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ANEXO I 
 

1. TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de menores preços para a Aquisição de 

Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para a Merenda Escolar, destinados aos alunos da 

Rede Municipal de Aveiro/PA”. 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA: 

1.2.1. O Fundo Municipal de Educação de Aveiro, através da Secretaria Municipal de Educação vem solicitar 

a abertura de processo licitatório para aquisição dos gêneros alimentícios relacionados abaixo, devido à 

necessidade da manutenção de merenda escolar ofertada nas Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, 

tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2018, conforme preceitua a legislação vigente. 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UND QUANT. 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, 

extrato de malte, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas, lecitina 

de soja e aromatizantes. Embalagem primária em saco plástico em polietileno, 

termossoldado, com capacidade para 400g; 

Pct 800 

2 

ALHO, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de Primeira 

qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 

aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica. 

Kg 2.680 

3 

AÇÚCAR GRANULADO sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum L.). Cristal, branco, aspecto granuloso, fino a médio, 

isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. 

Acondicionado em embalagem de polietileno, transparente original do 

fabricante, com capacidade para 01 kg; 

Kg 5.290 

4 

ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I subgrupo polido, classe longo fino, 

agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 

umidade, com grãos inteiros. Acondicionado em embalagem de polietileno 

transparente, original de fábrica, com capacidade para 01 kg; 

Kg 5000 

5 

BISCOITO DOCE ROSQUINHA, sabor leite, coco ou chocolate, obtido pela 

mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, 

submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O 

biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso 

de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de 

polietileno, com capacidade para 400g ; 

Pct 1000 

6 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Obtido pela mistura de farinha(s), 

amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de 

amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e 

em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno, de 400g. 

Pct 2.500 
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7 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, obtido pela mistura de 

farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a 

processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno, com 

capacidade para 400g 

Pct 3.500 

8 

CARNE MOÍDA AO MOLHO, produto obtido de carne bovina moída, com 

ervilha, cenoura e batata com ou sem proteína vegetal, com molho de tomate. 

Não deve apresentar pimenta; odor próprio; sabor próprio; cor própria. 

Apresentação: carne moída ao molho envolta com ervilha, cenoura e batata em 

pedaços.Embalagem em latas de 830g; 

Latas 1.500 

9 

CARNE BOVINA SALGADA CURADA E RESSECADA. Ingredientes: 

carne bovina, sal, antioxidantes, estabilizantes e conservantes. Tipo Jerked beff, 

de Ponta de agulha. Embalagem termossoldada com peso líquido de 500g. 

Produto registrado conforme legislação.   

Pct 870 

10 

COLORAU OU COLORÍFICO, condimento de cor avermelhada a base de 

um ou mais espécies vegetais, sendo uma delas o urucum. Características: pó 

fino. Embalagem: saco plástico transparente, termos soldado, com capacidade 

para 100g. 

Pct 700 

11 

FARINHA DE ARROZ FLOCADA, produto obtido pela moagem do grão de 

arroz de 1 ª qualidade, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e 

limpas isentas de terra e parasitos. Produto composto de 100% de arroz flocado, 

branco, livre de umidade. Embalagem de polietileno transparente original de 

fábrica, com capacidade para 500g;  

Pct 1000 

12 

CAFÉ EM PÓ - Pó de café torrado e moído, selo da ABIC – com tolerância de 

1% de impurezas como cascas, paus, com ausência de larvas, parasitas e 

substâncias estranhas, umidade máxima de 6%p/p e resíduo mineral fixo 

máximo de 5%p/p, cafeína mínima de 0,7%p/p. Embalagem plástica ou 

aluminizada tipo almofada de 250g.  

