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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

  

1. JUSTIFICATIVA: 

1.1 – Visando a manutenção do ensino e das atividades relacionadas ao desenvolvimento da educação, 

vimos solicitar que seja realizado Processo Licitatório, para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS NDO TOCANTINS. 

1.1.2 - ESTIMATIVA DA DESPESA - O Setor de Compras da Prefeitura, realizou pesquisa junto ao 

mercado local e apurou valores para a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, obtendo o valor 

estimado em R$ 1.285.238,00 (Um milhão duzentos oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais), 

conforme demonstrado abaixo: 

 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL R$ 

1 
ACHOCOLATE EM PÓ   2046,900 QUILO    

  

 

Especificação : Achocolatado em pó, instantâneo enriquecido 
com vitaminas e minerais, à base de sólidos de cacau, soro de 
leite, maltodextrina, açúcar. Isento de substâncias estranhas à 
sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na 
sua embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, 
data da fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, 
modo de preparo, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, 
endereço e telefone para contato e registro no órgão 
competente. Com até no máximo 19g de carboidratos. 
Embalagem com 400g a 1kg, embalado em saco plástico ou 
laminado. Validade não inferior a 180 dias a partir da data de 
entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

2 AÇUCAR CRISTAL   5582,430 QUILO    
  

 

Especificação : Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, 
obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de 
sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, 
umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. Na 
embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data 
de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, 
instruções para o uso, peso líquido que deve ser de 2 (dois) kg, 
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e 
telefone para contato e registro no orgão competente. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, 
incolor, resistente e hermeticamente fechado. Validade mínima 
de 12 meses a partir da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

3 ALHO EM CABEÇA.,   750,300 QUILO    
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Especificação : 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 limpa. Acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico, condendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes. Valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de matéria terrosa, parasitas, larvas, material estranho 
sem umidade, fermentação ou ranço. Validade mínima de 
12(doze) meses, a contar da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

4 AMIDO DE MILHO,   2070,700 QUILO    
  

 

Especificação : Produto amiláceo extraído do milho. Preparado 
a partir de matérias-primas sãs, limpas e isenta de matéria 
terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Livre de 
fermentação, não podendo estar rançoso e com umidade 
máxima de 14% p/p. Embalagem: caixa de papelão fina, 
acondicionada internamente em saco de papel impermeável ou 
saco de polietileno atóxico, resistente, termo soldado. Amostra: 
apresentar amostra mínima de 500 gramas. 

     

 
Valor total extenso:           

5 ARROZ BRANCO POLIDO-LONGO FINO-TIPO 1   9564,200 QUILO    
  

 

Especificação : Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe 
longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato 
manual, livre de impurezas, no mínimo 80% de grãos inteiros, 
com odor, apresentação e sabor característico do produto, com 
teor de umidade máximo de 8% a 10%. Na embalagem deve 
conter o nome do produto e do fabricante, data da fabricação e 
validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, 
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e 
telefone para contato e registro no órgão competente. Peso 
líquido deve ser de até 05 (cinco) kg, e fardo com peso líquido 
total de 30kg. O produto deve ser embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente 
fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

6 BATATA INGLESA,   6258,400 QUILO    
  

 

Especificação : Lavada lisa de primeira compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme 
devendo ser graúda. Embalada adequadamente para transporte 
com volumes máximo de 20 kg. Amostra: apresentar amostra 
mínima um kg 

     

 
Valor total extenso:           

7 BETERRABA   1481,600 QUILO    
  

 

Especificação : lavada lisa de primeira compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme 
devendo ser graúda. Embalada adequadamente para transporte 
com volume máximo de 20 kg. Amostra: apresentar amostra 
mínima um kg 

     

 
Valor total extenso:           

8 BISCOITO MAISENA   1388,400 QUILO    
  

 

Especificação : Biscoito doce tipo maisena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transporte 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. 

