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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS 

SECRETARIAS QUE COMPÓEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO  MUNICÍPIO DE 

LIMOEIRO DO AJURU, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA 

FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE 

COM ANEXO I. 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QUANTIDADE 

1 

ABACATE IN NATURA: Maduro, de tamanho grande, 
uniformes, sem defeitos, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa. Quilogramas 1190 

2 

ABACAXI IN NATURA: De primeira qualidade, maduro, de 
tamanho grande, casca dura, uniforme, sem defeitos, 
intactos, firmes e bem desenvolvidos, livre de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Unidades 1267 

3 

ABÓBORA: Abóbora madura, tipo moranga, de tamanhos 
grandes, uniformes, sem defeitos,  intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à 
superfície externa. Quilogramas 120 

4 

AÇÚCAR CRISTAL: De primeira qualidade, refinado, sem 
umidade e sujeira, embalagem plástica, resistente, 
transparente, contendo 1 kg, acondicionados em fardos 
plásticos transparentes, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade de no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega. Fardo c/ 30 UNID. Fardos 450 

5 

ACHOCOLATADO EM PÓ: Instatâneo, vitaminado, em pó, 
homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor 
doce, contendo açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, 
sem glútem, embalagem de 400g e prazo de validade de no 
mínimo 10 meses a contar da data de entrega. Caixa c/ 30 
UNID. Caixas 404 

6 

ADOÇANTE LÍQUIDO: 100 ml, de baixo ou inexistente valor 
energético, valor calórico 0,007kcal, proporcionando ao 
alimento o gosto doce. Contendo na embalagem data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 10 meses a 
partir da data de entrega. CAIXA C/ 12 UNID. Caixas 200 

7 ÁGUA MINERAL: Sem gás, 300ml, pacote com 24 unid. Pacotes 430 

8 

ALHO IN NATURA: Graúdo, com casca, sem réstia, bulbo 
inteiriço, de boa qualidade, firme e intacto, tamanho e 
coloração uniforme, sem cortes, lesões, perfurações, 
parasitas e larvas, 1ª qualidade.  Quilogramas 677 
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9 

ALFACE: De primeira qualidade em condições adequadas para 
consumo, isenta de sujidades, parasitas ou larvas. Pacotes 410 

10 AMACIANTE DE CARNE: Embalagem com 120 g, Potes 120 

11 AMEIXA EM CALDAS: Embalagem de 400g. Caixa c/ 12 UNID. Caixas 100 

12 AMIDO DE MILHO:  Embalagem de 200g.  Caixas 760 

13 

ARROZ BRANCO TIPO 1: 1kg, Classe Longo Fino, Subgrupo 
Polido, sem sujidades, parasitas, larvas e bolores. Embalagem 
plástica transparente. Fardo c/ 30 UNID. Fardos 817 

14 

ARROZ INTEGRAL: 1KG, Classe Longo Fino, Subgrupo 
Parboilizado Integral, sem sujidades, parasitas, larvas e 
bolores. Embalagem plástica transparente.  Unidades 8000 

15 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1: 1kg, Classe Longo Fino, 
Subgrupo Parboilizado, Fardo c/ 30 UNID. Fardos 47 

16 

AVEIA: Em flocos finos, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico contendo 200g, com 
identificação na caixa (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, data de fabricação e validade. Unidades 12.000 

17 

AZEITE DE DENDÊ: Embalagem de 200ml. Caixa com 24 unid. 
Contendo na embalagem data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 10 meses a partir da data de entrega. Unidades 2.400 

18 

AZEITE DE OLIVA: Extra virgem, acondicionado em 
embalagem de vidro ou enlatado, contendo 500 ml,  com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, data de fabricação e validade. Validade 
mínima de  10 (dez) meses a contar da data da entrega. Caixa 
c/ 12 UNID. Unidades 120 

19 

AZEITONA EM CONSERVA: Azeitonas verdes, fatiada sem 
caroço. Não contém Glútem.Peso drenado de 150g.  Unidades 2000 

20 BACON: De primeira qualidade. Quilogramas 230 

21 

BALA DE FRUTAS: Em embalagem transparente, contendo as 
informações do produto, data de fabricação e validade. 
Pacote com 700g. Pacotes 350 

