveia em flocos finos,
condicionado em
embalagem resistente de

UND

0,044

30

30

40

480

KG

0,0055

30

30

05

60

CX

0,023

30

30

21

252

KG

0,12

30

30

108

1296

CX

0,014

30

30

13

156
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14

15

16

17

polietileno atóxico
contendo 200g, com
identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.
Atum enlatado ralado,
embalagem em lata de
folha de flandres, com
verniz sanitário. Peso
líquido de 170g.
Azeite de Oliva extra
virgem, acondicionado em
embalagem de vidro ou
enlatado, contendo 500 ml,
Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da
data de entrega
Banana prata, com grau de
maturação adequado para
o consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs,
polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Batata inglesa especial,
com a polpa intacta e
limpa, firme, lisa, de
tamanho uniforme,
procedente de espécies
genuínas e sãs, fresco.
Isento de matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à

LT

0,0088

30

30

08

96

UND

0,012

30

30

11

132

KG

0,063

30

30

57

684

KG

0,066

30

30

60

720
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18

19

20

21

superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e
livre de broto.
Batata doce lavada, de 1ª
qualidade, sem lesões de
origem física ou mecânica,
não apresentarem
rachaduras ou cortes na
casca, livre de
enfermidades, isenta de
partes pútridas. Com
tamanho uniforme,
devendo ser graúdas.
Embalagem: em sacos
plásticos resistentes,
conforme quantidade
solicitada.
Batata palha,
acondicionada em pacotes
de no mínimo 120 gramas,
cor dourada, textura
crocante, sabor e cheiro
tipo característico, validade
de no mínimo 3 meses.
Berinjela com a polpa
intacta e limpa, firme, lisa,
de tamanho uniforme,
procedente de espécies
genuínas e sãs, fresco.
Isento de matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e
livre de broto.
Beterraba procedente de
espécies genuínas e sãs,
fresca, casca lisa e firme.
Isento de broto, lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à

KG

0,044

30

30

40

480

PCT

0,092

30

30

83

996

KG

0,011

30

30

10

120

KG

0,022

30

30

20

240
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22

23

24

25

superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Biscoito Salgado, tipo
Cream-Cracker, de textura
crocante, com odor, sabor
e cor característicos,
acondicionado em
embalagem resistente de
polietileno atóxico
transparente de dupla face,
contendo 400 gramas.
Biscoito Doce, tipo Maria
ou Maisena, de sabor, cor e
odor característicos, textura
crocante, acondicionado
em embalagem resistente
de polietileno atóxico
transparente de dupla face,
contendo 400g, com
identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de sujidades,
Parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega
Biscoito doce tipo
rosquinha, sabor nata,
embalagem: pacotes de
papel impermeável ou
plástico atóxico, lacrado,
com peso líquido de 400g.
Na embalagem deverá
constar o nome do
fabricante, nome,
classificação e marca do
produto, data de
fabricação, prazo de
validade, peso líquido,
número de registro em
órgão competente
Brócolis em maço de

PCT

0,078

30

30

71

852

PCT

0,078

30

30

71

852

PCT

0,041

30

30

37

444

UND

0,088

30

30

80

960
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26

27

elevada qualidade, sem
defeitos, com folhas
verdes, sem traços de
descoloração, devendo ser
bem desenvolvida, isenta
de enfermidades ou danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte. Sem sujidade,
parasitas ou larvas ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade, estarem livres
de folhas externas sujas de
terra. Livre de resíduos de
fertilizantes, livres da maior
parte possível de terra,
raízes e com
acondicionamento em
sacos plásticos micro
perfurados.
Café em pó; torrado e
moído; puro de primeira
qualidade; embalado a
vácuo; em embalagens de
250g; com identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material
estanho. Validade mínima
de 04 (quatro) meses a
contar da data de entrega.
Canela; em pó fina
homogênea 50g; obtida da
casca de espécimes
vegetais genuínos; grãos
sãos e limpos; de coloração
pardo amarelada ou
marrom claro; com aspecto
cheiro aromático e sabor
próprios; livre de sujidades
e materiais estranhos a sua
espécie;