     

 
Valor total extenso:           

9 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACHER   1388,400 QUILO    
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Especificação : Biscoito tipo cream cracker, a base de farinha 
de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento 
biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato 
monocálcio, íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção 
adequada para o consumo. Isento de substâncias estranhas à 
sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na 
embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data 
de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, SAC 
- Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 
para contato e registro do órgão competente. Peso líquido deve 
ser 400(quatrocentos) gramas. O produto deve ser embalado 
em saco plástico de material atóxico, resistente e 
hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e 
mantendo neste período, as características próprias do produto, 
caso contrário será rejeitado. 

     

 
Valor total extenso:           

10 BOLACHA DOCE TIPO MARIA   1388,400 QUILO    
  

 

Especificação : Tipo Maria. Produzido a partir de matérias-
primas sãs e limpas, sem corante e isenta de matéria terrosa, 
parasitas e detritos animais e vegetais. Tendo como 
composição básica :farinha de trigo, açúcar cristal, amido de 
milho, gordura vegetal hidrogenada, leite, essência e sal 
refinado. Embalagem: pacotes de papel impermeável ou 
plástico atóxico, lacrado, com peso líquido aproximado de 
quatrocentas (400) gramas, tendo dupla embalagem. 
Reembalados em caixa de papel ondulado. Na embalagem 
deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, 
classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, peso líquido, número de registro em órgão 
competente, empilhamento máximo de armazenagem. Validade: 
mínima de oito (08) meses a partir da data de fabricação, que 
não poderá ser superior a trinta (30) dias da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 
do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 
Amostra: apresentar amostra mínima quatrocentos gramas, 
avaliar qualidades organolépticas, aparência 

     

 
Valor total extenso:           

11 CARNE BOVINA MOIDA- EMBALAGEM DE (1) UM 
KG   16300,640 QUILO    

  

 

Especificação : Carne bovina de corte paleta e acém, sem osso 
e sem nervo, proveniente de animais sadios, não amolecida, 
não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou 
pardacentas. Deve ser manipulada em condições higienicas 
sanitária de acordo as boas práticas de manipulação de 
alimentos e proveniente de animais em boas condições de 
saúde, abatidos sob inpeção veterinaria. O produto deve ter 
aspecto, cheiro e sabor próprios e cor própria características de 
carne bovina moida.Embalagem: saco de polietileno atóxico. As 
embalagens devem estar íntegras (lacradas) contendo 01(um) 
quilo cada embalagem. Não deve apresentar exsudado na 
embalagem, nem superfície viscosa. Na embalagem deverá 
constar o nome e endereço do fabricante, nome e marca do 
produto e data de fabricação. Os locais de processamento 
devem ter sido visitados e estarem autorizados pelos serviços 
de inspeção Municipal. Reposição do produto: embalagens 
danificadas ou temperatura não conforme. Condições de 
transporte: deverão ser utilizados veículos refrigerados ou 
isotérmicos e bem higienizados em seu interior. 

     

 
Valor total extenso:           

12 CEBOLA.   3719,080 QUILO    
  



 

 

CNPJ N° 22.938.757/0001-63 

 

 
COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

 

 

Av. Jarbas Passarinho, s/n - Centro – Bom Jesus do Tocantins – CEP: 68.525-000. 
 

 

Especificação : Cebola in natura, tipo branca, com casca, sem 
umidade, lisa, brilhante e aderente ao bulbo, sem cortes, 
manchas, brotos, bolores e perfurações, ou outro defeito que 
possa alterar a sua aparência e qualidade, e ainda, sem 
presença de material arenoso ou argiloso. A polpa deve ser 
firme, intacta, com coloração, odor e sabor característicos do 
produto, com peso médio de 50 gramas e tamanho uniforme, 
típico de variedade e proveniente de colheita recente. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, resistente e 
atóxico contendo até 5 (cinco) kg e transportadas em caixas 
vazadas de polietileno. 

     

 
Valor total extenso:           

13 CENOURA   2042,780 QUILO    
  

 

Especificação : Cenoura in natura de 1ª qualidade, sem folhas, 
integra com casca lisa e brilhante sem cortes, manchas, brotos, 
bolores, rachaduras e perfurações ou outro defeito que possa 
alterar a sua aparência e qualidade, e ainda sem a presença de 
unidade, material arenoso ou argiloso. A polpa deve ser firme, 
intacta, com coloração, odor e sabor característicos do produto, 
com peso médio de 80 gramas e tamanho uniforme, típico da 
variedade e proveniente de colheita recente. O produto deve ser 
embalado em saco plastico transparente, resistente e atóxico 
contendo até (cinco) kg e transportado em caixa vazada de 
polietileno. 

