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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto o Registro de preço consignado em ata para futura e 

eventual, de aquisição de gêneros alimentícios, visando a oferta de alimentação escolar para os alunos 

das Escolas Municipais de Paulista, por um período de 06 (seis) meses, com uma estimativa de atender 

a 20.574 (vinte mil quinhentos e setenta e quatro) estudantes da Rede Municipal de Ensino, sendo 

divididos da seguinte forma: 

Lote 01: Gêneros Alimentícios (Itens não-perecíveis); 

Lote 02: Gêneros Alimentícios (Itens perecíveis); 

Lote 03: Gêneros Alimentícios (Hortifrutigranjeiros); 

Lote 04: Gêneros Alimentícios (Panificação); 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição de Gêneros Alimentícios justifica-se tem por objetivo de atender ao que estabelecem as 

normas para a execução do Programa Nacional de alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal 

nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 24 de maio de 2000, na 

Lei Complementar nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações, na Lei nº 10.175, Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 2006 e nº 32, de 10 

de agosto de 2006 e Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, oferecendo reforço alimentar e nutricional 

aos educandos, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na 

Portaria Interministerial nº 1.010, de 08 de maio de 2006, nos Ministério da Educação e da Saúde. 

a) Considerando a universalidade do atendimento escolar gratuita, para atender as necessidades 

nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência 

em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, aprendizagem e rendimento escolar, através 

de cardápios diversificados e regionalizados. 

2.2. A presente contratação não é de natureza continuada. 

3. DO ENQUADRAMENTO POR LOTE 

3.1 Os itens foram classificados por LOTES em virtudes das características dos produtos, no entanto, o 

julgamento do processo deverá ser por MENOR PREÇO POR ITEM. 

4. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

4.1 A definição dos quantitativos de alimentação escolar a ser fornecida foi definida através da 

quantidade de alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2022, uma 

vez que as matrículas para o ano letivo de 2023 ainda não foram concluídos, e, portanto, ainda não existe 

o número de alunos matriculados. 

4.2 Os quantitativos foram elencados para atender a demanda por um período de 06 (seis) meses, tendo 

em vista que a oscilação da economia que tem quem impactado a alta de preços, decorrente do contínuo 

aumento da demanda por alimentos, mudanças climáticas, elevação da cotação do petróleo, além da 

mercantilização dos alimentos, o que tem gerado um aumento nos pedidos de reequilíbrio econômico 

financeiro por parte das empresas fornecedoras de gêneros alimentícios. 
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4.3 Por isso, a fim de evitar futuros pedidos de reequilibro econômico financeiro, salvaguardando o 

princípio da economicidade, elaboramos o atual pedido com quantitativo para atender a 06 (seis) meses.  

4.4 Eventuais pedidos de reequilíbrio econômico financeiro serão analisados e poderão ser concedidos 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do período, considerando a 

variação de mercado do objeto licitado. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS  

5.1 Os itens a serem adquiridos estão devidamente especificados e quantificados no Anexo I deste Termo 

de Referência. 

5.1. Definição 

5.1.1. Materiais estocáveis são todos aqueles mantidos em estoque, conservados em temperatura 

ambiente, com entrega nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Paulista. 

5.1.2. Alimento perecível é todo aquele que têm alta quantidade de água e nutrientes, e necessitam de 

refrigeração ou congelamento para terem uma vida útil longa, com entrega nas Unidades Educacionais 

da Rede Municipal de Ensino do Paulista. 

5.1.3. O Fornecimento de gêneros alimentícios realizar-se-á mediante a solicitação da Secretaria de 

Educação, com entrega nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Paulista. 

5.1.4. A entrega dos gêneros alimentícios perecíveis é semanal e dos gêneros alimentícios (estocáveis) é 

mensal (conforme quantidades especificadas neste TR e no pedido de fornecimento a ser realizado pela 

Gerência de Nutrição e Alimentação Escolar). 

5.1.5. Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser identificados 

com:  

5.1.5.1. Nome do produto e marca do fabricante e origem.  

5.1.5.2. Data de fabricação e validade. 

5.1.6. O Prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 10(dez) dias e dos não 

perecíveis de 04(quatro) meses, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA do produto. 

5.1.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos gêneros alimentícios que não atendam o padrão de 

qualidade exigido e a descrição correta do produto mencionada no cronograma de entrega. 

5.1.8. Todos os produtos adquiridos pela prefeitura deverão ser previamente submetidos ao controle de 

qualidade, na forma do Termo de Recebimento, observando-se a legislação aplicável aos gêneros 

alimentícios. 

5.1.9. Deverão ser apresentadas, por parte das empresas classificadas por ofertar o menor valor, 03 (três) 

amostras de cada produto, em saco plástico transparente, devidamente etiquetado contendo o nome do 

proponente. 

5.1.10. As amostras deverão ser entregues mediante protocolo, após o julgamento da documentação, em 

até 02 (dois) dias úteis contados da convocação pela CPL, sendo que a não apresentação implicará na 

desclassificação da empresa. 
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5.1.11. Será desclassificado o detentor do(s) produto(s) cuja(s) amostra(s) esteja(m) em desacordo com 

as exigências do edital, ou forem julgados inadequados pela equipe técnica, após análise sensorial. 

5.2. Da rotulagem 

5.2.1. O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 

2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA/MS e Resolução 

RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS, Resolução RDC n° 163, de 17 de agosto de 

2006 da ANVISA/MS e Resolução 123 de 13 de maio de 2004 da ANVISA/MS. No rótulo da embalagem 

primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes 

informações: 

1. Identificação do produto, inclusive a marca; 

2. Nome e endereço do fabricante; 

3. Lista de ingredientes;  

4. Conteúdos líquidos; 

5. Data de fabricação; 

6. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 

7. Número do lote; 

8. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

5.3. Das especificações técnicas dos itens: 

5.3.1. O fornecimento dos gêneros alimentícios deverá estar em conformidade com as especificações 

técnicas dos produtos contidas neste Termo de Referência.  

6. DO VALOR ESTIMADO e DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. O valor global estimado é de R$ 8.135.322,37 (Oito milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos 

e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), conforme Mapa de Valores Estimados elaborado pelo 

Setor de Cotações. 

6.1.1 O total estimado é o resultado da soma dos valores de cada lote, conforme tabela abaixo: 

LOTES VALORES 

LOTE I - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS   R$   3.027.306,33  

LOTE II - FRIOS  R$   2.990.318,97  

LOTE III - HORTIFRÚTI E GRANJEIROS   R$   1.924.479,07  

LOTE IV - PADARIAS  R$      193.218,00  

Total  R$   8.135.322,37  

6.2 Para obtenção do valor de referência foram utilizadas as seguintes fontes de preço: 

a) Banco de preços Zênite; 

b) Banco de Preços Nacional; 

c) Bolsa Nacional de Compras; 
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d) Ceasa. 

6.3 Conforme o Decreto 7.892/2013: Art. 7º, § 2º, “Na licitação para registro de preços não é necessário 

indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil”. 

6.4. As empresas licitantes deverão apresentar propostas, onde estão incluídas todas as despesas com 

frete, todos os impostos, taxas, tributos, encargos sociais e trabalhistas e outros que, direta ou 

indiretamente, decorram do fornecimento parcelado dos itens, sem inclusão de expectativa inflacionária 

ou encargos financeiros. 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa 

licitante fornecido equipamento compatível e pertinente com o objeto deste Edital, devendo o atestado 

conter: além do nome do atestante, seu CNPJ, endereço completo, telefone e afirmação de que a Empresa 

executou corretamente as atividades pertinentes, atendendo a todas as condições contratuais. Não será 

aceito o Atestado de Capacidade Técnica subscrito pela própria empresa licitante.  

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo fornecimento dos itens, nos termos da 

legislação vigente, pela operacionalização, pelo transporte e pela entrega dos gêneros alimentícios à 

CONTRATANTE. 

8.2. Gerais: 

8.2.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa a execução do objeto ora pactuado, dentre elas, carga, 

descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 

8.2.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a 

CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência. 

8.2.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE, ou terceiros, verificados em 

decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência. 

8.2.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto deste 

Termo de Referência, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos 

indiretos ou lucros cessantes. 

8.2.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execução do objeto deste Termo 

de Referência. 

8.2.6 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva independente de solicitação. 

8.2.7 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência 

de qualquer impedimento na execução do objeto deste Termo de Referência; 

8.2.8 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações 

trabalhistas; 
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8.2.9 – O retardamento na execução do fornecimento dos itens, objeto do certame, não justificado 

considerar-se-á como infração contratual; 

8.2.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados 

ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual; 

8.2.11. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a 

execução contratual, inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 

sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas 

e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução 

do contrato; 

8.2.12. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

8.3. Do transporte: 

8.3.1. A CONTRATADA é responsável por prover veículos para transporte dos gêneros alimentícios 

para as unidades a serem atendidas, dentro das normas vigentes de vigilância sanitária. 

8.3.2. Os veículos para transporte e entrega dos gêneros alimentícios deverão ser fechados, e em perfeitas 

condições físicas e higiênico-sanitárias, com tempo no máximo de 10 anos de uso, e em conformidade 

com o Código de Trânsito Brasileiro. Deverão ainda, possuir licença específica para transporte de 

alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá 

ser isolada da área em que contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte de 

qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem alteração nas 

características do produto a ser fornecido. O fornecedor deverá apresentar CERTIFICADO DE 

VISTORIA emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal onde o veículo esteja cadastrado ou 

estadual, em atendimento a Lei 6.437/77 e o Decreto Estadual nº 20.786, de 10/08/98, as quais aprovam 

o regulamento do código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 

1º e Art. 277. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Indicar, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

9.2. Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor 

especialmente designado;  

9.3. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de 

Referência;  

9.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  

9.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo;  

9.6. Analisar, após a entrega do produto, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo 

de Referência, para atesto e garantia do pagamento;  

9.7. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
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9.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Termo de Referência;  

9.9. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à contratada o 

acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o 

cumprimento das obrigações pré-estabelecidas;  

9.10. Além de outras obrigações estipuladas neste Termo de Referência, no Contrato ou em lei, 

particularmente na Lei nº 8.666/1993, constituem obrigações da Contratante: 

9.11. Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos; 

9.12. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 

condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunica-las, por 

escrito, à CONTRATADA para correção das irregularidades apontadas; 

9.13. Solicitar a substituição do produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

9.14. Encaminhar a liberação de pagamento quando o fornecimento houver sido aprovado; 

9.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado neste instrumento. 

10. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento dos materiais fornecidos será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) 

Responsável Técnico(a) pelo recebimento, comprovando a qualidade dos produtos.  

10.2 A realização do pagamento está condicionada a apresentação das seguintes certidões/documentos, 

quando pessoa jurídica: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e 

FGTS. 

10.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 

atraso de pagamento. 

10.4 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número 

da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, carimbada e assinada pelo Fiscal do 

Contrato, atestando o recebimento. 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1 O contrato poderá ter vigência de até 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

11.2 É vedada a subcontratação do objeto deste Termo de Referência, no todo ou em parte. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 
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a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da 

notificação: da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 

recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da notificação: 

10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado. 

12.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma 

prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior. 

12.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no inciso do 

item 10.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 

rejeição, devidamente notificada; e  

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e não 

abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer 

evento;  

12.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 

aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em dobro das 

multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

12.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no Código 

Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 

99/2007 e 92/2004, respectivamente; 

12.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

12.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

12.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se a garantia 

contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

12.9 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

12.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 

Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial; 
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12.11. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 

do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo; 

12.12. O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

13. DO CONTROLE DE QUALIDADE 

13.1. A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos 

do departamento de merenda julgar necessário; 

13.2. A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a 

avaliação sensorial, análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no do departamento 

de merenda. Tais avaliações serão realizadas em conjunto ou de forma independente; 

13.3. A verificação das especificações técnicas do produto, embalagem e rotulagem definidas neste termo 

de referência será realizada pela equipe de nutricionistas habilitados do departamento de merenda;  

13.4. O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos 

produtos alimentícios fornecidos, para atendimento posterior do departamento de merenda, quando 

necessário, para análise das características físico-químicas, microbiológicas, bromatológicas, 

microscópicas e toxicológicas dos mesmos. Todas as análises deverão ser realizadas em laboratórios 

especializados, credenciados pelos órgãos competentes e disponibilizados a contratante quando 

solicitado será de responsabilidade e custeada pela empresa contratada;  

13.5. Quando as características básicas e/ou qualidade do produto não corresponderem às exigências 

contratadas, a remessa poderá ser devolvida, a qualquer tempo e, a critério do departamento de merenda, 

sendo a empresa notificada para substituição, no prazo máximo de 72 horas, sem qualquer ônus para a 

contratante, independentemente da aplicação das penalidades; 

13.6. Em caso de troca do produto, todos os custos de armazenagem que inclui carga, descarga e 

movimentação de estoque, relativos ao período, deverão ser pagos pela empresa fornecedora. 

14. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO LOCAL DE ENTREGA 

14.1. Os itens constantes neste Termo de Referência serão entregues, nas Unidades de Ensino 

relacionadas no Anexo II, ou em local indicado pelo órgão, no horário das 08h às 16h. 

14.2 O prazo de entrega será de: 

LOTES 
PERIOCIDADE 

DO PEDIDO 
PRAZO DE ENTREGA 

LOTE I - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS  Mensal 15 dias 

LOTE II - FRIOS Quinzenal 15 dias 

LOTE III - HORTIFRÚTI E GRANJEIROS  Semanal 05 dias 

LOTE IV - PADARIAS Sob Demanda 05 dias 

15. DA FISCALIZAÇÃO  
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15.1 A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria de 

Educação, por meio de unidade competente na forma que lhe convier, sendo exercido por seu 

representante legal, a ser designado conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

15.2 A nomeação de servidor(a) designado(a) para a fiscalização do contrato será realizada através de 

Portaria da Secretaria de Educação, que será emitida logo após a elaboração do instrumento contratual, 

e constarão os seguintes dados: nome e matrícula do(a) servidor(a) que fiscalizará o contrato, nome da 

CONTRATADA, número e objeto do contrato. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei 

nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

16.2 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento, quaisquer condições que 

estiverem inclusas em seus anexos. 

17. DO FORO 

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta 

especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

Paulista/PE, 04 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

Anna Cristina Santana 

Gerente de Alimentação Escolar 

Matrícula 044351 

Sirley Taciana dos Santos 

Nutricionista CRN – 39223/P 

Matrícula 045662 
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ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QTDE 
VLR 

UNIT. 

VLR 

TOTAL 

1 

AÇÚCAR CRISTAL – açúcar triturado, origem vegetal, sacarose de cana 

de açúcar. Com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos, e detritos animais ou vegetais. Deve estar 

acondicionado em saco plástico atóxico, hermeticamente fechado, 

empacotado em embalagem de 1 kg, com dados de identificação, 

procedência e informações nutricionais, data de fabricação e/ou número de 

lote, registro no IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool expressos. O produto 

deve apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

O açúcar cristal é a sacarose obtida a partir do caldo da cana de açúcar 

(Saccharumofficinarum L.) ou de beterraba (Beta alba L.) purificado por 

processo tecnológico adequado. O produto deve estar de acordo com a 

legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 271, de 22 de 

setembro de 2005 da ANVISA/MS. 

Características do Produto 

O açúcar cristal granulado deverá estar isento de fermentações, matéria 

terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: granulado  

- Cor: branca - Odor: próprio 

- Sabor: doce  

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 15864 4,47 70.912,08 

2 

ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STÉVIA - Adoçante liquido 

dietético – frasco. Tipo stevia. Ingredientes: edulcorante natural steviosideo 

(12%), conservante sorbato de potássio (0,18%), água Q.S.P. não contem 

glúten.  

Embalagem: plástica com 90 ml. O produto de apresentar validade mínima 

de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O adoçante 

Stevia é um adoçante natural, feito à base de uma planta medicinal chamada 

Stevia RebaudianaBertonque possui propriedades adoçantes. O produto 

deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução 

RDC  

nº 271, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS.  

Características do Produto 

O Adoçante a base de stevia, deverá estar isento de enxofre e glúten. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: líquido 

- Cor: característica do produto 

- Odor: próprio 

- Sabor: doce  

Características físico-químicas  

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. 

Apresentação: Frasco contendo 90 ml 

UND 50 15,89 794,50 

3 

ALHO PASTA - O Alho é obtido a partir dos bulbos da espécie vegetal 

Alliumsativum L. Este produto deve estar de acordo com a legislação 

vigente. 

KG 2.716 18,08 49.105,28 
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Características do Produto 

O Alho é considerado uma especiaria, tradicionalmente utilizada para 

agregar sabor e aroma aos alimentos. Produto obtido pelo esmagamento do 

alho. Isento de sal. Devem apresentar as características do cultivar bem 

definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidos, inteiro, sadio e isento de 

substâncias nocivas à saúde. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: Amassado em pasta 

- Cor: característica. 

- Odor: característico. 

- Sabor: próprio. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. 

Apresentação 

Embalado em pote plástico transparente, resistente, com tampa e lacre 

contendo 1 kg. 

4 

AMIDO DE MILHO - Amido de milho tipo: produto amiláceo extraído do 

milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 

terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. 

Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. 

Acondicionados em caixa que deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, data de fabricação e/ou 

número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deve 

apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Embalagem com 500 g Amido de milho é o produto 

amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho (Zeamays L.). O 

produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005.  

Características do produto Gerais  

O produto deve ser fabricado a partir de matéria-prima sã e limpa, isento de 

matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmido, fermentado ou 

rançoso. Sob a forma de pó, deve produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos.  

O amido de milho deve ser obtido, processado, embalado, armazenado, 

transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e 

ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em 

risco a saúde do consumidor. Deve ser obedecida a legislação vigente de 

Boas Práticas de Fabricação. Características organolépticas 

- Aspecto: pó fino homogêneo 

- Cor: branca - Cheiro: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 200. Pacote contendo 500g. 

PCT 7.381 8,96 66.133,76 

5 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Arroz parboilizado, longo fino, tipo 

1é o grão descascado, em geral polido, oriundo da gramínea Oryza sativa, 

beneficiado pelo processo de parboilização com tratamento hidrotérmico. O 

produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS, 

Instrução Normativa nº 6 de 16.02.2009 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA).  

Características gerais 

O produto deve ser preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de 

matéria terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais. O arroz pode ser 

polido ou lustrado com glicose, ou outras substâncias comestíveis, desde que 

KG 43.432 6,11 265.369,52 
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o acréscimo de peso não exceda 0,5%. Não podem ser utilizados no seu 

polimento ou brilho, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou 

graxas não comestíveis.  

Características organolépticas 

- Aspecto: grão longo fino 

- Cor: própria 

- Cheiro: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2009. 

Características microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem contendo 1Kg. 

6 

AVEIA FLOCOS FINOS - A farinha de aveia é produto obtido pela 

moagem de semente de aveia (Avena sativa, L.), beneficiada, de acordo com 

o permitido pela legislação vigente, em especial a Resolução RDC nº 263, 

de 22 de setembro de 2005. Características do produto  

O produto deve ser fabricado a partir de matéria-prima sã e limpa, isento de 

matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmido, fermentado ou 

rançoso. 

Características organolépticas 

- Aspecto: flocos finos 

- Cor: própria 

- Cheiro: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 425 13,47 5.724,75 

7 

BISCOITO DE POVILHO SALGADO - Biscoito salgado de polvilho é 

produzido a partir do polvilho doce. Contém água morna, sal e óleo. O 

produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS. 

Características do produto  

O biscoito de polvilho salgado deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em 

perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, 

queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é tolerado o 

emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos.  