PCT

0,044

30

30

40

480

PCT

0,0022

30

30

02

24
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29

30

Canela em pau 20g,
embalagem com
identificação do produto,
rótulo com ingredientes,
peso, fabricante, data de
fabricação e validade.
Indicar marca. Validade
mínima de 06 meses a
contar da data da entrega.
Caquis sem rachaduras,
firmes, fresco, coloração de
alaranjado a vermelho
uniforme, isento de
enfermidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, fisiologicamente
desenvolvido e inteiro.
Carne Bovina tipo acém
congelada, proveniente de
animais, sadios, abatidos
sob inspeção veterinária,
devendo apresentar
coloração vermelho-vivo,
odor característico e
aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa.
Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso
de gordura, cartilagem e
aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e
qualquer substância
contaminante.
Acondicionado em
embalagem de polietileno
atóxica, transparente e
resistente, a vácuo, peso
líquido de 1kg, contendo na
embalagem a identificação
do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do

PCT

0,0011

30

30

01

12

KG

0,0077

30

30

07

84

KG

0,088

30

30

80

960
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órgão competente e data
de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de
entrega.
Carne fresca bovina
resfriada músculo moído,
proveniente de animais,
sadios, abatidos sob
inspeção veterinária,
devendo apresentar
coloração vermelho-vivo,
odor característico e
aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa.
Isento de: vestígios de
descongelamento, excesso
de gordura, cartilagem e
aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e
qualquer substância
contaminante.
Acondicionado em
embalagem de polietileno
atóxica, transparente e
resistente, a vácuo, peso
líquido de 1kg, contendo na
embalagem a identificação
do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do
órgão competente e data
de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de
entrega.
Carne seca - ponta de
agulha, de 1ª qualidade,
com baixo teor de gordura,
textura macia, levemente
salgada.
Com fibras longas e
congeladas, dados de

KG

0,021

30

30

19

228

KG

0,013

30

30

12

144
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34

35

36

identificação do produto,
validade, fabricação, lote.
Com
validade Mínima de 60 dias
a contar da data de
entrega.
Cebola branca, fresca,
extra, com as
extremidades, firmes, cor
brilhante, haste bem seca.
Isento de broto,
enfermidades, lesões de
origem física, mecânica ou
biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos
à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas.
Cenoura extra cor laranjavivo, procedente de
espécies genuínas e sãs,
frescas, firme, lisa, sem
rugas, de aparência fresca.
Isento de brotos, lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
Chá claro embalagem em
caixa com 10 saquinhos,
devidamente identificados
com a descrição resumida
do material. Deverá constar
na caixa o modo de
preparo, informação
nutricional, peso líquido,
quantidade de saquinhos,
lote de fabricação e prazo
de validade.
Cheiro verde em maço,
limpos e de boa qualidade,
sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de
descoloração e

KG

0,016

30

30

15

180

KG

0,066

30

30

60

720

CX

0,0055

30

30

05

60

UND

0,047

30

30

43

516
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38

39

40

41

turgescência (inchaço),
intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Carne de ave resfriada tipo
chester - produto de
qualidade – entregue em
embalagens que
contenham especificados o
local de origem do produto,
peso, data de embalagem e
data de validade. Peça
inteira não contendo gluten,
devidamente resfriado.
Chuchu rugosidade
tamanho médio,
procedente de espécies
genuínas, sãs e frescas,
polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Chocolate em pó solúvel
200g. Pelo menos 32%.
Apresentação: caixa.
Validade: pelo menos 10
meses a partir da entrega.
Colorau tempero
embalagem de 100g, com
data de fabricação e
validade.
Coco ralado sem adição de
açúcar, em flocos finos,
acondicionado em
embalagem aluminizada ou
de polietileno atóxico
transparente, contendo
100g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.

