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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 
PODER EXECUTIVO 

 

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

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação de Aveiro/Pa 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 

1. DO OBJETO 
 
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  

 
2. DO TERMO 
 

Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação.  

As dúvidas poderão ser sanadas junto ao referido setor.  
 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL R$ 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ.   5900,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : INSTÂTANEO,TRADICIONAL, 

CONTENDO AÇÚCAR, CACAU, EXTRATO DE 

MALTE, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO 

DO LEITE EM PÓ, VITAMINAS, LECITINA DE 
SOJA E AROMATIZANTES. EMBALAGEM 

PRIMÁRIA EM SACO PLÁSTICO EM 

POLIETILIENO, TERMOS SOLDADO, COM 
CAPACIDADE PARA 400G. 

     

 

Valor total extenso: 

2 AÇUCAR GRANULADO.   5400,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : SACAROSE OBTIDA A PARTIR 

DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR ( 
SACCHARUM OFFICENARUM L.) CRISTAL, 

BRANCO,ASPECTO GRANULOSO, FINO A 

MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, 
LIVRE DE UMIDADE E FRAGMETOS 

ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM DE POLIETILENO, 
TRANPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE, 

COM CAPACIDADE PARA 01KG 

     

 

Valor total extenso: 

3 ALHO BULBO   675,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação :  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. 

     

 

Valor total extenso: 

4 ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I   7620,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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; 
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Valor total extenso: 

5 BATATA.   4020,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : INGLESA, NOVA, DE 1ª 

QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPAS, 
FIRMES, LIVRES DE TERRA OU CORPOS 

ESTRANHOS ADERENTES A SUPERFICIE 

EXTERNA, SEM ALTERAÇÕES VERDES OU 
BROTANDO. 

     

 
Valor total extenso: 

6 BETERRABA.   2000,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : TUBÉRCULO NO ESTADO IN 

NATURA, GENUÍNAS,SÃS, DE PRIMEIRA 
VERMELHO INTENSO, DE TAMANHO 

MÉDIO, SEM RACHADURAS, SE, SUJIDADES, 

SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E COM NO 
MÍNIMO DE CORTIÇA ( TECIDO ESCURO) NO 

OMBRO, COM FOLHS BRILHANTES E 

VISCOSAS. 
     

 

Valor total extenso: 

7 BISCOITO DOCE ROSQUINHA.   15000,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 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 malcozidos, queimados, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço. Dupla embalagem primária de 
polietileno, com capacidade para 400g. 

     

 
Valor total extenso: 

8 CARNE BOVINA PURA.   1479,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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. 
     

 

Valor total extenso: 

9 CARNE BOVINA MOÍDA.   4437,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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 0.500kg. Cortes: aba do boi, patinho. 
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Valor total extenso: 

10 
CARNE BOVINA SALGADA CURADA E 
RESSECADA.   3000,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Ingredientes: carne bovina, sal, 

antioxidantes, estabilizantes e conservantes. Tipo 
Jerked beff, de Ponta de agulha. Embalagem termos 

soldada com peso líquido de 500g. Produto 

registrado conforme legislação. 
     

 

Valor total extenso: 

11 CARNE MOIDA EM CONSERVA, 320G.   8640,000 LATA     0,00 0,00 

 

Especificação : PRODUTO OBTIDO DE CARNE 

BOVINA MOÍDA, GORDURA BOVINA, 

TENDÃO BOVINO, SAL, AÇUCAR, 
CONDIMENTOS, POLIFOSFATO DE SÓDIO ( 

ESTABILIZANTE), CARRAENA ( 

ESPEÇANTE), GLUAMATO MONOSSÓDICO ( 
REALÇADOR DE SABOR) E NITRITO DE 

SÓDIO ( CONSERVANTE), PESO DE 320; 

     

 

Valor total extenso: 

12 CEBOLA BRANCA OU ROXA.   1600,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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 

     

 

Valor total extenso: 

13 CENOURA.   1350,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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. 

     

 
Valor total extenso: 

14 CONDIMENTO MISTO.   700,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Produto a base de fubá 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 líquido de 97 g e Peso bruto de 100 

gr; 

     

 

Valor total extenso: 

15 COLORAU OU COLORÍFICO   700,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 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. 

     

 
Valor total extenso: 

16 FARINHA DE TAPIOCA.   5400,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 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, peso 500g/pct 

     

 

Valor total extenso: 

17 FEIJÃO TIPO 1.   4440,000 QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : 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 
     

 

Valor total extenso: 

18 PEITO DE FRANGO   4050,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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 01kg. 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). 
     

 

Valor total extenso: 

19 LEITE EM PÓ INTEGRAL.   26750,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 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. 

     

 
Valor total extenso: 

20 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,   7450,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 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 
     

 

Valor total extenso: 

21 MACARRÃO PARA SOPA.   3400,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : produto não fermentado obtido pelo 

amassamento mecânico de farinha de trigo comum 

e/ou Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos e corantes naturais: cúrcuma e urucum. 

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. 

     

 
Valor total extenso: 

22 
FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA TIPO 

MILHARINA.   4780,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : 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 
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fábrica, com embalagem de 200g. 

 
Valor total extenso: 

23 MORTADELA DE FRANGO,   800,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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 500g. 
     

 

Valor total extenso: 

24 
MOLHO DE TOMATE PENEIRADO 

TRADICIONAL.   700,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : produto contendo tomate, sal e 

açúcar, conservantes, adicionado ou não de 

especiarias. Embalagem do tipo Tetra Pak, com 
capacidade para 520g 

     

 
Valor total extenso: 

25 ÓLEO DE SOJA;   1600,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 

Especificação : 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 

tereftalato (PET) de 900ml. 

     

 

Valor total extenso: 

26 PROTEÍNA DE SOJA CLARA.   3600,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : texturizada, de boa qualidade. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data da 

entrega. De 500 g. 

     

 

Valor total extenso: 

27 PROTEÍNA DE SOJA ESCURA.   3600,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : texturizada, de boa qualidade. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data da 

entrega. De 500 g 

     

 

Valor total extenso: 

28 POLPA DE FRUTAS CONGELADA,   2292,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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. 
     

 

Valor total extenso: 

29 VINAGRE DE MAÇÃ 750ML.   900,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 

Especificação : Vinagre de limão, mistura, em 

recipientes adequados de vinagre de álcool com 

suco de limão natural e assim deixado durante um 
período de tempo, no qual os seus componentes 

interagem e se harmonizam. padronizado, filtrado, 
pasteurizado e envasado. com acidez de 4,15%. 

embalagem plástica/garrafa pet com capacidade de 

750ml.é um produto: sem corantes, sem essências. 
e sem adição de açúcares 

     

 

Valor total extenso: 
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30 SAL; 

 

2100,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : 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. 
     

 

Valor total extenso: 

     

Total : 0,00 

 

 

 
4. DO FORNECIMENTO DO OBJETO 
Os Produtos deverão serem entregues na sede do Município de Aveiro/Pa. 

5. DA VIGÊNCIA 
 
 
 
O prazo de vigência do contrato será na data de sua assinatura até vigência de sua ata de registro. 

 Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AVEIRO 

ELENICE DA PAIXÃO DA COSTA MARINHO 

Ordenador de Despesas 
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