     

 
Valor total extenso:           

14 CHUCHU   1325,400 QUILO    
  

 

Especificação : Especial de primeira, sem rama, fresca 
compacto e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem 
rachaduras e cortes com tamanho e coloração 
uniforme.devendo ser graúdo. Embaladas adequadamente para 
transporte como peso máximo de 10 kg por volume. Amostra: 
apresentar amostra mínima 1 quilo, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas, embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

15 COLORAL EM PÓ   276,420 QUILO    
  

 

Especificação : Colorau, à base de urucum, fubá e óleo de soja, 
com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material 
estranho à sua composição que comprometam a qualidade do 
produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e 
fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor 
nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento 
ao Consumidor, endereço e telefone para contato. O peso 
líquido deve ser de 100g. O produto deve ser embalado em 
sacos plásticos transparentes, atóxico, incolor, resistente e 
hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

16 EXTRATO DE TOMATE   248,600 QUILO    
  

 

Especificação : Extrato de tomate, concentrado, à base de 
tomate, açúcar e sal, com cor e odor próprios, isento de 
fermentações e sem a presença de material estranho à sua 
composição que comprometam a qualidade do produto. Na 
embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data 
de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista 
de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, 
endereço e telefone para contato e registro no órgão 
competente. O peso líquido deve ser de 340g. O produto deve 
ser embalado em sachês, de material atóxico, resistente e 
hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

17 FEIJÃO CARIOCA,.   2125,520 QUILO    
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Especificação : Feijão carioca, tipo 1, selecionados e inteiros, 
sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, 
livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, 
com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve 
conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e 
validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, 
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e 
telefone para contato e registro no órgão competente. Peso 
líquido, que deve ser de 01 (um)kg. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, 
resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de 
entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

18 FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO   8510,960 QUILO    
  

 

Especificação : Sem osso e cartilagem, de primeira qualidade, 
congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente. Atóxico, contendo identificação do 
produto marca do fabricante prazo de validade. Registro no 
órgão competente e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal) ou órgão similar Estadual ou Municipal. Validade: 
mínima de seis meses Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade 
e embalagens danificadas ou temperatura não conforme. 
Condições de transporte: deverão ser utilizados veículos 
refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. 
Amostra: apresentar amostra mínima (1) um quilo, avaliar 
aparência, textura, características organolépticas, embalagem. 
ENTREGA SEMANAL 

     

 
Valor total extenso:           

19 FÚBA DE MILHO EMBALAGEM DE 500G   2190,500 QUILO    
  

 

Especificação : Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e 
limpo, não devendo conter materiais terrosos, parasitas e 
detritos de animais e vegetais. Deve conter cor e sabor 
característicos, embalado em saco plástico atóxico, 
transparente, impresso as informações exigidas por lei vigente, 
identificando o número de registro nos órgãos competentes, 
contendo peso líquido de 500 gramas ou 1 kg, com prazo de 
validade de no mínimo 180 dias, com data de fabricação até 30 
dias no ato da entrega. Amostra: apresentar amostra mínima 1 
quilo, avaliar aparência, textura, características organolépticas, 
embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

20 LEITE EM PÓ INTEGRAL   15049,880 QUILO    
  

 

Especificação :  Leite em pó integral, obtido por desidratação do 
leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante 
processos tecnológicos adequados, devendo ter boa 
solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem 
grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com 
especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério 
de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto e 
fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor 
nutricional, lista de ingredientes. SAC - Serviço de Atendimento 
ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no 
órgão competente. O produto deve ser embalado em saco 
laminado, atóxico, resistente e hermeticamente lacrado para 
preservar a qualidade do produto. O pacote deverá ser a partir 
de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) gramas. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

21 MACARRÃO ESPAGUETE   3129,700 QUILO    
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Especificação : Massa de sêmola tipo espaguete, à base de 
sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante 
natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com 
aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a 
presença de sujidades ou outro material ou reação que possa 
alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, 
número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de 
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato 
e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 
(quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem 
própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