Características organolépticas 

- Aspecto: massa torrada  

- Cor: própria 

- Cheiro: próprio 

- Sabor: salgado 

Características físico-químicas 

Deve obedecer a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

Resolução ANVISA RDC nº 12 de 02/01/2001 

Características microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175 ANVISA de 08/07/2003. 

Apresentação 

Pacote contendo 400 gramas 

PCT 20 5,01 100,20 

8 

BISCOITO MAISENA - Biscoito doce tipo Maisena é o produto obtido 

pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha 

de trigo, amido de milho, sal refinado, açúcar, gordura vegetal e outras 

substâncias alimentícias. O produto deve estar de acordo com a legislação 

vigente, especialmente a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 

da ANVISA/MS.  

Características do produto 

PCT 10.116 5,21 52.704,36 
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O biscoito doce tipo Maisena deverá ser fabricado a partir de matérias primas 

sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito 

estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, 

queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é tolerado o 

emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos.  

Características organolépticas 

- Aspecto: massa torrada  

- Cor: própria 

- Cheiro: próprio 

- Sabor: doce  

Características físico-químicas 

Deve obedecer a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

Resolução ANVISA RDC nº 12 de 02/01/2001 

Características microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175 ANVISA de 08/07/2003. 

Apresentação 

Pacote contendo 400 gramas 

9 

BISCOITO MARIA - Biscoito doce tipo Maria é o produto obtido pelo 

amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de 

trigo, amido de milho, sal refinado, açúcar, gordura vegetal e outras 

substâncias alimentícias. O produto deve estar de acordo com a legislação 

vigente, especialmente a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 

da ANVISA/MS. 

Características do produto  

O biscoito doce tipo Maria deverá ser fabricado a partir de matérias primas 

sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo estar em perfeito 

estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal cozidos, 

queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é tolerado o 

emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos.  

Características organolépticas 

- Aspecto: massa torrada  

- Cor: própria 

- Cheiro: próprio 

- Sabor: doce  

Características físico-químicas 

Deve obedecer a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

Resolução ANVISA RDC nº 12 de 02/01/2001 

Características microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175 ANVISA de 08/07/2003. 

Apresentação 

Pacote contendo 400 gramas 

PCT 8.876 5,81 51.569,56 

10 

BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - Bolacha salgada tipo cream 

cracker é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de 

massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, sal, gordura vegetal e outras substâncias alimentícias permitidas. O 

produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS.  

Características do produto  

A Bolacha salgada tipo cream cracker deverá ser fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, devendo 

estar em perfeito estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal 

cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é tolerado 

o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos.  

Características organolépticas 

- Aspecto: massa torrada  

- Cor: própria 

- Cheiro: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

Deve obedecer a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

PCT 4.598 5,81 26.714,38 
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Resolução ANVISA RDC nº 12 de 02/01/2001 

Características microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175 ANVISA de 08/07/2003. 

Apresentação 

Pacote contendo 400 gramas 

11 

CAFÉ EM PÓ - O Café deverá ser em pó, homogêneo, torrado e moído, 

constituídos a partir de grão de café. Resolução RDC nº 276, de 22 de 

setembro de 2005. 

Características do Produto 

O café deve ser constituído por grãos de café, sãos e limpos. 

Características Organolépticas 

Aspecto: Pó fino, homogêneo. 

Cor: preta.  

Cheiro: aromático, característico. 

Sabor: característico. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. 

Apresentação 

Pacote contendo 250 gramas 

PCT 849 13,08 11.104,92 

12 

CANELA EM PÓ - Canela é a casca da Cinnamomumcassis (Ness), Blume 

(canela da China) a casca de CinnamomumZeylanicumNess, (canela do 

Ceilão), ambas secas, sendo a da China parcialmente privada do súber e a do 

Ceilão totalmente privada do súber e de uma parte do parênquima cortical 

externo. O produto é designado "Canela da China" ou "Canela do Ceilão", 

seguido de sua forma de apresentação, em casca, em rama ou em pó. Ex: 

"Canela da China em casca". 

Resolução RDC nº 276, de 22 de setembro de 2005 

Características do Produto  

A canela deve ser constituída por cascas procedentes de espécimes vegetais 

genuínos, sãos e limpos. A canela não deve estar esgotada. 

Características Organolépticas 

Aspecto: Pó fino, homogêneo. 

Cor: pardo-amarelada escuro, ou marrom claro.  

Cheiro: aromático, característico. 

Sabor: característico. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 1.286 39,45 50.732,70 

13 

COCO RALADO - coco seco ralado por técnica de desidratação. 

Ingredientes: Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, data de fabricação e/ou número de lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto deve apresentar validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Características do Produto 

Produto a base de coco desidrato e embalado a vácuo. 

Características Organolépticas 

Aspecto: macio ao toque 

Cor: branca característica da cor da polpa do coco.  

Cheiro: aromático, característico. 

Sabor: característico. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

KG 6.167 23,28 143.567,76 
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Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg.  

14 

EXTRATO DE TOMATE - Extrato de tomate é o produto obtido da polpa 

de frutos do tomateiro (Lycopersicumesculentum L.), devendo conter, no  

mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado 

de sal e/ou açúcar. 

O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS.  

Características do Produto 

O açúcar cristal granulado deverá estar isento de fermentações, matéria 

terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais. 

Características Organolépticas 

Aspecto: massa homogênea  

Cor: vermelha 

Odor: próprio 

Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Deve estar de acordo com a legislação vigente. Isento de sujidades ou outras 

impurezas capazes de provocar alterações do alimento ou que indiquem 

emprego de uma tecnologia inadequada. O extrato de tomate não poderá 

conter germens patogênicos nem substâncias tóxicas elaboradas por micro-

organismos, em quantidade que possam tornar-se nocivas à saúde humana. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003.  

Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia 

Devem obedecer às legislações vigentes. 

Contaminantes 

Devem estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 4.782 13,42 64.174,44 

15 

FARINHA DE MANDIOCA - Farinha é o produto obtido pela moagem da 

parte comestível de vegetais, podendo sofrer previamente processos  

tecnológicos adequados. O produto obtido pela ligeira torração da raladura 

das raízes de mandioca (Manibotutilissima) previamente descascada, lavada, 

e isentas do radical cianeto. O produto submetido à nova torração é 

denominado "farinha de mandioca torrada". Resolução - RDC nº 263, de 22 

de setembro de 2005 e Resolução - RDC nº 344, de 13 de dezembro de 2002 

Características do produto 

O produto deve ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isento de 

matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmido, fermentado ou 

rançoso. O produto será designado Farinha de Trigo, seguida de sua 

classificação. No caso das farinhas aditivadas deverão fazer do nome 

expressões tais como: "Farinha de Trigo com fermento" e "Farinha de trigo 

com aditivo".  

Características organolépticas 

- Aspecto: característicos 

- Cor: branca - Cheiro: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 2.091 6,93 14.490,63 

16 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Entende-se por farinha de 

trigo com fermento o produto obtido a partir da espécie Triticumseativan ou 

de outras espécies do gênero Triticum reconhecidas (exceto Triticumdurum) 

através do processo de moagem do grão de trigo beneficiado crescido de 

fermento, de acordo com o permitido pela legislação vigente, em especial a 

Resolução RDC nº 344 de 13/02/2002.  

KG 4.056 7,12 28.878,72 
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Características do produto 

O produto deve ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isento de 

matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar úmido, fermentado ou 

rançoso. O produto será designado Farinha de Trigo, seguida de sua 

classificação.  

Características organolépticas 

- Aspecto: pó fino homogêneo 

- Cor: branca - Cheiro: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 
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FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - Entende-se por Feijão carioca tipo 1 os grãos 

provenientes da espécie Phaseulosvulgaris L. O produto deve estar de 

acordo com a legislação vigente, principalmente a Instrução Normativa 

MAPA nº 12/2008. 

Características do produto 

O feijão carioca - tipo 1, deverá ser novo, constituído de grãos inteiros e sãos, 

isento de material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. 

Características organolépticas 

Aspecto: grão 

Cor: característica Odor: próprio  

Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

Ausência de sujidades, larvas, parasitos e detritos animais ou vegetais. 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 16.111 9,34 150.476,74 
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FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 - Entende-se por Feijão macassar os grãos 

provenientes da espécie Phaseulosvulgaris L. O produto deve estar de acordo 

com a legislação vigente, principalmente a Instrução Normativa MAPA nº 

12/2008. 

Características do produto 

O feijão macassar, deverá ser novo, constituído de grãos inteiros e sãos, 

isento de material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. 

Características organolépticas 

Aspecto: grão 

Cor: característica  

Odor: próprio  

Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

Ausência de sujidades, larvas, parasitos e detritos animais ou vegetais. 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 355 8,92 3.166,60 
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FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Entende-se por Feijão preto tipo 1 os grãos 

provenientes da espécie Phaseulosvulgaris L. O produto deve estar de 

acordo com a legislação vigente, principalmente a Instrução Normativa 

MAPA nº 12/2008.  

Características do produto 

O feijão preto - tipo 1, deverá ser novo, constituído de grãos inteiros e sãos, 

conter no mínimo 97% de grãos de coloração preta, com teor de umidade 

máxima de 14%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras 

variedades e espécies. 

KG 376 9,93 3.733,68 
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Características organolépticas 

Aspecto: grão 

Cor: característica  

Odor: próprio  

Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

Ausência de sujidades, larvas, parasitos e detritos animais ou vegetais. 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 
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FLOCÃO DE MILHO - Farinha de milho flocada pré-cozida é o produto 

obtido pela moagem do grão de milho (Zeamays L.) desgerminado, pré 

cozido ou pré-gelatinizado. O produto deverá estar de acordo com a 

legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 344, de 13 de 

dezembro de 2002 da ANVISA/MS, Resolução RDC nº 263, de 22 de 

setembro de 2005 da ANVISA/MS, Resolução nº 12, de 02 de janeiro de 

2001 da ANVISA/MS. 