22 

BANANA PRATA IN NATURA: De primeira qualidade, de 
tamanho médio, firme, sem rachaduras, nível médio de 
amadurecimento e sem manchas, apropriada para o 
consumo. Dúzias 1500 

23 

BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO: Ao leite, embalagem 
de 1 kg. Unidades 510 

24 

BATATA DOCE: Intacta e limpa, firme de tamanho uniforme, 
isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, nível médio de 
amadurecimento. Quilogramas 80 

25 

BATATA INGLESA:Intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho 
uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, 
isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas, sem manchas everdeadas e livre de broto. Quilogramas 1500 

26 

BATATA PALHA: Tradicional, 500g. Validade de no mínimo 06 
meses a contar da data de entrega, embalagem bem lacrada 
e preseravada. Caixa c/ O6 UNID. Unidades 282 
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27 

BAUNILHA: Aroma artificial de baunilha para fins alimentícios. 
30 ml, caixa com 12 UNID. Unidades 252 

28 BEBIDA LÁCTEA UHT: 1L, diversos sabores. Caixa c/ 12 UNID. Unidades 120 

29 

BETERRABA: de primeira qualidade, firme, de tamanho 
comercial, apropriada para consumo. Quilogramas 150 

30 

BISCOITO AMANTEIGADO: Pacote com 400g. Caixa com 20 
pacotes. Caixas 250 

31 

BISCOITO SALGADO: Tipo cream-cracker, de textura crocante, 
ndicionado em embalagem resistente de polietileno, atóxico, 
transparente de dupla face, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 
ou qualquer material estranho. Validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar da data de entrega. 400g, caixa c/ 24 
pacotes. Caixas 120 

32 

BISCOITO DOCE: Tipo maizena, cor e odor característicos, 
textura crocante, acondicionado em embalagem 
transparente, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. 200g, caixa c/ 20 pacotes. Caixas 120 

33 

BISCOITO DOCE: Tipo maria, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno, atóxico, transparente 
de dupla face, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvaou 
qualquer material estranho. Validade mínima de 06 (seis) 
meses, a contar da data de entrega. 400g, caixa c/ 20 
pacotes. Caixas 400 

34 

BISCOITO DOCE: Tipo rosquinha de côco. Textura crocante, 
acondicionado em embalagem resistente, transparente, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, data de fabricação e validade. 400 g, caixa 
c/ 20 pacotes. Caixas 60 

35 

BISCOITO DOCE: tipo rosquinha de chocolate. Textura 
crocante, acondicionado em embalagem resistente, 
transparente, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e 
validade. 400 g, caixa c/ 20 pacotes. Caixas 68 

36 BISCOITO WAFER: Pacote de 140g. Caixa com 20 UNID. Caixas 30 

37 BOMBOM: Tipo sonho de valsa. Pacote de 1 kg com 50 UNID. Pacotes 500 

38 

BOMBOM: Caramelos de leite no delicioso sabor baunilha, 
produzido com leite fresco. Pacote de 660 g com 95 unidades 
aproximadamente. Pacotes 500 

39 

BOMBOM: Tipo pirulito, sabores diversos. Pacote de 400g 
com 50 unidades. Pacotes 550 

40 

CAFÉ: Torrado torrado e moído , de primeira qualidade, 
embalado á vácuo, acondicionado em embalagem plástica, 
contendo data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega, com selo de Unidades 8.000 
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pureza da associação brasileira da industria do café – abic. 
Embalagem de 500g,  

41 

CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE: Sem osso, sem gordura ou 
pele, limpa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, 
cheiro próprio da carne, tipo  Alcatra. Quilogramas 4500 

42 

CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE: Com osso. Tipo pá, sem 
manchas, limpa. Inspecionada pelo Ministério da Agricultura 
(SIF ou SIE). Quilogramas 4500 

43 

CARNE BOVINA MOÍDA: tipo músculo, limpa, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, contendo no máximo 8% de 
gordura, sem osso. Embalada em saco transparente e 
atóxico. Quilogramas 4000 