Pct 1.500 

13 

FEIJÃO Tipo 1, carioquinha, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento 

de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de 

umidade. Embalagem polietileno transparente original de fábrica com 

capacidade para 01 kg; 

Kg 2.500 

14 

FIAMBRE DE CARNE BOVINA, produto obtido de carne bovina, água, 

amido de milho, proteína de soja, sal especiarias e conservantes, não deve 

conter glúten. Embalagem em lata de folha de flandres, com chave lateral, 

com capacidade para 320g; 

Pct 700 

15 

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS - Produto obtido a partir da 

fermentação do leite adicionado de fermento lácteo, com presença de polpa de 

frutas vermelhas, em embalagens plásticas tipo mamichinha ou garrafinha, com 

peso de 180 g. O produto deverá ser embalado e rotulado de acordo com a 

legislação vigente.  

Garrafa 600 

16 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, produto obtido por desidratação do leite de vaca 

integral, e apto para alimentação humana, mediante processos tecnologicamente 

adequados. Deve apresentar cor branca amarelada, aspecto de pó uniforme, 

homogêneo e fino; odor  lácteo característico, semelhante ao leite no estado 

liquido, sabor lácteo, semelhante ao leite fluido,  não rançoso. Embalagem em 

pacotes aluminizados, hermeticamente vedados, com capacidade para 200g; 

Pct 9.000 
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17 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, produto não fermentado obtido pelo 

amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. 

Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, 

parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las 

antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento 

mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. 

Embalagem de polietileno transparente de 500g; 

Pct 3.000 

18 

MILHO PARA MUNGUNZÁ, classe branca, subgrupo despeliculada, tipo1. 

Embalagem: saco plástico transparente, termos soldado, com capacidade para 

500g 

Pct 800 

19 

MOLHO DE TOMATE PENEIRADO TRADICIONAL, produto contendo 

tomate, sal e açúcar, conservantes, adicionado ou não de  especiarias. 

Embalagem do tipo Tetra Pak, com capacidade para 520g; 

Pct 390 

20 

MORTADELA DE FRANGO, produto aviário industrializado, obtido da 

emulsão de carne de ave, carne mecanicamente separada de ave, miúdos de 

frango e pele adicionados de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) 

embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e 

submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas 

quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. Embalagem deverá ser a 

vácuo, tipo “Cryovac”, termo formada, resistente, atóxica, com capacidade para 

até 0,5 kg; 

Kg 530 

21 

ÓLEO DE SOJA, produto obtido do grão de soja que sofreu processo 

tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado 

(PET) de 900ml; 

Latas 500 

22 

RISOTO DE CARNE, composto de arroz parbolizado e seus ingredientes; 

odor próprio; sabor próprio; cor própria. risoto que apresente na sua composição 

principal carne bovina e legumes. Os enriquecimentos de ferro, zinco, 

vitaminas, minerais, queijo, ovos, molho de tomate na nomenclatura do produto 

serão aceitos não obtendo vantagem para efeito de avaliação. Rendimento de no 

mínimo 20 porções de 200g por quilo de produto. Embalagem aluminizada de 

01kg; 

Kg 1.180 

23 

RISOTO DE FRANGO, composto de arroz parbolizado e seus ingredientes; 

odor próprio; sabor próprio; cor própria. risoto que apresente na sua composição 

principal de frango e legumes. Os enriquecimentos de ferro, zinco, vitaminas, 

minerais, queijo, ovos, molho de tomate na nomenclatura do produto serão 

aceitos não obtendo vantagem para efeito de avaliação. Rendimento de no 

mínimo 20 porções de 200g por quilo de produto. Embalagem aluminizada de 

01kg; 

Kg 580 

24 

SAL, produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 

brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais 

de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo 

com a Legislação Federal Específica. Embalagem em plástico de polietileno de 

1 Kg.  

Kg 430 

25 

SALSICHA AO MOLHO COM ERVILHA E MILHO, produto obtido de 

carne bovina, ervilha, milho verde com ou sem proteína vegetal, com molho de 

tomate. Não deve apresentar pimenta; odor próprio; sabor próprio; cor própria. 

Apresentação: produtos inteiros ao molho com grãos de ervilha e milho. 