Características do produto 

O produto é obtido de grãos desgerminados que foram submetidos 

previamente a pré gelatinização por processo tecnológico adequado. A 

farinha de milho flocada pré-cozida deverá ser fabricada a partir de matéria 

prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não pode estar 

úmida, fermentada ou rançosa. 

Características organolépticas 

- Aspecto: próprio 

- Cor: amarela  

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 52.650 3,40 179.010,00 
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LEITE DE COCO - Produto obtido de leite de coco pasteurizado e 

homogeneizado, podendo conter conservantes, acidulantes e/ou espessante.  

Deverá seguir a Resolução ANVISA RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005 

e demais alterações. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: liquido  

- Cor: branca - Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1L. 

UND 10.575 23,00 243.225,00 
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LEITE EM PÓ INTEGRAL - Leite de vaca em pó integral inspecionado 

pelo Ministério da Agricultura (SIF - Serviço de Inspeção Federal). 

Enriquecido com vitaminas a e d. Contendo na sua composição o mínimo, 

por porção, de: 120 kcal; 6,7g de proteína; 7g de gorduras totais; 4g de 

gorduras saturadas; 230 mg de cálcio; no máximo 150mg de sódio. 

Embalagem deve estar intacta, acondicionado em pacotes de 200 g. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, data de fabricação e/ou número de lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto deve apresentar validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Pacote contendo 200 gramas. 

PCT 4.115 9,65 39.709,75 
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MACARRÃO ESPAGUETE - Macarrão tipo espaguete longo, a base de 

farinha de trigo especial de sêmola ou semolina enriquecida com ferro e 

ácido fólico, submetido a processo de secagem. O produto deve estar de 

acordo com a legislação vigente, principalmente a Resolução RDC nº 263, 

de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS.  

Características do produto 

O produto deverá ser produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas. 

Características organolépticas 

Aspecto: tipo espaguete longo e seco  

Cor: amarela  

Odor: característico 

Sabor: característico 

Textura: característica 

Cozimento: 6 a 10 minutos  

Características físico-químicas 

Deve obedecer a legislação RDC 263 de 22.09.2005 -ANVISA (Umidade e 

Características organolépti-cas). 

Características microbiológicas 

Deve obedecer a legislação RDC 12/2001 - ANVISA - item 10b (Coliformes 

a 45C, Salmonella sp, Bacillus cereus e Estafilococos Coagulase positiva).  

Características microscópicas 

Deve obedecer a legislação RDC 175 de 08.07.2003 - ANVISA (Pesquisa 

de sujidades, larvas e parasitos e fragmentos de insetos). 

Apresentação 

Pacote contendo 500 gramas 

PCT 35.345 3,89 137.492,05 
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MARGARINA COM ÓLEO INTERESTERIFICADO COM SAL 

(65%de lipídeos) - Margarina é o produto gorduroso em emulsão estável, 

produzida por leite ou seus constituintes ou derivados e outros ingredientes, 

destinados à alimentação humana. Os óleos e/ou gorduras poderão ser 

modificados, no todo ou em parte, por processo tecnológico adequado e 

deverão apresentar-se livre de gordura trans. A gordura Láctea, quando 

presente, não deverá exceder a 3% m/m do teor de lipídios totais. O produto 

deve ser comercialmente estéril e acondicionado em recipiente 

hermeticamente fechado, transportada em condições que preservem a 

qualidade e as características do alimento refrigerado e mantido sob 

refrigeração. Deverá estar de acordo com a legislação vigente. Portaria nº 31, 

de 13/01/1998 ANVISA/MS; Resolução RDC nº 12/2001; RDC nº 259 de 

20/09/2003 ANVISA; Lei nº 10.674/2003, - ANVISA/MS; Resolução RDC 

nº 360/2003 ANVISA/MS; Resolução RDC nº 359/2003 ANVISA/MS; 

Resolução, Resolução RDC nº 270/2005 ANVISA/MS; Instrução Normativa 

nº 22 de 24/11/2005 MAPA; RDC nº 52 de 26/11/2010 ANVISA; RDC nº 

14, de 28/03/2014 ANVISA/MS. 

Características do Produto 

A margarina vegetal com sal deverá ser produzida a partir de matérias-

primas em bom estado sanitário, devendo conter leite, seus constituintes ou 

derivados, óleos e/ou gorduras de origem animal e/ou vegetal, água, sal, 

isentos de substâncias estranhas à sua composição e de componentes 

indicativos de alteração do produto ou de emprego de tecnologia de 

fabricação inadequada. A gordura a ser utilizada deverá ser livre de gorduras 

trans. O produto poderá ser enriquecido de Vitamina A, podendo conter 

outras substâncias alimentícias aprovadas pelos órgãos competentes, que não 

descaracterizem o produto desde que permitidos pela legislação e 

devidamente declarados. O produto deverá ser obtido, processado, 

embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não 

produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou 

biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Deverá ser 

elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições 

Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 326 de 

30/07/1997. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: emulsão plástica, homogênea, uniforme. 

- Cor: amarela ou levemente amarelada, homogênea normal.  

- Odor: característico 

- Sabor: característico 

UND 14.725 7,96 117.211,00 
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- Consistência/Textura: característica 

Características físico-químicas 

- Umidade 30% a 40%  

- Sódio máximo 500mg/100g  

- Lipídeos mínimos 60% e máximo de 70%  

- Índice de peróxido máximo 10 mEq/Kg  

- Gorduras trans máximo 0,2g/porção de 10g  

Características Microbiológicas 

- Coliformes a 45°C/g Máximo 1 

- Salmonela: Ausência em 25g  

Características macroscópicas e microscópicas Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 175, de 08 de julho de 

2003. 

Apresentação 

Embalagem contendo 500g 
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MILHO PARA MUNGUZÁ - Milho para mungunzá ou canjica de milho 

são grãos de milho (Zeamays L.) que apresentam ausência parcial ou total 

do gérmen, sem presença de escarificação mecânica ou manual 

(desgerminação). O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, 

especialmente a Portaria nº 109, de 24 de fevereiro de 1989 do Ministério da 

Agricultura. Características do produto  

O produto deve ser do tipo 1 e deve conter, mínimo, 80% em peso de grãos 

inteiros ou pedaços de grãos, que ficarem retidos na peneira de 5,66 mm 

(cinco milímetros e sessenta e seis milésimos de milímetros) de diâmetro, e 

que após o processo de desgerminação, contenha, no mínimo 80% (oitenta 

por cento) em peso, de grãos com 50% (cinquenta por cento) do tegumento, 

ou menos. Devem ser constituídos de 95% (noventa e cinco por cento) em 

peso de grãos ou pedaços de grãos amarelos pálidos, amarelos alaranjados, 

bem como os de coloração ligeiramente vermelha ou rósea. Não poderá 

conter matérias estranhas e impurezas, grãos mofados, ardidos, manchados, 

danificados, vermelhos e pretos, rajados, gessados ou verdes, não 

parboilizados, não gelatinizados e quebrados. 

Características organolépticas 

- Aspecto: próprio 

- Cor: própria 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

- Umidade: máximo de 13% 

Características microbiológicas 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente. 

Características microscópicas 

- Ausência de sujidades, parasitas e larvas e detritos animais ou vegetais.  

-Matérias estranhas e impurezas: Máximo de 0,5%; - Carunchados: Máximo 

de 2,0 %;  

- Ardidos: Máximo de 0,5%;  

- Mofados: Máximo de 1,0 %. 

Apresentação 

Pacote contendo 500 gramas 

PCT 21.160 3,54 74.906,40 
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ÓLEO DE SOJA 900 ml - Óleo de soja refinado é o óleo comestível obtido 

de sementes de soja (Glycinemax L.) através de processos tecnológicos 

adequados. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, 

especialmente a Resolução RDC nº 270, de 22 de setembro de 2005 da 

ANVISA/MS e Resolução RDC nº 482, de 23 de setembro de 1999 da 

ANVISA/MS.  

Características do Produto  

O óleo de soja deve ser refinado, obtido através de processo de extração e 

refino. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: límpido e isento de impurezas a 25 ºC 

- Cor: próprio 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

UND 3.020 10,25 30.955,00 



 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

Parâmetros Valores 

Densidade relativa 0,919 - 0,925 (20ºC/20ºC) 

0,916 - 0,922 (25ºC/25ºC) 

Índice de refração (nD
40 

) 

1,466 - 1,470 

Índice de saponificação 189 - 175 

Índice de iodo (Wijs) 120 - 143 

Matéria insaponificável, 

g/100g 

Máximo de 1,5 

Acidez, g de ácido 

oléico/100g 

Máximo 0,3 

Índice de peróxido, 

mEq/Kg 

Máximo de 10 

Composição de ácidos graxos 

Ácido graxo Nomenclatura g/100g 

C< 14 - < 0,1 

C 14:0 mirístico < 0,5 

C 16:0 palmítico 7,0 - 14,0 

C 16:1 palmitoléico < 0,5 

C 18:0 esteárico 1,4 - 5,5 

C 18:1 oléico 19,0 - 30,0 

C 18:2 linoléico 44,0 - 62,0 

C 18:3 linolênico 4,0 - 11,0 

C 20:0 Araquídico < 1,0 

C 20:1 Eicosenóico < 1,0 

C 22:0 Behênico < 0,5 

Características Microbiológicas 

Estar isento de sujidade, microrganismos patogênicos e outras impurezas 

capazes de provocar alterações do alimento ou que indiquem emprego de 

uma tecnologia inadequada. 

Características macroscópicas e microscópicas 

 Ausência de turvação e substâncias em suspensão, além de sujidades, 

parasitos e larvas. 

Apresentação 

Garrafa contendo 900 ml. 
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Açafrão da Terra- AÇAFRÃO, DA TERRA EM PÓ PARA 

COLORAÇÃO DE ALIMENTOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

ISENTOS DE ADITIVOS, CORANTES OU SUBSTÂNCIAS 

ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS PARA 

CONSUMO OU QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS 

NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICASMAPA). 