22 MARGARINA VEGETAL COM SAL   608,830 QUILO    
  

 

Especificação : Margarina vegetal com sal, obtida de óleo 
vegetal ou gordura vegetal, com 70% de lípidos, fonte de 
gorduras mono e poli-insaturadas. Na embalagem deve conter o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, 
número de lote, valor nutricional, lista de ingredientes, SAC - 
Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 
para contato e registro do órgão competente (Ministério da 
Agricultura). Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O 
produto deve ser resistente e hermeticamente fechado. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 2 (dois) meses a 
partir da data de entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

23 ÓLEO DE SOJA.   1381,100 GARRAFA  
  

 

Especificação : Óleo de soja, refinado, tendo sofrido processo 
tecnológico adequado. Embalagem: volume, contendo 900 ml 
cada unidade e reembalados em caixas de papelão reforçado. 
As embalagens deverão estar livres de amassados ou qualquer 
outro defeito. Na embalagem deverá constar o nome e o 
endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e número do lote. Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que 
não poderá ser superior a quinze (30) dias da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 
do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 
Amostra: apresentar amostra mínima de 900 ml, avaliar 
aparência, textura, características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

24 PAO DE SAL UNID 50 G   3349,300 QUILO    
  

 

Especificação : Do tipo sovado, peso por unidade 
aproximadamente 50 gramas. O produto deve estar livrede 
amassados, sujidades ou outras alterações que afetem sua 
qualidade e sua aceitação junto aos comensais. A embalagem 
dos pães deve conter 20 unidades do produto e ser de plástico 
transparente, devidamente fechado. O produto não pode vir 
diretamente nas sacolas e estas devem ser de plástico branco. 
Não serão aceitas sacolas coloridas (de plástico reciclado). O 
fornecedor devera receber o nutricionista responsável da 
prefeitura, que acompanhara a fabricação do produto sempre 
que ela achar necessário. Amostra: apresentar amostra pacote 
com 10 ud, avaliar aparência, textura, características 
organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

25 PÃO PARA HOT DOG   3349,300 QUILO    
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Especificação : PÃO PARA HOT DOG, À BASE DE FARINHA 
DE TRIGO ESPECIAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO,AÇUCAR CRISTAL, SAL, ÓLEO DE SOJA REFINADO 
E MELHORADOR DE FARINHA, COM MÁTERIA PRIMA DE 
BOA QUALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, MOFO OU 
OUTRA REAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A 
QUALIDADE DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVE 
CONTER ETIQUETA COM O NOME DO PRODUTO E 
FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALOR 
NUTRICIONAL, PESO LÍQUIDO DE 50 GRAMAS, ENDEREÇO 
E TELEFONE PARA CONTATO. O PRODUTO DEVE SER 
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 
MATERIAL ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE 
FECHADO. O PÃO DEVERÁ SER ASSADO DE VÉSPERA E 
DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 5 DIAS A 
PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ENTREGA SEMANAL. 

     

 
Valor total extenso:           

26 PIMENTÃO VERDE - REGIONAL,   617,080 QUILO    
  

 

Especificação : Não serão aceitos produtos estragados, 
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de 
padrão de qualidade. Embalados para o transporte. . Amostra: 
apresentar amostra mínima de 500 gramas, avaliar aparência, 
textura, características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

27 POLPA DE AÇAÍ - EBALAGEM DE (1) UM KG,   2073,000 QUILO    
  

 

Especificação : Polpa de fruta, natural, acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente, atóxico, sem 
conservantes, devendo apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações nutricionais e o prazo de 
validade. Embalado para transporte. Amostra: apresentar 
amostra mínima de 1 kg, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

28 POLPA DE ACEROLA- EMBALAGEM DE (1) UM KG,   2073,000 QUILO    
  

 

Especificação : Polpa de fruta, natural, acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente, atóxico, sem 
conservantes, devendo apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações nutricionais e o prazo de 
validade. Embalado para transporte. Amostra: apresentar 
amostra mínima de 1 kg, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

29 POLPA DE CUPUAÇU - EMBALAGEM DE (1) UM 
KG.,   2073,000 QUILO    

  