Embalagem em latas de 830g;  

Latas 580 
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26 

SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, peixe de água salgada, conservado 

em óleo de soja, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, 

calda e cabeça, e pré-cozida. Embalagem em lata recravada e esterilizada, com 

capacidade para 130g; 

Latas 620 

27 

SOPA DE CARNE, composto de macarrão, carne e seus ingredientes; odor 

próprio; sabor próprio; cor própria. O macarrão pode ser do tipo alfabeto, 

colorido ou concha. Os enriquecimentos de ferro, zinco, vitaminas, minerais, 

queijo, massa, ovos na nomenclatura do produto serão aceitos não obtendo 

vantagem para efeito de avaliação. Embalagem aluminizada de 01kg; 

Kg 600 

28 

SOPA DE FEIJÃO, composto de macarrão, feijão desidratado e seus 

ingredientes; odor próprio; sabor próprio; cor própria. O macarrão pode ser do 

tipo alfabeto, colorido ou concha. Os enriquecimentos de ferro, zinco, 

vitaminas, minerais, queijo, massa, ovos na nomenclatura do produto serão 

aceitos não obtendo vantagem para efeito de avaliação. Embalagem 

aluminizada de 01kg; 

Kg 500 

29 

SOPA DE FRANGO, composto de macarrão, frango desidratado e seus 

ingredientes; odor próprio; sabor próprio; cor própria. O macarrão pode ser do 

tipo alfabeto, colorido ou concha. Os enriquecimentos de ferro, zinco, 

vitaminas, minerais, queijo, massa, ovos na nomenclatura do produto serão 

aceitos não obtendo vantagem para efeito de avaliação. Embalagem 

aluminizada de 01kg; 

Kg 1.270 

30 
PIMENTA DO REINO, produto preparado à base de pimenta sem 

adição.Embalagem em plástico com capacidade para 50g; 
Pct 300 

31 

CONDIMENTO MISTO - Produto a base de fuba de milho, sal, cominho, 

pimenta do reino e corante de caramelo . Não deve apresentar gluten na sua 

composição. O produto deve apresentar tabela de composição nutricional, prazo 

de validade, fabricante.  Peso liquido de 97 g e Peso bruto de 100 gr; 

Pct 500 

32 

FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA TIPO MILHARINA - Produto 

obtido pela moagem do grão de milho de 1ª qualidade, devendo ser fabricadas 

a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto 

composto de 100% de milho flocado, amarelo, livre de umidade. Embalagem 

de polietileno transparente original de fábrica, com embalagem de 500g. 

Pct 1000 

33 

AVEIA - Em flocos finos de primeira qualidade. Caixa de 200g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote,data de validade,quantidade do 

produto.O produto deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade 

Caixa 500 

34 

AGRIN-  fermentado acético de álcool e vinho, produzido através das 

misturas variáveis de vinagre de álcool (90%) e vinagre de vinho tinto ou 

branco (10%). Embalagem em garrafas de PVC (policloreto de vinila). 

Embalagem de 750 ml.  

Garrafa 300 
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35 

CARNE BOVINA COM OSSO, a carne deve apresentar-se com aspecto 

próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 

manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com 

a legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Deve apresentar condições de 

armazenamento refrigerado, em embalagens transparentes com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do 

SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal). Peso de cada embalagem deverá ser de no 

mínimo 05kg. Cortes: ossobuco, costela mindinha, costela. 

Kg 1.500 

36 

CARNE BOVINA MOÍDA, de 1ª qualidade, isenta de cartilagens e ossos, a 

carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, 

cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, 

sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de 

Agricultura. Deve apresentar condições de armazenamento refrigerado, em 

embalagens transparentes com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 

produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE 

(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Peso 

de cada embalagem deverá ser de no mínimo 05kg. Cortes: aba do boi, patinho,  

Kg 800 

37 

CARNE BOVINA PURA, de 1ª qualidade. A carne deve apresentar-se com 

aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 

manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com 

a legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Deve apresentar condições de 

armazenamento refrigerado, em embalagens transparentes com rótulo ou 

etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do 

SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM 

(Serviço de Inspeção Municipal). Peso de cada embalagem deverá ser de no 

mínimo 05kg.Cortes: fraldinha, ponta de agulha, capa de filé,acém,paleta 

músculo. 