Características do Produto 

,APRESENTADAS EM ENVELOPES PLÁSTICOS CONTENDO 250GR 

CADA, INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. O 

PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE SEU RESPECTIVO 

LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PARA CONTAMINANTES 

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS (COLIFORMES FECAIS, 

BACILLUS CEREUS, STAFILOCOCCUS AUREUS) ATESTANDO A 

QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DO PRODUTO. PRODUTO 

FABRICADO POR PROCESSO CERTIFICADO SEGUNDO AS 

NORMAS ISO 9000.respeitado o prazo de adequação dos rótulos que 

identificam as embalagens, estabelecido pela Instrução Normativa nº 28, de 

12/06/07, 

Características Organolépticas 

- Aspecto: em pó 

- Cor: amarelado 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

KG 3.225 29,94 96.556,50 
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Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 
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PAPRICA DEFUMADA - EM PÓ PARA COLORAÇÃO DE 

ALIMENTOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE ADITIVOS, 

CORANTES OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE 

SEJAM IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO OU QUE ALTEREM SUAS 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E 

ORGANOLÉPTICASMAPA). 

Características do Produto 

,APRESENTADAS EM ENVELOPES PLÁSTICOS CONTENDO 250GR 

CADA, INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. O 

PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE SEU RESPECTIVO 

LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PARA CONTAMINANTES 

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS (COLIFORMES FECAIS, 

BACILLUS CEREUS, STAFILOCOCCUS AUREUS) ATESTANDO A 

QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DO PRODUTO. PRODUTO 

FABRICADO POR PROCESSO CERTIFICADO SEGUNDO AS 

NORMAS ISO 9000.respeitado o prazo de adequação dos rótulos que 

identificam as embalagens, estabelecido pela Instrução Normativa nº 28, de 

12/06/07, 

Características Organolépticas 

- Aspecto: em pó 

- Cor: avermelhado 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001.  

KG 

 

2.690 

 
32,69 87.936,10 
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POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA - Polpa de fruta é produto não 

fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através 

de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais 

provenientes da parte comestível do fruto, de acordo com O produto deverá 

ser congelado e transportado sob refrigeração, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente. Deverá conter 

substâncias em conformidade com a legislação vigente e ter no mínimo 50% 

de teor da fruta. 

Características do produto 

O produto deverá ser obtido da fruta (acerola), não fermentado, não alcóolico 

e sem glúten. Deverá ser fabricado a partir de matéria prima sã e limpa, isenta 

de matéria terrosa, parasitos e larvas. 

A água utilizada em todas as etapas de elaboração da polpa de fruta deve 

atender ao padrão oficial de potabilidade estabelecido em legislação 

específica da Anvisa e do Ministério da Saúde. 

É permitido o uso de aditivo e coadjuvante de tecnologia autorizado em 

legislação específica da Anvisa, salvo aquele expressamente proibido ou 

com restrição de uso estabelecida pelo Mapa. 

O uso de aditivos conservadores não exclui a adoção de medidas de higiene 

em todas as etapas de produção necessárias para a obtenção da qualidade 

microbiológica final do produto. 

Características organolépticas 

- Aspecto: congelada 

- Cor: característica 

- Odor: próprio 

- Sabor: característico 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 271 de 22/09/2005. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 25.484 13,72 349.640,48 
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POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU - Polpa de fruta é produto não 

fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através 

de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais 

provenientes da parte comestível do fruto, de acordo com O produto deverá 

KG 4.490 13,60 61.064,00 
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ser congelado e transportado sob refrigeração, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente. Deverá conter 

substâncias em conformidade com a legislação vigente e ter no mínimo 50% 

de teor da fruta. 

Características do produto 

O produto deverá ser obtido da fruta (caju), não fermentado, não alcóolico e 

sem glúten. Deverá ser fabricada a partir de matéria prima sã e limpa, isenta 

de matéria terrosa, parasitos e larvas. 

A água utilizada em todas as etapas de elaboração da polpa de fruta deve 

atender ao padrão oficial de potabilidade estabelecido em legislação 

específica da ANVISA e do Ministério da Saúde. 

É permitido o uso de aditivo e coadjuvante de tecnologia autorizado em 

legislação específica da ANVISA, salvo aquele expressamente proibido ou 

com restrição de uso estabelecida pelo Mapa. 

O uso de aditivos conservadores não exclui a adoção de medidas de higiene 

em todas as etapas de produção necessárias para a obtenção da qualidade 

microbiológica final do produto. 

Características organolépticas 

- Aspecto: congelada 

- Cor: característica 

- Odor: próprio 

- Sabor: característico 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 271 de 22/09/2005. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

31 

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - Polpa de fruta é produto não 

fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através 

de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais 

provenientes da parte comestível do fruto, de acordo com O produto deverá 

ser congelado e transportado sob refrigeração, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente. Deverá conter 

substâncias em conformidade com a legislação vigente e ter no mínimo 50% 

de teor da fruta. 

Características do produto 

O produto deverá ser obtido da fruta (goiaba), não fermentado, não alcóolico 

e sem glúten. Deverá ser fabricada a partir de matéria prima sã e limpa, isenta 

de matéria terrosa, parasitos e larvas. 

A água utilizada em todas as etapas de elaboração da polpa de fruta deve 

atender ao padrão oficial de potabilidade estabelecido em legislação 

específica da ANVISA e do Ministério da Saúde. 

É permitido o uso de aditivo e coadjuvante de tecnologia autorizado em 

legislação específica da ANVISA, salvo aquele expressamente proibido ou 

com restrição de uso estabelecida pelo Mapa. 

O uso de aditivos conservadores não exclui a adoção de medidas de higiene 

em todas as etapas de produção necessárias para a obtenção da qualidade 

microbiológica final do produto. 

Características organolépticas 

- Aspecto: congelada 

- Cor: característica 

- Odor: próprio 

- Sabor: característico 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 271 de 22/09/2005. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 15.740 14,30 225.082,00 

32 

POLPA DE FRUTAS SABOR MANGA - Polpa de fruta é produto não 

fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através 

de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais 

provenientes da parte comestível do fruto, de acordo com O produto deverá 

ser congelado e transportado sob refrigeração, rotulada conforme legislação 

KG 8.620 11,37 98.009,40 
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vigente contendo o número de registro no órgão competente. Deverá conter 

substâncias em conformidade com a legislação vigente e ter no mínimo 50% 

de teor da fruta. 

Características do produto 

O produto deverá ser obtido da fruta (manga), não fermentado, não alcóolico 

e sem glúten. Deverá ser fabricada a partir de matéria prima sã e limpa, isenta 

de matéria terrosa, parasitos e larvas. 

A água utilizada em todas as etapas de elaboração da polpa de fruta deve 

atender ao padrão oficial de potabilidade estabelecido em legislação 

específica da ANVISA e do Ministério da Saúde. 

É permitido o uso de aditivo e coadjuvante de tecnologia autorizado em 

legislação específica da ANVISA, salvo aquele expressamente proibido ou 

com restrição de uso estabelecida pelo Mapa. 

O uso de aditivos conservadores não exclui a adoção de medidas de higiene 

em todas as etapas de produção necessárias para a obtenção da qualidade 

microbiológica final do produto. 

Características organolépticas 

- Aspecto: congelada 

- Cor: característica 

- Odor: próprio 

- Sabor: característico 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 271 de 22/09/2005. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 
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POLPA DE FRUTAS SABOR UVA - Polpa de fruta é produto não 

fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através 

de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais 

provenientes da parte comestível do fruto, de acordo com O produto deverá 

ser congelado e transportado sob refrigeração, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente. Deverá conter 

substâncias em conformidade com a legislação vigente e ter no mínimo 50% 

de teor da fruta. 

Características do produto 

O produto deverá ser obtido da fruta (uva), não fermentado, não alcóolico e 

sem glúten. Deverá ser fabricada a partir de matéria prima sã e limpa, isenta 

de matéria terrosa, parasitos e larvas. 

A água utilizada em todas as etapas de elaboração da polpa de fruta deve 

atender ao padrão oficial de potabilidade estabelecido em legislação 

específica da ANVISA e do Ministério da Saúde. 

É permitido o uso de aditivo e coadjuvante de tecnologia autorizado em 

legislação específica da ANVISA, salvo aquele expressamente proibido ou 

com restrição de uso estabelecida pelo Mapa. 

O uso de aditivos conservadores não exclui a adoção de medidas de higiene 

em todas as etapas de produção necessárias para a obtenção da qualidade 

microbiológica final do produto. 

Características organolépticas 

- Aspecto: congelada 

- Cor: característica 

- Odor: próprio 

- Sabor: característico 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 271 de 22/09/2005. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 14.605 11,83 172.777,15 

34 

SAL REFINADO - Sal refinado iodado é composto de cloreto de sódio 

cristalizado extraído de fontes naturais, adicionado de iodo. O produto deve 

estar de acordo com a legislação vigente, Decreto nº 75697, de 06 de maio 

de 1975 da ANVISA/MS, Resolução - RDC nº 23, de 22 de abril de 2013, 

Decreto nº 75.697, de 6 de maio de 1975, Resolução - RDC nº 28, de 28 de 

março de 2000, Lei nº 6.150, de 3 de dezembro de 1974. 

KG 1.825 1,88 3.431,00 
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Características do Produto 

O produto deve apresentar cristais homogêneos de coloração uniforme, e ser 

adicionado de iodo em concentração igual ou superior a 20 (vinte) 

miligramas até o limite máximo de 60 (sessenta) miligramas por quilograma 

de produto. 

Características Organolépticas 

Aspecto: cristais com granulação uniforme 

- Cor: branca 

- Odor: inodoro 

- Sabor: salino-salgado 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 
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SARDINHA CONSERVA EM ÓLEO - Embalagem em lata de 83g (peso 

drenado). A lata deverá apresentar revestimento interno apropriado, vedada, 

isento de ferrugem e substancias nocivas. Validade mínima de (06) meses. 