44 CARNE BOVINA EM CONSERVA: Embalagem de 320g. Unidades 20.240 

45 CALABRESA: De primeira qualidade. Quilogramas 630 

46 CANELA EM PÓ: Embalagem de 50g. Unidades 110 

47 

CEBOLA: Cebola branca, fresca, Não brotada, sem danos 
fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidos, apropriada para 
consumo. Quilogramas 1450 

48 

CENOURA: Laranja-vivo, sem folhas, tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, escovada, isentas de 
sujidades, sem corpos estranhos aderida à superfície externa, 
apropriado para consumo. Quilogramas 1300 

49 

CHARQUE: De primeira qualidade, carne e sal, com 
identificação (validade, peso, procedência, número de 
registro no SIF, SIE ou SIM), em cada embalagem devem estar 
de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura 
pecuária e abastecimento. Não inferior a 180 dias, ter sido 
fabricado no máximo 30 dias antes da entrega. Quilogramas 4000 

50 CHOURIÇO: De primeira qualidade. Quilogramas 195 

51 

CHUCHU IN NATURA: Pouca 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. Quilogramas 1000 

52 

COCO IN NATURA: maduro, sem casca de palha e sem 
sujidades. Próprio para o consumo. Unidades 110 

53 

COENTRO IN NATURA: Fresco, com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. Maços 1500 

54 

COUVE IN NATURA: Fresca, limpa, com coloração verde 
escuro, separados em maços padronizados, proceder de 
espécies genuínas e sãs, isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. Maços 1000 
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55 

COLORÍFICO: Em pó, sem sal, a base de urucum, embalagem 
de 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido.  Unidades 500 

56 

COMINHO: Moído, sem sal, cor, sabor e cheiro próprio, em 
pacote de 100g. Unidades 500 

57 

CREME DE LEITE: Caixa, 200 g, sem necessidade de 
refrigeração, sabor suave, consistência firme, embalagem 
cartonada, não amassada. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa. Prazo de validade mínimo de 06 meses 
a contar da data de entrega. Unidades 9.864 

58 ERVILHA:  Em conserva, lata com 200g cada.  Unidades 3.480 

59 

EXTRATO DE TOMATE: concentrado, conservação isenta de 
fermentação, feito com tomates maduros, sem pele e sem 
sementes. Produto isento de fermentações, sem aditivos e 
conservantes, prazo de validade mínima 12 meses a contar 
da data de entrega. Pacote com 340g. Unidades 1090 

60 

FARINHA DE MANDIOCA: branca, grossa e torrada. Isenta de 
sujidade ou qualquer substancia que possa comprometer a 
qualidade. Acondicionada em embalagem transparente e 
bem lacrada. Própria para o consumo Quilogramas 2000 

61 

FARINHA DE MANDIOCA PARA FAROFA: Branca, seca e sem 
sujidades. Acondicionada em embalagem transparente e bem 
lacrada. De primeira qualidade, própria para o consumo. Quilogramas 250 

62 

FARINHA DE TAPIOCA: Natural na data de entrega, isenta de 
substâncias terrosas ou sujidades, de primeira qualidade, 
própria para o consumo. Acondicionada em embalagem 
transparente e bem lacrada. Quilogramas 1450 

63 

FARINHA DE TRIGO: Com fermento, em pó, pacote de 1kg, 
fardinho com 20kg. Fardos 100 

64 

FEIJÃO CARIOCA : Tipo 1, novo, de primeira qualidade, 
constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos 
mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, 
transparente, contendo 1 kg, acondicionados em fardos 
plásticos transparentes, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega.Fardo com 30 kg. Fardos 700 

65 

FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de primeira qualidade, 
constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos 
mofados e/ou carunchados. Embalagem plástica, resistente, 
transparente, contendo 1 kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade mínimo 06 meses a 
contar da data de entrega. de 1kg. Fardo c/ 30 kg. Fardos 500 

66 FERMENTO EM PÓ: Embalagem de 100g Unidades 228 

67 

FRANGO INTEIRO ABATIDO: de primeira qualidade, com odor 
e textura característicos de um produto de boa qualidade, 
apresentado em embalagens transparentes, resistentes, com 
fechamento à vácuo ou bem lacradas, próprio para o Quilogramas 7000 
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consumo. 