Kg 800 

38 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, Carne de frango congelada com 

adição de água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecido e nem 

pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem em bandejas de isopor, 

envoltas em plástico resistente e lacrado, com capacidade para até 03kg. Deve 

apresentar condições de armazenamento refrigerado, em embalagens 

transparentes com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, 

prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço 

de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). 

Kg 1500 

39 

ALFACE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, 

lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, 

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

Mç 500 

40 

PIMENTÃO - De primeira qualidade e acondicionados de forma a evitar danos 

físicos, íntegros, em estado de maturação pronto para o consumo e que suporte 

as condições de transporte. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos 

estranhos aderidos à casca. Será entregue inteiro. 

Kg 250 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 
PODER EXECUTIVO 

 

 

Avenida Humberto Frazão, s/n, Bairro Centro, CEP: 68150-000, Aveiro/PA. 

 

41 

BATATA - Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, limpa, firmes, 

livres de terras ou corpos estranhos aderentes a superfície externa, sem 

alterações verdes ou brotando.  

Kg 1.500 

42 

BETERRABA - Tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira 

qualidade, as raízes devem ser firmes, sem sintoma de murcha, cor vermelho 

intenso, de tamanho médio, sem rachaduras, se, sujidades, sem sinais de 

brotação e com no mínimo de cortiça (tecido escuro) no ombro, com folhas 

brilhantes e viscosas. 

Kg 200 

43 

CENOURA - Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, 

genuínas, sãs, de primeira qualidade, escovada, coloração uniforme; isentas de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica. Podendo ser orgânico 

kg 500 

44 

COUVE - Com folhas lisas, firmes, viçosas, de cor verde brilhante, com 

coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos de 

fertilizantes, de colheita recente. 

Mç 400 

45 

REPOLHO - De primeira qualidade e acondicionados de forma a evitar danos 

físicos, íntegros, em estado de maturação pronto para o consumo e que suporte 

as condições de transporte. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos 

estranhos aderidos à casca. Será entregue inteiro 

Kg 600 

46 

ABACAXI, Havaí ou Pérola, com coroa, em estado de maturação pronto para 

o consumo e que suporte as condições de transporte. Será entregue inteiro e sem 

coroa nas escolas; 

Kg 500 

47 

ABÓBORA MADURA, com casca sem brilho e firme, tamanho grande, 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas e bem 

desenvolvidas, livre de terras ou corpos estranhos aderentes a superfície 

externa. 

Kg 300 

48 

BANANA PRATA OU BRANCA, de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos 

com 60 a 70% de maturação, com cascas uniformes no grau máximo de 

evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho.  

kg 1500 

49 

CEBOLA BRANCA OU ROXA, bulbo de tamanho médio, com 

Características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades, Insetos, 

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica 

Kg 800 

50 

CEBOLINHA VERDE E COENTRO, com folhas lisas, firmes, viçosas, de 

cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 

sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, 

livres de resíduos de fertilizantes, de colheita recente. 

MAÇO 300 

51 

FARINHA DE MANDIOCA, produto obtido dos processos de ralar e torrar a 

mandioca.. Fina, seca, amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e 

livre de umidade e fragmentos estranhos. 

Kg 2.500 

52 

FARINHA DE TAPIOCA, produto obtido dos processos de ralar e torrar a 

mandioca. Fina, seca, branca ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou 

parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.. 

Kg 2.600 

53 

MACAXEIRA, de primeira, raízes grandes no grau normal de evolução no 

tamanho, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas e com casca inteira, 

sem ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de terra e corpos estranhos aderente 

a espécie externa e isenta de umidade. 