KG

0,0011

30

30

01

12

KG

0,044

30

30

40

480

CX

0,0055

30

30

05

60

PCT

0,012

30

30

11

132

PCT

0,044

30

30

40

480
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44

45

46

47

48

Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da
data de entrega
Couve em maço, limpos e
de boa qualidade, sem
defeitos, com folhas
verdes, sem traços de
descoloração e
turgescência (inchaço),
intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Cravo da índia pct 40g in
natura. Apresentação:
Pacote atóxico, termo
soldado, resistente.
Características:
Embalagem intacta
contendo informações do
produto. Produto com
validade igual ou superior a
60 dias a contar da data de
entrega.
Creme de leite, Embalagem
de 200g, prazo de validade
de no mínimo 120 dias.
Mingau de Amido de milho,
açúcar, vitaminas, minerais,
aromatizante, embalagem
contendo informações do
produto, com data de
fabricação e
validade. Caixa com 200g.
Ervilha em conserva,
embalagem com 200 g,
com dados de identificação
do produto e prazo de
validade.
Ervilha seca, verde, partida,
tipo 1, de primeira, nova,
constituída de grãos sãos e
limpos, isenta de sujidades,
parasitas e larvas,
acondicionado em sacos
plásticos lacrados com
500g
Espinafre em maço, fresco,
tamanho e coloração

UND

0,044

30

30

40

480

PCT

0,0011

30

30

01

12

UND

0,022

30

30

20

240

CX

0,027

30

30

25

300

LT

0,021

30

30

19

228

PCT

0,017

30

30

16

192

UND

0,044

30

30

40

480
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50

51

52

uniformes, isento de
materiais terrosos, livre de
sujidades, parasitas e
larvas, com folhas íntegras,
frescas, verde escura e
sem sinais de
apodrecimento.
Farinha de mandioca fina,
branca, torrada, tipo 01,
embalada em pacotes,
limpos, não violados,
resistentes, que garantam a
integridade do produto até
o momento do consumo,
acondicionados em fardos.
A embalagem deverá
conter externamente os
dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de
lote, data de validade,
quantidade do produto.
Farinha de Trigo Especial
ou de Primeira, fabricada a
partir de grãos de trigo
sãos e limpos, isentos de
matéria terrosa e parasita e
em perfeito estado de
conservação. Não podendo
estar úmida fermentada ou
rançosa, contendo 01 kg.
Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da
data de entrega
Feijão branco tipo 1.
Embalagem: pacote com
500g, data de fabricação e
prazo de validade.
Feijão tipo 1, preto,
acondicionado em
embalagem resistente de
polietileno atóxico
transparente, contendo 01
kg, isento de sujidades,
parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar

KG

0,026

30

30

24

288

KG

0,042

30

30

38

456

PCT

0,0055

30

30

05

60

KG

0,06

30

30

54

648
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56

da data de entrega.
Fermento químico em pó produto formado de
substâncias químicas que
por influência do calor e/ou
umidade produz
desprendimento gasoso
capaz de expandir massas
elaboradas com farinhas,
amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume
e a porosidade. Contendo
no ingrediente bicarbonato
de sódio, carbonato de
cálcio e fosfato
monocálcico - Embalagem
lata de 100g
Fígado bovino, produto de
primeira qualidade, livre de
aparas, com aspecto firme,
apresentando cor vermelho
escuro, sem escurecimento
ou manchas esverdeadas,
File de Peixe limpo, sadio,
congelado, íntegros,
eviscerados, sem osso,
apresentando carne firme,
elástica, cor branca, rosada
e odor característico. Isento
de: vestígios de
descongelamento, livre de
resíduos de vísceras,
líquido leitoso, cor
esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas,
sujidades, larvas e
qualquer substância
contaminante condicionado
em embalagem de
polietileno atóxica,
transparente e resistente.
Filé de Peito de Frango,
congelado, não temperado,
de primeira qualidade,
isento de aditivos ou
substâncias estranhas que
sejam impróprias ao