68 

FRANGO: COXA E SOBRECOXA, fresco ou congelado, de 
primeira qualidade, com odor e textura característico de um 
excelente produto, apresentado em embalagens 
transparentes, resistentes, com fechamento á vácuo ou bem 
lacradas, próprio para o consumo Quilogramas 1280 

69 

FRANGO: PEITO, sem osso, limpo, magro, não temperado, 
fresco ou congelado, proveniente de aves sadias, 
apresentando cor e odor característicos. Isento de vestígio de 
descongelamento, cor esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer 
substância contaminante. Acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxica, resistente, de boa qualidade, próprio para 
o consumo. Quilogramas 2720 

70 FUBÁ DE MILHO: Embalagem com 1K. Unidades 800 

71 GELATINA SEM SABOR: Comestível e incolor, pacote de 24g. Unidades 250 

72 

GOIABA: de primeira qualidade, tamanho médio sem 
machucados  e manchas, firme, apropriada para o consumo. Quilogramas 340 

73 

GOMA DE TAPIOCA:  Fécula extraída da mandioca, em forma 
granulada. Isenta de sujidades, parasitas ou qualquer corpo 
estranho que possa comprometer  qualidade do produto. 
Apropriada para o consumo. Quilogramas 300 

74 

IOGURTE DE FRUTAS: Nos sabores morango ou pêssego. 
Embalagem de 1 litro. Unidades 1000 

75 

LARANJA: De primeira qualidade,  tamanho médio, sem 
machucados e sem manchas,livre de resíduos de fertilizantes, 
de parasitas ou larvas. Apropriada para o consumo. Dúzias 500 

76 

LEITE CONDENSADO: Lata, coloração branca, isento de 
granulaçoes, prazo de validade mínimo 10 meses a contar da 
data de entrega, lata bem lacrada e preservada, com 395g. 
Caixa com 24 unidades. Caixas 500 

77 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: vitamina a, c, e d, ferro. Sem grumos. 
Embalagem intacta e preservada, livre de parasitas e 
substâncias nocivas, deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, data 
de fabricação e prazo de validade. Pacote com 200g, fardo c/ 
50 UNID. Fardos 20 

78 

LEITE EM PÓ DESNATADO: Rico em vitamina a e d, ferro. Sem 
grumos. Embalagem intacta e preservada, livre de parasitas e 
substâncias nocivas, deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, data 
de fabricação e prazo de validade. Pacote com 400g.  Unidades 2500 

79 

LEITE ZERO LACTOSE: Fonte de vitaminas, cálcio e ferro.  
embalagem com identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação específica. Caixa com 12 unid. Caixas 30 

80 

LEITE DE CÔCO: Tradicional, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade.  Embalagem 
de 200 ml, caixa com 24 unid. Caixas 100 
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81 

LIMÃO IN NATURA: tamanho médio e grande, sem 
machucados, brotos ou manchas, limpos e sem brotos, livre 
de resíduos de fertilizantes, apropriado para consumo. Quilogramas 830 

82 

LINGUIÇA TOSCANA: De primeira qualidade, apropriada para 
o consumo. Quilogramas 1224 

83 

MAÇÃ IN NATURA: De primeira qualidade, tamanho médio, 
sem machucados ou manchas, livre de sujidades ou parasitas, 
apropriado para consumo. Unidades 2500 

84 

MACARRÃO DE SÊMOLA ESPAGUETE: Com ovos. Embalagem: 
plástica, transparente, resistente, bem vedada, isento de 
qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade 
mínimo 08 meses a contar da data de entrega. Pacote com 
500g. Unidades 1000 

85 

MACARRÃO DE SÊMOLA PARA LASANHA: Com ovos. 
Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, 
isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de 
validade mínimo 08 meses a contar da data de entrega. 
Pacote com 500g. Unidades 600 

86 

MACARRÃO DE SÊMOLA PENNE: Com ovos. Embalagem: 
plástica, transparente, resistente, bem vedada, isento de 
qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade 
mínimo 08 meses a contar da data de entrega. Pacote com 
500g. Unidades 500 