UND 3.284 5,88 19.309,92 
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VINAGRE - vinagre, matéria prima: álcool cana de açúcar, tipo: neutro, 

acidez: 4,20 per, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem 

depósitos tipo: vinagre branco, isentos de corantes artificiais, ácidos 

orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidade, material terroso e detritos 

de animais e vegetal, acondicionado em frasco plástico 500 ml, com tampa 

inviolável, hermeticamente fechado. O produto deve apresentar validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

UND 5.475 5,76 31.536,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE I 3.027.306,33 

 

LOTE II - PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QTDE 
VLR 

UNIT. 

VLR 

TOTAL 

37 

BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - Produto lácteo resultante da 

mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, 

concentrado, em pó, integral, semi desnatado ou parcialmente desnatado e 

desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) adicionado ou não 

de produto(s) alimentício(s) ou substância alimentícia, gordura vegetal, 

leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e outros produtos 

lácteos; a base láctea representa pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 

massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto. 

O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, principalmente a 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 36, DE 31 DE OUTUBRO DE 2000 e 

Resolução RDC nº 273, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS. 

Características do Produto 

O produto deve ser fabricado com matéria-prima sã e limpo, isentas de 

matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: consistência semissólida (líquida cremosa) 

- Cor: característicos da fruta 

- Odor: característicos da fruta 

- Sabor: característicos da fruta  

Características físico-químicas  

Deve obedecer à legislação vigente. 

Características Microbiológicas 

Deve obedecer à legislação vigente. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de qualquer tipo de impurezas e elementos estranhos. 

Toxicologia 

Será aceito o uso dos seguintes estabilizantes: Citrato de sódio, monofosfato 

de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de sódio, separados ou em 

combinação em uma quantidade não superior a 0,1g/100 ml, expressos em 

P205. 

UND 5.660 6,55 37.073,00 
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Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 1L (litro) 

38 

CARNE BOVINA ACEM - A carne deve ser ACÉM. 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, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, 

lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CGC, 

endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e 

quantidade (peso). Seguir a LEGISLAÇÃO VIGENTE DO MINISTERIO 

DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

Características Organolépticas 

- Aspecto: próprio 

- Cor: própria 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 14.893 31,48 468.831,64 

39 

CARNE BOVINA MOÍDA - A carne deve ser de patinho ou coxão mole, 

congelada, com temperatura de – 10o a 25o Celsius, com no máximo 10% de 

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em 

boas condições higiênicas provenientes de animais em boas condições de 

saúde, abatidos sob inspeção veterinária. 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, contendo na 

embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e 

validade, número de registro no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante 

e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso). 

LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: próprio 

- Cor: própria 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003.  

Controle de Qualidade 

- A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega 

ou sempre que os técnicos da Diretoria de Alimentação Escolar julgar 

necessário; 

- A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das 

características básicas, a avaliação sensorial, análise dos laudos laboratoriais, 

teste de aceitabilidade realizado na Diretoria de Alimentação Escolar. Tais 

avaliações serão realizadas em conjunto ou de forma independente; 

- A verificação das especificações técnicas do produto, embalagem e 

rotulagem definidas neste termo de referência será realizada pela equipe de 

nutricionistas habilitados da Diretoria de Alimentação Escolar; 

- O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra 

de cada lote dos produtos alimentícios fornecidos, para atendimento 

posterior da Diretoria de Alimentação Escolar, quando necessário, para 

análise das características físico-químicas, microbiológicas, bromatológicas, 

microscópicas e toxicológicas dos mesmos. Todas as análises deverão ser 

realizadas em laboratórios especializados, credenciados pelos órgãos 

KG 19.044 29,04 553.037,76 
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competentes e disponibilizados a contratante quando solicitado será de 

responsabilidade e custeada pela empresa contratada; 

- Quando as características básicas e/ou qualidade do produto não 

corresponderem às exigências contratadas, a remessa poderá ser devolvida, 

a qualquer tempo e, a critério da Diretoria de Alimentação Escolar, sendo a 

empresa notificada para substituição, no prazo máximo de 72 horas, sem 

qualquer ônus para a contratante, independentemente da aplicação das 

penalidades; 

- Em caso de troca do produto, todos os custos de armazenagem que inclui 

carga, descarga e movimentação de estoque, relativos ao período, deverão 

ser pagos pela empresa fornecedora. 

Prazo de fabricação 

O produto deverá ser entregue com prazo máximo de 05 (cinco) dias da data 

de fabricação. 

Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 (dez) dias. Embalagem 

contendo 1Kg. 

40 

CHARQUE TIPO JARKEED BEEF - Carne bovina, tipo ponta de agulha, 

curada, dessecada, salgada, tipo charque e sem conservantes e com o 

percentual máximo de 5% de gordura. 

O JERKED BEEF tem um processamento muito semelhante ao do charque, 

porém adiciona-se nitrato e nitrito de sódio durante o seu preparo e sua 

embalagem é a vácuo, tipo cry-o-vac. Deverá constar o selo do SIE ou SIF. 

Seguir o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), Decreto 30.691 de 29/03/1952, ao Decreto nº 

7.216 de 17/06/2010 e demais legislações vigentes. 

Com aspecto, cor, odor e sabor próprio, isenta de sujidades, parasitas, larvas 

e materiais estranhos, embalado em plástico atóxico, pesando 5 kg e 

embalagem secundária de 30 kg, acondicionada em caixas de papelão 

reforçadas, lacradas e rotuladas. Validade mínima de 120 dias. Contendo 

selo do SIE ou SIF. 

O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

Resolução RDC nº 271, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: próprio 

- Cor: própria 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características Microbiológicas  

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. 

Prazo de validade 

O produto deverá ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias da data 

de fabricação. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 10.615 45,88 487.016,20 
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FÍGADO BOVINO CONGELADO - Fígado bovino, congelado, de abate 

recente com cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro, textura e sabor 

próprios. Deverá ser congelado à temperatura de -18º C (dezoito graus 

centígrados negativos) ou inferior. Não amolecido, não pegajoso e livre 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, contendo na embalagem o SIF, nome e 

composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de 

registro no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor, 

condições de armazenamento e quantidade (peso). Seguir a LEGISLAÇÃO 

VIGENTE DO MINISTERIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E 

AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Características Organolépticas 

- Aspecto: próprio 

- Cor: própria 

- Odor: próprio 

- Sabor: próprio 

KG 19.157 21,64 414.557,48 
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Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características Microbiológicas  

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. 

Prazo de fabricação 

O produto deverá ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias da data 

de fabricação. 

Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 120 dias. 

Embalagem contendo 1Kg. 
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FILÉ DE PEITO CONGELADO - TIPO SASSAMI - Corte congelado do 

tipo filé de peito de frango, limpo, sem tempero, sem pele e sem osso, de cor 

própria, com textura e odor característicos. Entende-se por carne de aves a 

parte muscular comestível das aves abatidas, declaradas aptas à alimentação 

humana por inspeção veterinária oficial antes e depois do abate. Deve 

atender as legislações em vigor especialmente a Portaria N° 210 de 10 de 

novembro de 1998 e Instrução Normativa N.º 89, de 17de dezembro de 2003.  

Características do Produto 

A carne de ave (filé de peito) deverá ser sem manchas e sem parasitas, não 

amolecido, não pegajoso e isento de sujidades e parasitas, com no máximo 

12% de água. Deverá ser congelado à temperatura de -18º C (dezoito graus 

centígrados negativos) ou inferior. 

Características Organolépticas 

Textura, cor, sabor e odor característicos. 

Características físico-químicas 

Não amolecido, não pegajoso e isento de sujidades. Deverá sofrer processo 

de congelamento em temperatura não superior a 21ºC (vinte e um graus 

centígrados negativos). A presença de aditivos deverá estar em 

conformidade com Portaria nº 685, de 27/08/98 - SVS/MS. 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. 

Prazo de fabricação 

O produto deverá ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias da data 

de fabricação. 

Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 

Embalagem contendo 1Kg. 

KG 7.533 24,80 186.818,40 
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FRANGO COXA/SOBRECOXA CONGELADO - Entende-se por carne 

de aves a parte muscular comestível das aves abatidas, declaradas aptas à 

alimentação humana por inspeção veterinária oficial antes e depois do abate. 

Deve atender as legislações em vigor especialmente a Portaria N° 210 de 10 

de novembro de 1998 e Instrução Normativa N.º 89, de 17de dezembro de 

2003. 

Características do Produto 

A carne de ave resfriada deverá ser do gênero Gallus resfriado (coxa e 

sobrecoxa), sem manchas e parasitas. Devendo o mesmo passar pelo 

processo de refrigeração e manutenção da temperatura entre 0ºC (zero grau 

centígrado) a 4ºC (quatro graus centígrados positivos) com tolerância de 1ºC 

(um grau) medidos na intimidade dos mesmos. 

Características Organolépticas 

Textura, cor, sabor e odor característicos. 

Características físico-químicas 

Umidade: 78% (máximo); 

Proteína: 15% (mínimo);  

Características Microbiológicas  

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. Embalagem contendo 1Kg. 

KG 35.670 10,87 387.732,90 
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LEITE UHT INTEGRAL - O leite longa vida é um produto 

ultrapasteurizado ou UHT (Ultra Alta Temperatura UAT) é o leite 

homogeneizado que foi submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma 

temperatura de 130ºC e 150ºC, mediante um processo térmico de fluxo 

contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32ºC e 

envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e 

hermeticamente fechadas. 

O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a 

portaria nº 370, de 04 de setembro de 1997 do Ministério da Agricultura MA. 

Características do Produto 

O leite integral, submetido a um processo de alta temperatura, sem adição de 

conservantes. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: líquido 

- Cor: branca 

- Odor: característico 

- Sabor: característico 

Características físico-químicas 

Requisitos Leite integral Método de 

Análise 

Matéria gorda % m/v Min. 3,0 FIL 1C: 1987 

Acidez g ac. 

Lático/100ml 

0,14 a 0,18 AOG 15ª ed. 