UND

0,0088

30

30

08

96

KG

0,0066

30

30

06

72

KG

0,066

30

30

60

720

KG

0,071

30

30

64

768
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59

60

consumo e que alterem
suas características
naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser
acondicionada em
embalagem primária
constituída de plástico
atóxico transparente, isenta
de sujidades e ou ação de
microorganismos.
devidamente selada, com
especificação de peso,
validade, produto e
marca/procedência.
Validade a vencer de no
mínimo 3 meses a partir da
entrega.
Fósforo. Caixa contendo 10
caixinhas com 40 palitos de
fósforo em madeira com a
ponteira em pólvora.
Coxa e sobrecoxa de
frango, congelado, com
odor e textura
característicos de um
produto de boa qualidade
apresentado em
embalagens transparentes
resistentes com
fechamento à vácuo ou
bem lacradas, com
denominação do nome do
produto, fabricante, data de
fabricação e validade.
Moela de frango,
congelada, com cor, odor e
sabor característicos do
produto, de boa qualidade,
em embalagem
transparente à vácuo ou
bem lacradas, com
denominação do nome do
produto, fabricante, data de
fabricação e validade.
Fubá de milho, produto
obtido da moagem do grão
de milho são, limpo, isento

CX

0,098

30

30

89

1068

KG

0,066

30

30

60

720

KG

0,0066

30

30

06

72

KG

0,026

30

30

24

288
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63
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de matéria terrosa e
parasita. Não podendo
apresentar umidade,
fermentação ou ranço,
contendo 01 kg. Validade
mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de
entrega.
Gelatina comum, sabores
variados, em embalagem
com peso médio de 50 g,
com data de fabricação e
validade. A embalagem
PCT
deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais,
número de lote, validade e
quantidade do produto.
Gelatina diet 12g com 0%
de açúcar. Sabores
variados, com embalagem
com peso médio de 12g. A
embalagem deverá conter
PCT
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais,
número de lote, validade e
quantidade do produto.
Geleia de fruta, embalagem
de 230g, sabores variados,
rotulo contendo
COPO
identificação do produto
data de fabricação e prazo
de validade.
Goiaba de primeira, com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpas firmes
e intactas, tamanhas e
coloração uniformes,
devendo ser bem
KG
desenvolvidas e maduras.
Isenta de enfermidades,
material terroso, umidade
externa anormal, sujidades,
parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos

0,044

30

30

40

480

0,044

30

30

40

480

0,016

30

30

15

180

0,0077

30

30

07

84
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oriundo de manuseio e
transporte.
Grão de bico em conserva
lata 200g - composto de
matéria prima sã, limpa,
isenta de matéria terrosa,
substâncias nocivas,
parasitas e insetos vivos,
não podendo estar úmida
ou fermentada.
Hortelã em maço 1ª
qualidade - com folhas
integras, livres de fungos;
transportadas em sacos
plásticos transparentes de
primeiro uso. Devem estar
frescas, íntegras, sem traço
de descoloração ou
manchas
Inhame (macio), graúdo,
proceder de espécies
genuínas e sãs, frescas, ter
atingido o grau de evolução
e maturação, polpa íntegra
e firme. Isento de brotos,
lesões de origem física,
mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos
aderidos à superfície
externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Laranja seleta, casca lisa,
fina e brilhante, de primeira
qualidade, não pode estar
murcha.
Leite integral , cor, aroma e
odor característico, não
rançoso, com identificação
na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade. O
produto deverá possuir selo
de inspeção do órgão

LT

0,021

30

30

19

228

UND

0,022

30

30

20

240

KG

0,013

30

30

12

144

DZ

0,444

30

30

400

4800

LT

0,118

30

30

107

1284
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73

74

competente. Validade
mínima de 03 (três) meses
a contar da data de
entrega.
Leite desnatado (sem
adição de açúcar e com
menos de 5,5g de gordura
saturada em 100g do
produto), cor, aroma e odor
característico, não rançoso,
com identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade. O
produto deverá possuir selo
de inspeção do órgão
competente. Validade
mínima de 03 (três) meses
a contar da data de
entrega.
Leite condensado,
constituído de leite
padronizado, açúcar e
lactose, embalagem: lata
de 395g rotulada com papel
impresso, de 1ª qualidade.
Linguiça calabresa Grossa, embalada a vácuo,
acondicionada em
embalagem plástica.
Louro em maço com folhas
Secas, embalagem
contendo no mínimo 40g,
com identificação do
produto e prazo de
validade.
Macarrão espaguete com
ovos. Embalagem: plástica,
transparente, resistente,
bem vedada, contendo 1kg,
isento de qualquer
substância estranha ou
nociva. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar
a partir da data de entrega.