87 

MACARRÃO TALHARIM: Com ovos. Embalagem: plástica, 
transparente, resistente, bem vedada, isento de qualquer 
substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 08 
meses a contar da data de entrega. Pacote com 500g. Unidades 500 

88 

MACARRÃO DE SÊMOLA PARAFUSO: Sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e 
corantes naturais (urucum e cúrcuma). Pacote com 500g. Unidades 600 

89 

MACARRÃO PARA SOPA: Com ovos. Embalagem: plástica, 
transparente, resistente, bem vedada, isento de qualquer 
substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 08 
meses a contar da data de entrega. Pacote com 500g. Unidades 800 

90 MAIONESE: Embalagem de 01 kg. Unidades 336 

91 

MAMÃO IN NATURA: de primeira qualidade, tamanho 
comercial, sem machucados ou manchas, livre de sujidades 
ou parasitas, firme, apropriado para consumo. Quilogramas 1000 

92 

MANGA: de primeira qualidade, tamanho comercial, sem 
machucados ou manchas, livre de sujidades ou parasitas, 
firme, apropriado para consumo. Quilogramas 220 

93 MANTEIGA: Comum, com sal, 500g. Unidades 384 

94 

MARGARINA: Com sal, cremosa, de 1ª qualidade,  isenta de 
gorduras trans, embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade e com registro no 
órgão competente. Pote com 500g. Unidades 500 

95 

MARACUJÁ IN NATURA: azedo, de primeira qualidade, 
tamanho e colorações uniformes, livres de resíduo de 
fertilizantes, apropriado para o consumo. Quilogramas 1350 

96 MASSA PARA  BOLO: Em pó, boa qualidade, embalagem com Unidades 600 
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identificação do produto, marca do fabricante e prazo de 
validade pct 400g. 

97 

MELANCIA IN NATURA: De primeira qualidade, nível bom de 
amadurecimento, bem vermelhinha na parte interna, própria 
para o consumo. Quilogramas 1000 

98 

MELÃO: de primeira qualidade, tamanho médio sem 
machucados ou manchas, fime, liso  livre de sujidades ou 
corpo estranho, apropriado para consumo. Quilogramas 300 

99 

MILHARINA: Flocos de milho pré cozido, rico em ferro e ácido 
fólico. 500 g. Unidades 2.400 

100 MILHO BRANCO : De boa qualidade, pacote com 500g.  Unidades 2000 

101 

MILHO P/ PIPOCA :Tipo 1, classe amarelo, grupo duro. De boa 
qualidade, pacote com 500g. Unidades 600 

102 MILHO VERDE: em conserva, lata com 200g. Unidades 1200 

103 MOLHO DE SOJA: Embalagem de 150ml. Unidades 96 

104 

MOLHO DE TOMATE: embalagem bem lacrada e preservada 
de 340g, contendo identificação do produto, prazo de 
validade. Unidades 480 

105 

MORTADELA DE FRANGO: embalagem bem lacrada e 
preservada, contendo informações nutricionais do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. Quilogramas 1500 

106 

MORTADELA DE PORCO: embalagem bem lacrada e 
preservada, contendo informações nutricionais do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. Quilogramas 800 

107 

ÓLEO DE SOJA: 100% natural. Isento de odores  e qualquer 
substância nociva. validade de 12 meses a contar da data de 
entrega. Embalagem pet com 900 ml. Caixa com 20 UNID. Unidades 8000 

108 

OVOS: Caixa com 360 UNID. Apresentando casca limpa, 
íntegra, sem ovos quebrados, trincados e sem sujidades. Caixas 158 

109 PÃO DOCE: Á base de trigo, fermento, açúcar, côco e corante. Unidades 3400 

110 PÃO DE FORMA: Para sanduiche, pacote de 900g. Pacotes 1500 

111 

PÃO DE CHÁ: Unidade de 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 de forma que o produto seja entregue 
íntegro, fresco, macio, sem presença de sujidades ou corpo 
estranho,informar os dados de identificação do produto. Unidades 15200 