 

Especificação : Polpa de fruta, natural, acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente, atóxico, sem 
conservantes, devendo -apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações nutricionais e o prazo de 
validade. Embalado para transporte. Amostra: apresentar 
amostra mínima de 1 kg, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

30 POLPA DE GOIABA - EMBALAGEM DE (1) UM KG.   2073,000 QUILO    
  

 

Especificação : Polpa de fruta, natural, acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente, atóxico, sem 
conservantes, devendo apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações nutricionais e o prazo de 
validade. Embalado para transporte. Amostra: apresentar 
amostra mínima de 1 kg, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

31 POLPA DE MANGA - EMBALAGEM DE (1) UM KG.   2073,000 QUILO    
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Especificação : Polpa de fruta, natural, acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente, atóxico, sem 
conservantes, devendo apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações nutricionais e o prazo de 
validade. Embalado para transporte. Amostra: apresentar 
amostra mínima de 1 kg, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

32 POLPA DE MARACUJA - EMBALAGEM DE (1) UM 
KG.   2073,000 QUILO    

  

 

Especificação : Polpa de fruta, natural, acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente, atóxico, sem 
conservantes, devendo apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações nutricionais e o prazo de 
validade. Embalado para transporte. Amostra: apresentar 
amostra mínima de 1 kg, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem. 

     

 
Valor total extenso:           

33 REPOLHO BRANCO   3129,800 QUILO    
  

 

Especificação : Repolho branco in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades em corpos estranhos 
aderidos a superficie externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Peso e tamanho padrão. 

     

 
Valor total extenso:           

34 SAL IODADO REFINADO   691,300 QUILO    
  

 

Especificação : Sal refinado e iodado com granulação uniforme, 
e conforme prevê a Legislação Federal Específica, com no 
máximo 390mg de sódio por porção de 1(um) g do produto. Na 
embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data 
de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista 
de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg, SAC - 
Serviço ao Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 
para contato e registro no órgão competente. O produto deve 
ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxicos, e 
resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

35 TEMPERO COMPLETO.   531,820 QUILO    
  

 

Especificação : Sem pimenta. Preparado com matérias-primas 
sãs, limpas, de boa qualidade. Constituído de: sal, alho, 
opcional cebola, manjericão e salsinha. Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem: 
saco de polietileno atóxico ou pote plástico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido aproximado de trezentas 
(300) gramas a um quilo. Reembalado em caixa de papelão 
ondulado. Na embalagem deverá constar nome, classificação e 
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de registro 
no órgão competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da 
data de fabricação que não poderá ser superior a trinta (30) dias 
da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. Amostra: apresentar amostra mínima 
de 300 gramas, avaliar qualidades organolépticas, embalagem 
e rendimento. 

     

 
Valor total extenso:           

36 TOMATE REGIONAL   7095,000 QUILO    
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Especificação : Aspecto globoso, cor vermelha, classificada 
como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, 
sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte, embalada 
adequadamente para transporte Amostra: apresentar amostra 
mínima de 300 gramas, avaliar qualidades organolépticas, 
embalagem e rendimento. 

     

 
Valor total extenso:           

37 VINAGRE   379,300 LITRO    
  

 

Especificação : Vinagre de vinho branco, proveniente de 
fermentação acética do vinho branco, tendo na sua composição 
no mínimo de 4% de ácido acétido, e no máximo 1,0% v/v de 
teor alcoólico, para evitar que as bactérias acéticas, na 
ausência de um substrato alcoólico, possam degradar o ácido 
acético, causando prejuízo para o vinagre. As porcentagens 
exigidas são de acordo com o que prevê as legislações 
específicas brasileiras. Na embalagem deve conter o nome do 
produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do 
lote, valor nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço ao 
Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato 
e registro no órgão competente. Peso líquido deve ser de até 
500 (quinhentos) ml. O produto deve ser embalado em garrafa 
PET, atóxica e resistente, hermeticamente fechada e não 
devem apresentar-se amassada ou estufada. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

     

 
Valor total extenso:           

     

Total : 

 
Valor total da proposta por extenso :           

 

2 - DAS AMOSTRAS 

2.1 - A empresa vencedora na fase de lances deverá apresentar amostra relativa aos itens por ela vencidos 

em até 48 horas, em dias úteis, sob pena de desclassificação. 