LT

0,058

30

30

53

636

UND

0,022

30

30

20

240

KG

0,0011

30

30

01

12

UND

0,0022

30

30

02

24

KG

0,044

30

30

40
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Macarrão tipo padre nosso
1 kg, massa seca com
ovos, acondicionado em
embalagem transparente
intacta, a embalagem
deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais,
número de lote, data de
fabricação, data de
validade e condições de
armazenagem.
Macarrão, do tipo parafuso,
com ovos, acondicionado
em embalagem resistente
de polietileno atóxico
transparente, contendo 1
kg.
Maça nacional - tamanho
grande, de 1ª qualidade. O
produto não deverá
apresentar problemas com
coloração não
características, não estar
machucada, perfurado,
muito maduro e nem muito
verde.
Maionese light 250g dizeres de rotulagem, data
de fabricação e prazo de
validade, informação dos
ingredientes e composição
nutricional.
Mamão papaia,
apresentando maturação
média (de vez), polpa firme
ao toque, sem apresentar
avarias de casca,
procedente de espécie
genuína e sã, fresca, sem
apresentar avarias de
casca. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à

KG

0,011

30

30

10

120

KG

0,011

30

30

10

120

KG

0,035

30

30

32

384

UND

0,0044

30

30

04

48

UND

0,035

30

30

32
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superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
Manga tommy, fresca, sem
apresentar avarias de
casca. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Manteiga extra com sal
500g - contendo dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido.
Margarina Vegetal cremosa
com sal, com 80% de teor
de gordura, refrigerado,
não rançoso,
acondicionado em
embalagem resistente de
polietileno, contendo 500g.
Massa de Lasanha Descrição: massa
alimentícia de sêmola de
trigo, seca, lisa, vitaminada,
isenta de sujidades.
Embalagem plástica
resistente e transparente.
Rotulagem contendo
informações dos
ingredientes, composição
nutricional, data de
fabricação. Prazo de
validade: mínimo de 06
(seis) meses, a partir da
data da entrega na unidade
requisitante. Emb. 500g.
Melancia com grau de
maturação adequado para
o consumo, casca firme
sem avarias, polpa firme de
coloração vermelha com
aparência fresca e macia,