112 

PÃO FRANCÊS: Á base de trigo, fermento biológico, açúcar, 
ovos e sal. Unidades 18000 

113 PÃO HAMBURGUER: Á base de trigo, leite e açúcar. Unidades 15400 

114 

PEIXE: De primeira qualidade, fresco, tamanho médio ou 
grande, próprio para o consumo. Quilogramas 500 

115 

PEIXE: Filé, sem osso ou espinhas, somente a carne do peixe, 
fresco,de primeira qualidade, próprio para o consumo. Quilogramas 450 

116 

PEPINO: de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvido e 
maduro, com polpa firme. Quilogramas 150 

117 

PERA: de primeira qualidade, tamanho médio sem 
machucados ou manchas,firme, livre de sujidades ou 
parasitas, apropriada para consumo. Quilogramas 150 
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118 

PÊSSEGO EM CALDA: Pêssego em metades, com água e 
açúcar. Embalagem de 830g. Unidades 108 

119 

PIMENTA COM COMINHO: Em pó, torrado e moído. devem 
apresentar cor, sabor e odor característico. Embalagem de 
250g. Pacotes 800 

120 

PIMENTA DO REINO: Em pó, torrado, deve apresentar cor, 
sabor e odor característico. Pacote de 100g. Pacotes 100 

121 

PIMENTÃO IN NATURA: verde, sadio, fresco, sem 
danificações físicas. Isento de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 
sabor estranho, primeira qualidade, tamanho comercial, 
firme, apropriado para o consumo. Quilogramas 300 

122 

PIMENTINHA DE CHEIRO: De boa qualidade, devem 
apresentar cor, sabor e odor característico, apropriado para 
consumo.  Quilogramas 110 

123 

PIPOCA DOCE: Embalagem com 20 unidades de 15g no 
pacote. Fardo com 10 pacotes. Fardos 280 

124 

PIPOCA SALGADA: Embalagem com 20 unidades de 15g no 
pacote. Fardo com 10 pacotes. Unidades 2800 

125 

POLPA DE FRUTAS: Congelada ou fresca, embalagem de 1kg, 
de sabor variaveis (acerola, bacuri, cupuaçu, goiaba, graviola, 
maracuja, muruci) Quilogramas 5000 

126 

PRESUNTO: De primeira qualidade, pode ser cortado em 
fatias finas, embalagem transparente, bem lacrada e 
preservada, isento de qualquer substância estranha ou 
nociva, sem mofo. Embalagem de 1kg, prazo de validade 
expressa na mesma. Quilogramas 400 

127 PROTEÍNA DE SOJA: Embalagem de 400g cx c/ 24 UNID. Unidades 500 

128 

QUEIJO MUSSARELA: De primeira qualidade, pode ser 
cortado em fatias finas, embalagem transparente, bem 
lacrada e preservada, isento de qualquer substância estranha 
ou nociva, sem mofo. Embalagem de 1kg, prazo de validade 
expressa na mesma. Quilogramas 500 

129 QUEIJO RALADO: Pacote com 50 g. De boa qualidade. Unidades 400 

130 

REFRIGERANTE: Embalagem de 2L, fardo com unidades, 
sabores Diversos. Embalagem bem lacrada e com data de 
validade na parte externa. Fardos 800 

131 

REPOLHO IN NATURA: de primeira qualidade,verde, tamanho 
médio sem machucados ou manchas, livre de resíduos, 
apropriado para consumo. Quilogramas 1000 

132 

REQUEIJÃO: Cremoso, tradicional, pote de 200g, bem lacrado 
e conservado, validade exposta na embalagem. Unidades 750 

133 

SAL REFINADO: 1 kg, iodado, 1ª qualidade, não deve 
apresentar sujidades, misturas inadequada ao produto. 
embalagem deve estar intacta, acondicionado em pacotes de 
polietileno transparente, termossoldada, atóxica, prazo de 
validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega,  
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. Unidades 500 

134 SALSICHA EM CONSERVA: Tipo viena. Deve apresentar - se Latas 10.800 
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livre de parasitas e de qualquer aparato que venha encobrir 
possíveis alterações. Embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. Lata com 180 g. Caixa com 24 latas. 