947.05 

Estabilidade ao etanol 

68% (v/v) 

Estável FIL 48: 1969 

Extrato seco 

desengordurado % 

(m/m) 

Min. 8,2 FIL21B: 1987 

Características Microbiológicas 

O leite integral longa vida UHT (UAT) não deve ter microrganismos capazes 

de proliferar em condições normais de armazenamento e distribuição, pelo 

que após uma incubação na embalagem fechada a 35-37ºC, durante 7 dias, 

deve obedecer: 

Requisitos Critério de 

Aceitação 

Categoria 

(I.C.M.S.F) 

Método de 

Análise 

Aeróbios 

Mesófilos/ml 

N = 5 

c = 0 

m = 100 

10 FIL 100B: 191 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de qualquer tipo de impurezas e elementos estranhos. 

Toxicologia 

Será aceito o uso dos seguintes estabilizantes: Citrato de sódio, monofosfato 

de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de sódio, separados ou em 

combinação em uma quantidade não superior a 0,1g/100 ml, expressos em 

P205. 

Prazo de fabricação 

O produto deverá ser entregue com prazo máximo de 15 (quinze) dias da 

data de fabricação. 

Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 90 dias. 

Embalagem primária 

A embalagem primária do produto deverá ser do tipo Tetra Pak, resistente. 

Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 1L (litro). 

UND 72.063 5,72 412.200,36 

45 

QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 

4,5KG - Queijo Mussarela é um produto do leite integral pasteurizado 

adicionado de cloreto de cálcio, fermento láctico mesofílico tipo "O" (St. 

Cremoris ou St. Lactis) e coalho. Deverá seguir as legislações sanitárias 

vigentes. 

Características do Produto 

O queijo mussarela somente deverá ser produzido com leite pasteurizado. 

- Aspecto: sólido 

- Cor: característica 

- Odor: característico 

- Sabor: característico 

PCT 369 116,67 43.051,23 
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Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente. Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC nº 

175, de 08 de julho de 2003. 

*O produto deverá ser envasado com materiais previamente aprovados, 

adequados às condições de processamento e armazenagem, que lhe confiram 

proteção durante o transporte e todo o período de armazenamento. A 

embalagem deverá ser de saco plástico transparente, atóxico, com peso 4,5 a 

5,0kg a peça. Deverá constar o carimbo do SIE/SIF. 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE II  2.990.318,97 

 

LOTE III - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QTDE 
VLR 

UNIT. 

VLR 

TOTAL 

46 

ABACAXI - Abacaxi de boa qualidade: características: gerais: fruta 

procedente de frutificação de planta sã, “in natura” de primeira qualidade 

de acordo com as suas  

Características Organolépticas 

Aspecto – próprio;  

Cor - amarelo esverdeado;  

Cheiro – próprio;  

Sabor - próprio ácido.  

Macro e microscópicas: ausência de sujidades, larvas e parasitos.   

Observações 

O fruto deverá apresentar a forma cilíndrica ou cônica (sem 

deformidades), ter consistência firme e estar livre de doenças e/ou pragas. 

Ter atingido o grau máximo de maturação que lhes permita suportar a 

manipulação, o transporte e o armazenamento em condições adequadas 

para o consumo. Não estar danificado por quaisquer lesões de origem 

física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência; a polpa e o 

pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes.  

Unidade de Fornecimento: 01 Unidade. 

UND 760 2,77 2.105,20 

47 

ABÓBORA - Fruto de tamanho grande limpa, de primeira e 

acondicionada de forma a evitar danos físicos, apresentando-se íntegras 

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

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à 

casca, com características íntegras e de primeira qualidade. 

LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Características do Produto 

As raízes, tubérculos e rizomas próprios para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes condições 

mínimas: 

a) serem de colheita recente, feita pela manhã. A secagem será ao sol ou 

protegida dos raios solares, conforme o caso, em lugares secos, ventilados 

e limpos; 

b) serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e 

cor próprios da espécie; 

c) não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou 

mecânica que afetem a sua aparência; 

d) estarem livres de enfermidades; 

e) estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

KG 3.820 3,33 12.720,60 
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h) não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar 

intacta e limpa; 

i) não poderem ser dados ao consumo ou exposto à venda, as raízes, 

tubérculos e rizomas capazes de produzir ácido clorídrico, salvo quando 

para fins industriais e depois de desnaturados, de acordo com o fim a que 

se destina. 

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC 

nº 175, de 08 de julho de 2003. 

Embalagem primária 

O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta 

densidade para garantir a qualidade do produto. Unidade contendo cerca 

de 2,0 a 5,0 kg. 
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BANANA COMPRIDA - Fruto grande, limpo, acondicionado de forma 

a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de vez 

(por amadurecer), apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. 

Características do Produto 

a) serem frescas; 

b) terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios 

da espécie e variedades; 

c) apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo mediato e imediato. 

d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou 

danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem 

a sua aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se 

apresentar intactos e firmes; 

e) não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

Características Organolépticas 

Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características macroscópicas e microscópicas Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Unidade. 

UND 1.074 1,83 1.965,42 
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BANANA PRATA - Com coloração amarela, com pequenas manchas de 

cor marrom e sem partes moles.  

Características gerais 

Fruta procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, de primeira 

qualidade de acordo com suas especificidades.  

Características Organolépticas 

Aspecto - bagas alongadas;  

Cor - amarelo levemente esverdeado; cheiro – próprio;  

Sabor - próprio doce.  

Macro e microscópicas:  

Ausência de sujidades, larvas e parasitos.  

Observações 

Os frutos deverão ser entregues com, em média, 12 cm de comprimento. 

Os frutos deverão atingir o grau máximo de maturação que lhes permita 

suportar a manipulação, o transporte e o armazenamento em condições 

adequadas para o consumo. Não poderão estar danificados por quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência; 

UND 258.254 0,69 178.195,26 



 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e 

firmes.  

Unidade de Fornecimento: 01 Unidade. 
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BATATA DOCE - Tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de 

primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. 

Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica. 

Características do Produto 

As raízes, tubérculos e rizomas próprios para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes condições 

mínimas: 

a) serem de colheita recente, feita pela manhã. A secagem será ao sol ou 

protegida dos raios solares, conforme o caso, em lugares secos, ventilados 

e limpos; 

b) serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e 

cor próprios da espécie; 

c) não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou 

mecânica que afetem a sua aparência; 

d) estarem livres de enfermidades; 

e) estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

h) não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar 

intacta e limpa; 

i) não poderem ser dados ao consumo ou exposto à venda, as raízes, 

tubérculos e rizomas capazes de produzir ácido clorídrico, salvo quando 

para fins industriais e depois de desnaturados, de acordo com o fim a que 

se destina.  

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente Características macroscópicas e 

microscópicas Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 18.244 4,27 77.901,88 
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BATATA INGLESA - Batata inglesa fresca de boa qualidade. Kg 

(quilograma) definição: a batata inglesa e uma planta herbácea (solanum 

tuberosum), pertencente às solanáceas, cujos tubérculos são usados na 

alimentação. Características gerais  

Produto é uma hortaliça classificada como tubérculo. De acordo com as 

suas características deve ser classificado como de primeira qualidade. 

Características Organolépticas 

Aspecto – globoso;  

Cor – bege;  

Odor – próprio, sem odores estranhos;  

Sabor – próprio.  

Macroscópicas e microscópicas  

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Observações 

O produto deve ser entregue fresco, de ótima qualidade, são, compacto e 

firme, com cascas lisas e lavadas. Apresentar coloração. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 18.747 8,01 150.163,47 

52 

BETERRABA - Beterraba, de casca lisa, sem rachaduras ou manchas - 

kg (quilograma) Características gerais 

O produto é uma hortaliça classificada como tubérculo. De acordo com 

as suas características deve ser classificada como de primeira qualidade. 

Tipo: beterraba de casca lisa  

Características organolépticas 

Aspecto – globoso,  

Cor – vinho,  

Odor – próprio, sem odores estranhos,  

Sabor – próprio doce.  

Macroscópicas e microscópicas 

KG 216 3,98 859,68 
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Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 
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CARÁ - Raízes, tubérculos e rizomas são as partes subterrâneas 

desenvolvidas de determinadas plantas, utilizadas como alimento. 

Constituída por espécimes vegetais genuínos de boa qualidade, 

compactos e firmes. As raízes, tubérculos e rizomas devem apresentar 

suficiente evolução de tamanho, cor e sabor típicos da espécie. São 

tolerados ligeiros defeitos, desde que não alterem a sua conformação e 

aparência. LEGISLAÇÃO VIGENTE Características do Produto 

As raízes, tubérculos e rizomas próprios para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes condições 

mínimas: 

a) serem de colheita recente, feita pela manhã. A secagem será ao sol ou 

protegida dos raios solares, conforme o caso, em lugares secos, ventilados 

e limpos; 

b) serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e 

cor próprios da espécie; 

c) não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou 

mecânica que afetem a sua aparência; 

d) estarem livres de enfermidades; 

e) estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

h) não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar 

intacta e limpa; 

i) não poderem ser dados ao consumo ou exposto à venda, as raízes, 

tubérculos e rizomas capazes de produzir ácido clorídrico, salvo quando 

para fins industriais e depois de desnaturados, de acordo com o fim a que 

se destina. 

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC 

nº 175, de 08 de julho de 2003. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 12.563 4,68 58.794,84 
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CEBOLA BRANCA - A Cebola é obtida a partir dos bulbos da espécie 

vegetal Allium cepa L. Este produto deve estar de acordo com a legislação 

vigente. 

Características do Produto 

A Cebola é considerada uma especiaria, tradicionalmente utilizada para 

agregar sabor e aroma aos alimentos. (Resolução RDC nº 276, de 22 de 

Setembro de 2005 da ANVISA/MS). 

O produto deve estar intacto, com todas as partes comestíveis 

aproveitáveis. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: bulbos firmes e catafilos compactos. O formato do bulbo é 

variável. 

- Cor: própria. 

- Odor: característico. 

- Sabor: próprio. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente Características macroscópicas e 

microscópicas Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 4.574 6,12 27.992,88 

55 

CENOURA - Cenoura vermelha graúda, firme, lisa e de boa qualidade.  