UND

0,044

30

30

40

480

UND

0,046

30

30

42

504

UND

0,035

30

30

32

384

PCT

0,0066

30

30

06

72

KG

0,033

30

30

30
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procedente de espécie
genuína e sã, fresca. Isento
de lesões de origem física,
mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos
aderidos à superfície
externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
Melão amarelo, a casca
deve ser firme, sem
rachaduras e de cor
vibrante, de 1ª qualidade.
Canjica de milho branco
tipo 1, contendo 80% de
grãos inteiros, preparados
com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias
terrosas, parasitos e de
detritos animais ou
vegetais. Pct de 500g
Milho de pipoca tipo 1 em
embalagens de polietileno
de 500g cada. Livre de
pragas e sujidades.
Milho em conserva lata
contendo 200g embalagem
contendo no mínimo, com
identificação do produto e
prazo de validade.
Morango in natura, fruta
fisiologicamente
desenvolvida, bastante
firme, com maturação
apropriada, inteira, sem
ferimentos, livre de pragas
e doenças e munida de
cálice e pedúnculo verde,
sem sinais de fungos ou
apodrecimento.
Cereal de arroz e aveia, de
preparo instantâneo,
preparado a partir de
matérias primas sãs,
limpas, enriquecido com
vitaminas. Embalagem: em
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polietileno, bem vedada,
com 230g do produto.
Prazo de validade mínimo
12 meses a contar a partir
da data de entrega.
Cereal de milho, contendo
como ingredientes: Farinha
de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar,
fosfato de sódio dibásico,
premix vitamínico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco e
vanilina. Embalagem: em
polietileno, bem vedada,
com 230g do produto.
Prazo de validade mínimo
de 12 meses a contar a
partir da data de entrega.
Óleo de soja vegetal,
envasado em garrafa
plástica resistente
transparente, ou lata
contendo 900 ml,
Orégano desidratado, em
embalagem plástica
transparente resistente,
contendo 100g,
Ovo de galinha, branco,
fresco, limpo, acomodados
em bandejas de papelão
com 12 unidades lacradas.
Pão de forma de massa
leve, acondicionado em
embalagem plástica,
contendo descrição
característica do produto,
com peso de 500g.
Validade mínima de 10 dias
a partir da data de entrega.
Pão de forma integral,
acondicionado em
embalagem plástica,
contendo descrição
característica do produto,
com peso de 500g.
Validade mínima de 10 dias
a partir da data de entrega.
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Pão de milho de forma,
acondicionado em
embalagem plástica,
contendo descrição
característica do produto,
com peso de 500g.
Validade mínima de 10 dias
a partir da data de entrega.
Pão francês, peso 50g.
Formato fusiforme com
adição de sal, composto de
farinha de trigo especial,
água, sal, e fermento
químico. Deverão ser
acondicionadas em sacos
de polietileno atóxico,
resistente e transparente
de forma que o produto
seja entregue íntegro. O
produto deverá apresentar
validade mínima de 24
horas após entrega.
Pão tipo bisnaguinha
Embalagem: Saco de
polietileno, transparente,
atóxico, resistente,
termossoldado,
devidamente identificado
com aproximadamente 14
unidades de
aproximadamente 20g,
perfazendo
aproximadamente 280g
Pera, aspecto globoso,
frutos mistos entre verdes e
maduros, cor própria,
classificada como fruta com
polpa firme e intacta, isenta
de enfermidades,
sujidades, parasitas e
larvas, sem lesões de
origem física.
Pernil suíno 1ª qualidade,
congelada, limpa, aspecto:
próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa,
cor: própria da espécie,
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sem manchas esverdeadas
ou pardacentas, odor
próprio, embaladas em
saco plástico transparente
e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que
garanta a integridade do
produto até o momento do
consumo. Embalagem:
plástica, transparente e
adequada ao produto,
resistente, contendo
identificação do produto,
etiqueta de peso e data da
embalagem e validade.
Pêssego In natura, de
primeira; livre de sujidades,
parasitas e larvas; tamanho
KG
e coloração uniformes;
devendo ser bem
desenvolvida e madura;
com polpa firme e intacta.
Pimentão verde, casca lisa
e brilhante, não pode estar
KG
murcho e nem melando, de
1ª qualidade.
Polpa de tomate sachê de
340g, o produto deverá
SACH
apresentar na embalagem
Ê
data de fabricação e
validade.
Presunto sem gordura
fatiado. Embalagem com
dados de identificação do
produto, marca do
fabricante, lote, validade,
peso liquido. Deverá ser
transportado em carros
fechados refrigerados, em
KG
embalagens e
temperaturas corretas (10ºc
ou de acordo com o
fabricante) e adequadas,
respeitando a
características do produto.
De modo que as
embalagens não se
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apresentem alteradas.
Queijo minas branco
tradicional, de primeira