135 

SALSICHA TIPO HOT DOG: sem pimenta, resfriada, feita a 
partir de carne beneficiada sob inspeção veterinária. Deve 
apresentar - se livre de parasitas e de qualquer aparato que 
venha encobrir possíveis alterações. Embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. Quilogramas 800 

136 

SARDINHA EM CONSERVA: Com óleo comestível, preparada 
com sardinhas frescas, limpas, evisceradas, descabeçadas, 
descamadas, livre de nadadeiras e submetidas a prévia 
inspeção sanitária, rico em ômega 3. Embalagem com 125gr. Unidades 8.000 

137 

SELETA DE LEGUMES: Embalagem de 170g (peso drenado), 
contendo identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. Unidades 576 

138 

SELETA DE MILHO E ERVILHA: Embalagem de 200g de peso 
drenado, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido.  Unidades 800 

139 

SOPÃO: Sabores variados. Pacote com 190g, contendo 
identificação do produto, informações nutricionais, marca do 
fabricante e prazo de validade.  Pacotes 500 

140 

SUCO EM PÓ: Com sólido sabor da fruta, embalagem com 30 
g. Diversos sabores Unidades 100 

141 SUCO DE CAJU: Concentrado. Garrafa de 500 ml. Unidades 1608 

142 

TEMPERO COMPLETO:  sem pimenta, contendo sal, alho e 
pimenta do reino. Com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Pote de 300g, 
caixa com 24 potes. Caixas 150 

143 

TEMPERO :  Para arroz. Embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante e prazo de validade . Pacote 
com 60g, contendo 12 sachês de 5g.  Pacotes 96 

144 

TEMPERO:  Para carne .Com identificação do produto, marca 
do fabricante e prazo de validade. Pacote com 60g, contendo 
12 sachês de 5g. Pacotes 300 

145 

TEMPERO:  Para feijão. Com identificação do produto, marca 
do fabricante e prazo de validade. Pacote com 60g, contendo 
12 sachês de 5g.  Pacotes 96 

146 

TEMPERO: Para frango. Com identificação do produto, marca 
do fabricante e prazo de validade. Pacote com 60g, contendo 
12 sachês de 5g. Pacotes 300 

147 

TOMATE IN NATURA: De primeira qualidade, tamanho 
comercial, firme, com parcial de amadurecimento. 
Apropriado para o consumo Quilogramas 1500 

148 

TORRADA: Fatias de pão torradas, crocantes, em embalagem 
transparente, bem lacrada e com data de fabricação. Pacotes 180 

149 

UVA IN NATURA: de primeira qualidade, de tamanho médio, 
firme, sem rachaduras, sem manchas, apropriada para o 
consumo; Quilogramas 1000 
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150 

VINAGRE DE ÁLCOOL: Translúcido, com cor, sabor e odor 
característicoEmbalagem de 750ml Unidades 8500 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A aquisição de Gêneros alimentícios é necessária para uma melhor prestação do serviço 

desenvolvido pela administração pública, dentro de suas atividades internas e externas, para o 

melhor atendimento ao público do Município de Limoeiro do Ajuru. 

A aquisição desses alimentos irá beneficiar não somente a administração publica, como 

também publico, pois, não há como prestar um serviço de qualidade se o poder público não 

tiver esses alimentos. Para que possa de forma rápida e eficiente disponibilizar de forma 

transparente as informações que atenderão não só a legislação como também a quem tiver 

interesse na mesma desde que não seja informação sigilosa. Desenvolver um trabalho de 

qualidade em tempo hábil que atende os anseios da sociedade e a Legislação vigente. 

Os quantitativos, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 

quantidades estimadas. Isto posta, alertamos que esta Administração não se encontra 

obrigada a adquirir previamente os produtos retro mencionados, diante de tal fato o 

Município de Limoeiro do Ajuru Pará- Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos 

financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da 

expectativa da compra total por parte do Município de Limoeiro do Ajuru Pará- Pa. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU -

PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os 

procedimentos licitatórios, considerando as necessidades das Secretarias Municipais 

supramencionada, devidamente protocoladas através de solicitações e autorização do ordenador 

de despesas competente, realizara o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores 

preços e condições para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados ao 

consumo nas atividades administrativas das secretarias que compõem a esfera 

administrativa do Município de LIMOEIRO DO AJURU/PARÁ, EM CONFORMIDADE 

COM ANEXO I. Cabendo a Secretaria Municipal de Administração a realização e fiscalização 

do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades 

orçamentárias e financeiras. 