Kg 2.500 
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54 

OVO DE GALINHA, branco ou de cor, classe A, de granja ou caipira, isentos 

de sujidades, parasitas ou larvas; não deve apresentar quaisquer lesões de ordem 

física, mecânica ou biológica. 

und 3.600 

55 

POLPA DE FRUTAS CONGELADA, sabor acerola, cupuaçu, cajá, goiaba, 

abacaxi, maracujá, natural, acondicionado em embalagem de polipropileno 

transparente, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a 

composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade. Produto 

congelado, não fermentado e sem conservantes. 

Kg 500 

56 

TOMATE, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, com 

aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas, com coloração uniforme e brilho. 

Kg 700 

57 

LIMÃO - Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira 

qualidade; fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloração uniforme 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

Kg 100 

58 

LARANJA - Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de 

primeira qualidade; fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloração 

uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.  

Kg 2000 

59 

PÃO DOCE - Produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 

adequadas de uma massa fermentada, preparada com farinha de trigo e outras 

farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou 

adicionada das mesmas e água, podendo conter outros ingredientes. A 

cobertura doce poderá ser de baunilha ou coco, de acordo com o convencional. 

Modelo redondo tipo baguete, com peso mínimo de 50g. 

und 15000 

60 

PÃO TIPO HOT-DOG - Produto obtido pela cocção, em condições 

tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 

farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas 

formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter 

outros ingredientes. Peso mínimo de 50g.  

und 35000 

61 

 

MARGARINA - Produto com sal com 60% a 80% de lipídeos. Apresentação, 

aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 

ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem plástica de 250g. 

Pct 500 

62 

ALMÔNDEGA BOVINA AO MOLHO. 

Ingredientes: Almondega (carne bovina, amido de milho, farinha de arroz, 

proteína de soja, sal, condimentos, espessantes, realçador de sabor, aromas), 

molho (água, polpa de tomate, amido de milho, leite em pó, açúcar e sal). 

Embalagem em lata de folha de flandres, com peso líquido de 420g. 

Lata 580 
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2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

2.1 - Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação 

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de rescisão unilateral do Contrato; 

 

b) Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências 

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 

c) entregar os gêneros alimentícios contratados em conformidade com as especificações constantes na 

licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste certame. 

 

d) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 

vínculo empregatício com o órgão; 

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE 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 pelo CONTRATANTE. 

 

f) responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

 

g) efetuar a entrega do produto não perecível objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 

necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos após o 

recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Responsável do Departamento de Merenda 

Escolar; 

h) efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo e que não preencherem os requisitos 

exigidos no procedimento licitatórios e seus anexos, bem como os termos estabelecido no contrato, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e os perecíveis a troca deverá ser imediata. No entanto, o prazo previsto 

neste item, só terá inicio a partir do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado. 

i) comunicar ao Responsável do Departamento de Merenda Escolar do CONTRATANTE, por escrito, 

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

 

j) – Entregar produto não perecível com prazo de validade no mínimo de 03 meses a 01 ano para o 

vencimento, contados da data de entrega do produto; 
 

k) – Entregar os produtos perecíveis com prazo de validade no mínimo de 45 (quarenta de cinco) dias a 01 

(um) ano para o vencimento, contados da data de entrega pela contratada; 
 

l) – Entregar a polpa de frutas com prazo de validade no mínimo de 120 dias para o vencimento, contados 

da data de entrega pela contratada; 

 

m) – As verduras e legumes deverão proceder de espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições 

mínimas: a) serem frescas e sãs; b) Em condições adequadas de consumo; c) não estarem golpeadas ou 

danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem a aparência das folhas 
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e a inflorescência deverá se apresentar intactas e firmes; d) estarem isentas de parasitas, larvas e outros 

animais nos produtos e nas embalagens; umidade externa anormal; odor e sabor estranhos e quaisquer 

enfermidades; 

 

n) As proteínas de origem animal do tipo carne branca (frango inteiro, coxa, sobrecoxa) mesmo após o 

recebimento provisório e definitivo não poderão apresentar condições de risco, odor, cor ou qualquer 

condições improprias ao consumo, caso ocorra o produto deverá ser substituído imediatamente pela empresa 

contratada. 