qualidade, embalagem com
identificação do produto e
prazo de validade.
Queijo mussarela, fatiado.
Embalagem com dados de
identificação, data de
fabricação, de validade e
peso liquido. Deverá ser
transportado em carros
fechados refrigerados, em
embalagens e
temperaturas corretas (10ºc
ou de acordo com o
fabricante) e adequadas,
respeitando a
características do produto.
De modo que as
embalagens não se
apresentem alteradas
Quiabo frescos, frutos
devem ter cor verde
intensa, serem firmes, sem
manchas escuras
Repolho verde, novo, de 1ª
qualidade, folhas sãs, sem
rupturas, com coloração
uniforme, sem manchas,
livre de enfermidades,
isento de partes pútridas.
Não deve estar danificado
por qualquer lesão de
origem física ou mecânica.
Suficientemente
desenvolvido, em perfeito
estado de conservação e
maturação. Embalagem:
em sacos plásticos
resistentes, conforme
quantidade solicitada
Requeijão cremoso –
produto pastoso de cor
clara e uniforme, odor e
sabor próprios, isento de
mofos, bolores ou
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sustâncias estranhas;
acondicionado em
embalagem resistente de
polietileno, contendo 250g
Rúcula fresca, tamanho e
coloração uniforme,
devendo ser bem
desenvolvida, firme e
intacta, isenta de material
terroso e unidade externa
anormal, livre de resíduos
de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.
Sagu em embalagem
plástica de 500g. A
embalagem deve conter:
data de validade,
identificação da marca,
número do lote,
procedência, composição.
Sal marinho iodado
refinado, acondicionado em
embalagem resistente de
polietileno atóxico,
contendo 1 kg,
Sardinha em conserva lata
de 125g. A lata deverá
apresentar revestimento
interno apropriado, vedada,
isento de ferrugem e
substâncias nocivas.
Validade mínima de (06)
meses.
Leite de soja em pó, deve
ter com principal
ingrediente o extrato de
soja, sabor natural, deve
ser enriquecido com as
principais vitaminas e
mineras, deve conter pelo
menos 240mg de cálcio
para uma porção de 30g do
produto. Não deve conter
nos seus ingredientes
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produtos oriundos do leite
de vaca ou outro animal. O
produto deverá poder ser
ingerido por intolerantes à
lactose e ao glúten e por
alérgicos à proteína do
leite. Na embalagem deve
conter todos os dizeres
obrigatórios. Embalagem
de 250g.
Suco de caju garrafa de 1
litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e
endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Suco de goiaba garrafa de
1 litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e
endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Suco de manga garrafa de
1 litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e
endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Suco de maracujá garrafa
de 1 litro, a embalagem
deverá declarar a marca,
nome e endereço do
fabricante, prazo de
validade e lote.
Suco de uva garrafa de 1
litro, a embalagem deverá
declarar a marca, nome e
endereço do fabricante,
prazo de validade e lote.
Tangerina ponkan ótima
qualidade, sem defeitos
sérios, apresentando
tamanho e coloração
uniforme, com polpa e
casca firmes e intactas,
sem manchas ou defeitos,
nem danos físicos e/ou
mecânicos, ser originário
de plantas sadias,
destinado ao consumo “in
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natura”, estar fresca.
Tapioca formato granulado
tipo 2, sabor tradicional, pct
500g. Ingredientes: Fécula
extraída da mandioca em
flocos. Na embalagem deve
conter a marca, data de
fabricação e validade.
Uva-passa, preta ou
branca, sem semente, livre
de fungos; embalagem
hermeticamente fechada e
rotulada, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, com
identificação do fornecedor
na embalagem.
Uva Thompson, sem
semente, nacional,
embalagem primária em
sacos plásticossem
sobreposição dos cachos,
de primeira, formato do
cacho e baga uniforme,
coloração verde da fruta e
dos engaços, devendo ser
bem desenvolvida e
madura, ausente de
patológicas fisiológicas na
polpa, com polpa firme e
intacta, sem danos na
película das bagas, sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, com
identificação do fornecedor
na embalagem.
Vagem deverá apresentarse bem formados, sem
manchas, sem ataque de
pragas e doenças, sem
rachaduras e danos
mecânicos, as frutas e
hortaliças deverão ser
procedentes de espécies
genuínas e sãs e satisfazer
as seguintes condições
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mínimas: -serem frescas; não estarem golpeadas e
danificadas por quaisquer
lesões de origem física,
mecânica ou biológica que
afetam sua aparência.
Vinagre de álcool, em
garrafa de 750ml.
Embalagem plástica,
resistente e transparente,
com validade descrita em
sua embalagem. O produto
deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na
unidade.
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