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, iniciado após 

a assinatura do contrato. 

3.2 O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte, conforme especificação contida no Termo de 

Referência. 

4.3. Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente 

com os dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

4.4. As entregas dos produtos deverão ocorrer, conforme especificação contida neste 

Termo de Referência e/ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 

Administração, em até 05 (Cinco) dias contados a partir da data de recebimento da ORDEM 

DE COMPRA e/ou FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min 

(horário de Brasília/DF), na, Rua Beira Mar, S/Nº, Bairro Cuba,  próximo a fábrica de Gelo. 

4.5. Os gêneros alimentícios perecíveis, ( Aves e Carnes) deverão ser entregues em até 

05 (Cinco) dias corridos e/ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
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Administração, contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE COMPRA e/ou 

FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min (horário de 

Brasília/DF), obrigatoriamente transportados e distribuídos em veículo baú frigorífico, 

observando cada produto transportado, pessoal equipado e uniformizado para distribuição 

conforme legislação. 

4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

5.1. - Advertência; 

5.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial; 

5.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

5.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

5.6 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no 

momento do pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 

5.7 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que 

couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

5.8 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa. 

 

8 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 

despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

8.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das 

guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em 

original ou em fotocópia autenticada. 

 

8.3 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO 

AJURU PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com 

as especificações apresentadas e aceitas. 

 

7.4 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO 

AJURU PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 

 

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou 
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de compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

7.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

LIMOEIRO DO AJURU PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será a seguinte: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 
EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; VP= Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX) 365I = (6/100) 365 I = 0,0001644 

 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 

 

7.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação 

orçamentária: Exercício 2021, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão 

nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as 

condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e 

alterações. 

 

02.04 – Secretaria Municipal de Administração 

Funcional Programática: 04.122.0002.2.017.000 – Manutenção da secretaria Municipal de 

Administração. 

 

02.06 – Secretaria Municipal de Cultura 

Funcional Programática: 13.122.0007.2.032.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 

02.15 – Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.122.0006.2.068.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Funcional Programática: 12.361.0006.2.085.000 – Manutenção das Atividades Financeiras 

com Salário Educação – QSE. 

 

03.01 – Fundo Municipal de Assistência Social. 

Funcional Programática: 08.243.0004.2.122.000 – Manutenção do Programa de erradicação 

do trabalho infantil – PETI- PVMC. 

Funcional Programática: 08.244.0004.2.143.000 – Manutenção do Centro de Referência da 

Assistência Social – CRAS. 
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Funcional Programática: 08.122.0004.2.116.000 – Manutenção do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 

04.01 – Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.149.000 – Manutenção do Fundo Municipal de 

Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.031.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Saúde.   

 

 

02.12 - Secretaria municipal de meio ambiente e recursos hídricos 

Funcional Programática: 18.122.0010.2.044.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Recursos 

 

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

SUBELEMENTO DE DESPESA 

33.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1 - Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 

 

9.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

 

9.3 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

 

9.4 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 

Serviço de Almoxarifado; 

 

9.5 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado 

para este fim, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

 

9.7 - Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 –Cumprir fielmente as exigências da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ, naquilo que não contrariar o aqui 

previsto; 

 

10.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da  SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
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10.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ; 

 

10.4 - Responder pelos danos causados diretamente A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ; 

 

10.5 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO 

AJURU PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

 

10.6 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor 

competente; 

 

10.7 - Comunicar ao Setor competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU -PARÁ por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

10.8 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do produto, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital da licitação. 

Nos termos dispostos na, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 

3.555/2000 e 10.024/2019, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 

8.666/93, bem como, pela Lei Complementar n°. 123/2006 bem como em outras legislações 

pertinentes APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e delibero pelo imediato 

procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subsequentes. 
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