2.2 - Endereço para entrega das amostras: Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação sito 

à  Rua São Gonçalo, s/n – CEP 68.525-000 – Centro, Bom Jesus do Tocantins-PA.                     

2.3 - O Responsável Técnico emitirá um LAUDO, atestando a qualidade das amostras apresentadas. 

2.4 - As amostras das empresas vencedoras ficarão retidas pela Equipe de Alimentação Escolar para 

confronto e controle de qualidade nos atos de entrega do objeto licitado e deverão ser respeitadas durante 

toda a vigência do contrato. 

 

3 - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

3.1 - Os produtos objeto deste serão requisitados, parceladamente, de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação, através de requisição emitida pela mesma;  

3.1.2 - Os produtos deverão ser entregues em até no máximo até 03 (três) dias, contados da emissão da 

requisição; 

3.1.3 - Os produtos serão entregues por conta do fornecedor no almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Educação, sendo que os frios, verduras, frutas e similares serão entregues diretamente em escolas/creches 



 

 

CNPJ N° 22.938.757/0001-63 

 

 
COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

 

 

Av. Jarbas Passarinho, s/n - Centro – Bom Jesus do Tocantins – CEP: 68.525-000. 
 

que compõem a rede municipal de ensino, de acordo com o cronograma de entrega e endereços emitidos 

pela Secretaria;  

 3.1.4 – A contratada deverá entregar produtos frescos, boa qualidade, nas quantidades solicitadas pela 

Secretaria. A entrega deverá ser em veículo apropriado para o produto, sendo que os alimentos perecíveis 

deverão ser transportados em veículos refrigerado e/ou com isolamento térmico; 

3.1.5 – O cronograma de entrega de todos os produtos será emitido pela Secretaria de Educação, sendo 

que todas as empresas, no momento da entrega, deverão deixar uma via da nota de entrega com descrição 

da mercadoria nas escolas, assim como na Secretaria de Educação no setor de alimentação escolar; 

3.1.6 – O prazo de validade dos alimentos, objeto desta licitação, não será inferior a 06 (seis) meses da 

data da sua entrega. 

4 – DO TRANSPORTE 

4.1 – O transporte dos produtos, até o local de entrega, desde a origem até o destino final, será 

providenciado pela contratada, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condições estabelecidos por 

esta secretaria; 

4.2 – Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os 

produtos durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE, não representando estas substituições razão para prorrogação dos prazos de 

fornecimento estabelecidos. 

5 - DA GARANTIA DE QUALIDADE E DO PRAZO 

5.1 - Os produtos fornecidos em desacordo com as disposições neste termo serão devolvidos para a 

contratada cabendo à mesma providenciar substituição de acordo com as especificações, sendo de sua 

inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo 

prazo de entrega. 

5.2 – Por ocasião do recebimento dos produtos serão checados os registros referente a FABRICAÇÃO e 

VALIDADE, e, somente serão aceitos aqueles que apresentarem prazo de validade de conformidade com 

o disposto no Edital e seus anexos, contados da data de sua entrega.  

5.3 – Os itens de produtos objeto de amostras deverão obrigatoriamente ser entregues de acordo com as 

amostras apresentadas na fase de licitação. 

6 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 - O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, contados a partir de sua publicação. 

7 - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

7.1 - Os pagamentos das obrigações oriundas deste contrato serão efetuados mensalmente, até 30 

(trinta) dias após a apresentação dos seguintes documentos: 

7.1.1 - Nota Fiscal emitida em nome da CONTRATANTE; 

7.1.2 - Ordem de Compra; 
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7.1.3 - Certidões Negativas de Débito Relativos a Dívida Ativa da União e FGTS, devidamente 

válidas.  

7.2 - As faturas serão emitidas de acordo com as informações contidas nas respectivas ORDENS 

DE COMPRA, as quais deverão estar anexas à Nota Fiscal. 

 

GILBERTO VIEIRA PONTES 

Secretário Municipal de Educação  
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