 

o) Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, deterioradas, ou improprias para o consumo, com 

vazamentos ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto. 

 

p) A contratada deverá manter local adequado em Aveiro para o fornecimento dos produtos objeto deste 

certame, sendo que a aquisição será de forma parcelada, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal 

de Educação e deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias corridos após a emissão da requisição de autorização 

de fornecimento, no depósito de merenda; 

 

3 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 

a) O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança 

durante o transporte. 

 

b) Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados constantes 

da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

 

c) A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com relação ao 

funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia.  

 

d) Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste Instrumento Convocatório. 

 

e) A licitante vencedora deverá providenciar a substituição imediata dos produtos, em caso de recusa da 

Secretaria Municipal de Educação, a partir da comunicação feita por esta, caso sejam constatados defeitos de 

fabricação ou transporte que inviabilizem sua utilização. 

 

f) Os produtos poderão ser requisitados parceladamente de acordo com a demanda da Secretaria solicitante. 

 

g) A contratada deverá manter local adequado em Aveiro para o fornecimento dos produtos objeto deste 

certame, sendo que a aquisição será de forma parcelada, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal 

de Educação e deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias corridos após a emissão da requisição de autorização 

de fornecimento, no depósito de merenda; 

 

i) Os produtos, perecíveis, deverão ser entregues diretamente nas Escolas Municipais, localizadas na Sede 

do Município no dia e em horário determinados em cronograma de entrega expedido pelo Departamento de 

Merenda Escolar da Secretaria de Educação de Aveiro/PA. 

 

j) O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria de Educação e nas escolas em transporte 

adequado ao tipo de mercadoria, em especialmente a carne bovina, frango e iogurte, que deverão ser 

entregues em veículos refrigerados ou equipados com Caixa Térmica.   

 

k) As licitantes deverão seguir religiosamente as exigências das requisições da CONTRATANTE, como: 

datas, horas, rotas, previstas no cronograma de entrega das mercadorias perecíveis. 
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l) Os gêneros alimentícios não perecíveis deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias 

consecutivos contados da data de recebimento da requisição pela CONTRATADA. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo Chefe do Departamento da Merenda Escolar, na 

Secretaria de Educação ou por outro servidor designado para esse fim, representando ao Fundo Municipal 

de Educação de Aveiro/PA. 

 

b) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no respectivo comprovante, a data, o nome, o cargo, a 

assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor Municipal responsável pelo recebimento.  

 

c) Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

 

c.1) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo parcialmente ou no seu todo, determinando sua substituição, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

c.1.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 

d) O recebimento será realizado em dois tempos: Provisório e Definitivo: 

 

d.1) Provisório – a mercadoria é recebida na hora que chega ao Almoxarifado da Secretaria de Educação sem 

a garantia do recebimento definitivo pela contratante. 

 

d.2) Definitivo – após 48 (quarenta e quatro horas) contados do recebimento provisório da mercadoria, neste 

prazo será decidido se a mercadoria será aceita ou não pela contratante. Sendo aceita será expedido um termo 

de recebimento definitivo e encaminhado à contratada. Se não for aceita será expedido um termo de não 

aceitação e recebimento da mercadoria e encaminhada à contratada. 

 

e) Substituições e trocas de marcas do produto poderão ser aceitas, desde que sejam mantidas as mesmas 

características do produto e marca contratados, mediante apresentação de justificativa em prazo hábil, que 

será analisada pelo técnico\RT responsável. Entende-se por tempo hábil 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da ordem de compra. 
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