Características gerais 

 O produto é uma hortaliça, classificada como raiz. De acordo com as suas 

características deve ser classificada como de primeira qualidade. 

KG 5.662 6,78 38.388,36 
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Características Organolépticas 

Aspecto – alongado;  

Cor – laranja avermelhado;  

Cheiro – próprio;  

Sabor – doce  

Macro e microscópicas 

Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

Observações 

Devem ser entregues firmes, lisas, sem rugas, de aparência fresca e com 

homogeneidade em forma e tamanho. Será rejeitado o produto que 

apresentar brotos. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

56 

CHUCHU - Chuchu, sem manchas ou rachaduras na casca - kg 

(quilograma).  

Características gerais 

O produto é uma hortaliça classificada como legume. De acordo com as 

suas características deve ser classificado como de primeira qualidade. 

Características organolépticas 

aspecto – alongado;  

cor – verde;  

Cheiro – próprio;  

Sabor - próprio  

Macro e microscópicas  

Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

Observações 

Devem ser entregues firmes, sem manchas ou rachaduras na casca. Será 

rejeitado o produto que apresentar brotos. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 4.903 4,10 20.102,30 
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COENTRO - As hortaliças deverão ser apresentadas dentro dos padrões 

especificados na LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

Características do Produto 

Alimento obtido geralmente da parte verde das hortaliças, utilizadas 

como alimento no seu estado natural. As hortaliças próprias para o 

consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais genuínos e sãos, 

e satisfazerem as especificações: 

a) serem frescas; 

b) terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios 

da espécie e variedades; 

c) apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo mediato e imediato. 

d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou 

danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem 

a sua aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se 

apresentar intactos e firmes; 

e) não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características macroscópicas e microscópicas Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 2.801 7,60 21.287,60 
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COUVE FOLHA - 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, de 

colheita recente. Embalagem: unitária, em sacos plásticos. 

Características do Produto 

KG 2.831 3,73 10.559,63 
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A hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, 

lavada com coloração uniforme. As hortaliças próprias para o consumo 

devem ser procedentes de espécimes vegetais genuínos e sãos, e 

satisfazerem as especificações: 

a) serem frescas; 

b) terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios 

da espécie e variedades; 

c) apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo mediato e imediato. 

d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou 

danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem 

a sua aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se 

apresentar intactos e firmes; 

e) não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características macroscópicas e microscópicas Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 
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LARANJA CRAVO - Fruto de tamanho médio, com características 

íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, 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. 

LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Características do Produto 

a) serem frescas; 

b) terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios 

da espécie e variedades; 

c) apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo mediato e imediato. 

d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou 

danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem 

a sua aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se 

apresentar intactos e firmes; 

e) não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 83.883 6,40 536.851,20 

60 

LIMÃO - Limão Taiti de boa qualidade. Características gerais 

Fruta procedente da frutificação de planta sã, “in natura” de primeira 

qualidade. 

Características organolépticas 

Aspecto – globoso;  

Cor - verde amarelado;  

Cheiro – próprio;  

Sabor – acre.  

KG 1.040 6,11 6.354,40 
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Características microscópicas 

Ausência de sujidades, larvas e parasitos. Observações  

Não serão aceitos frutos com amassamentos ou falta de turgescência 

causada por desidratação. Também não serão aceitos frutos com qualquer 

tipo de lesão causada por doenças e/ou pragas. Deve apresentar casca 

firme, fina, lisa e brilhante. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

61 

MAÇÃ NACIONAL - Fruta in natura, espécie nacional, TIPO 1, 

tamanho médio, firmes, inteiras, limpas, procedente de espécies genuínas 

e sãs. Livre de matérias estranhas e impurezas visíveis. 

Características do Produto 

Fruta própria para o consumo deve proceder de espécimes vegetais 

genuínos e sãos e satisfazer as seguintes condições mínimas: 

a) serem colhidas cuidadosamente, com grau apropriado de 

desenvolvimento fisiológico, 

b) serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e 

cor próprios da espécie; 

c) não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou 

mecânica que afetem a sua aparência, apresentando firmeza da polpa; 

d) estarem livres de enfermidades; 

e) estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

h) não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar 

intacta e limpa; 

i) não poderem ser dados ao consumo ou exposto à venda, as raízes, 

tubérculos e rizomas capazes de produzir ácido clorídrico, salvo quando 

para fins industriais e depois de desnaturados, de acordo com o fim a que 

se destina.  

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características macroscópicas e microscópicas Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 1.890 7,34 13.872,60 

62 

MACAXEIRA A VÁCUO - Raízes, tubérculos e rizomas são as partes 

subterrâneas desenvolvidas de determinadas plantas, utilizadas como 

alimento. Espécimes vegetais genuínos de boa qualidade, compactos e 

firmes. As raízes, tubérculos e rizomas devem apresentar suficiente 

evolução de tamanho, cor e sabor típicos da espécie. São tolerados 

ligeiros defeitos, desde que não alterem a sua conformação e aparência. 

Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003. 

Características do Produto 

As raízes, tubérculos e rizomas próprios para o consumo devem proceder 

de espécimes vegetais genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes condições 

mínimas: 

a) serem de colheita recente, feita pela manhã. A secagem será ao sol ou 

protegida dos raios solares, conforme o caso, em lugares secos, ventilados 

e limpos; 

b) serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e 

cor próprios da espécie; 

c) não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou 

mecânica que afetem a sua aparência; 

d) estarem livres de enfermidades; 

e) estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

h) não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar 

intacta e limpa; 

i) não poderem ser dados ao consumo ou exposto à venda, as raízes, 

tubérculos e rizomas capazes de produzir ácido clorídrico, salvo quando 

KG 24.897 7,95 198.646,65 
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para fins industriais e depois de desnaturados, de acordo com o fim a que 

se destina. 

j) A macaxeira deve ser descascada e cortada em roletes, congelados e 

embalado à vácuo em pacotes de 3 kg. NÃO DEVERÁ HAVER 

COZIMENTO. 

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características macroscópicas e microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução RDC 

nº 175, de 08 de julho de 2003. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

63 

MAMÃO FORMOSA - Mamão de boa qualidade, sem partes escuras e 

rachaduras.  

Características gerais 

Fruta procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, de primeira 

qualidade de acordo com as suas características.  

Características Organolépticas 

Aspecto – globoso;  

Cor – amarelo;  

Cheiro – próprio;  

Sabor – próprio.  

Características microscópicas 

Ausência de sujidades, larvas e parasitos. O produto devera ser entregue 

apresentando consistência firme e cascas finas, lavadas e sem rachaduras. 

Devem estar livres de pragas e/ou doenças, sem mofos. Unidade de 

Fornecimento: 01 Kg. 

KG 23.924 3,57 85.408,68 
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MANGA TIPO ESPADA - 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. LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Características do Produto 

a) serem frescas; 

b) terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios 

da espécie e variedades; 

c) apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo mediato e imediato. 

d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou 

danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem 

a sua aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se 

apresentar intactos e firmes; 

e) não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca; 

f) estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

Características Organolépticas 

-Cor, Odor e Sabor: próprio, conforme espécie e variedade. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características macroscópicas e microscópicas Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. 

Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento 

perecível, e não se conserva por longo período de tempo. 

O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta 

densidade para garantir a qualidade do produto. 

KG 3.800 4,15 15.770,00 
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Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

65 

MASSA DE MANDIOCA - Massa extraída da mandioca fermentada. 

Ela é resultado da fermentação natural das raízes da mandioca (também 

chamada de aipim e macaxeira), junto a microrganismos que contribuem 

para o amolecimento das raízes. Tem aspecto semelhante à goma de 

tapioca, cheiro ácido e sabor azedinho. Embalada em embalagem plástica 

com 1 kg. 

KG 4.040 10,04 40.561,60 
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MAXIXE - Maxixe de boa qualidade. O maxixe e uma planta riquíssima 

em zinco, mineral importante para o bom funcionamento de todos os 

tecidos do corpo e para o metabolismo do açúcar e de proteínas, sendo 

muito útil para se evitar problemas na próstata, na diminuição dos 

depósitos de colesterol, na cicatrização de ferimentos internos e externos, 

além de eliminar manchas brancas nas unhas. Também e fonte de Cálcio, 

Fosforo, Ferro, Sódio, Magnésio, Vitamina C, Vitaminas do Complexo B 

e Betacaroteno (provitamina A). Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 2.690 5,59 15.037,10 

67 

MELANCIA - Melancia de boa qualidade. Características gerais 

Fruta procedente de frutificação sã, “in natura” de primeira qualidade.  

Características organolépticas 

Aspecto – globoso/oval;  

Cor – verde; 

Cheiro – próprio;  

Sabor - próprio doce.  

Macro e microscópicas 

Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

Observações 

O fruto deve estar integro, com casca firme, sem rachadura e partes moles. 

Não devera apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica. Ter consistência firme e estar livre de doenças e/ou pragas.  

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 14.936 2,62 39.132,32 
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MELÃO - Melão de boa qualidade. 

Características gerais 

 Fruta procedente de frutificação sã, “in natura”, de primeira qualidade de 

acordo com as suas características.  

Características organolépticas 

Aspecto – oval;  

Cor – amarela ou verde;  

Cheiro – próprio;  

Sabor – doce;  

Macro e microscópicas 

Ausência de sujidades, larvas e parasitos. Observações 

Devem apresentar casca firme e discretas rugas, sem rachaduras e partes 

moles e estarem livres de doenças e/ou pragas. Não deverá apresentar 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Unidade de 

Fornecimento: 01 Kg. 

KG 22.640 2,93 66.335,20 
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MILHO VERDE - O milho (zea mays) e um conhecido cereal cultivado 

em grande parte do mundo.  

Características gerais 

O produto e classificado como grão. De acordo com as suas 

características deve ser classificado como de primeira qualidade.  

Tipo: espiga de milho verde.  

Características organolépticas 

Aspecto – espiga;  

Cor – amarela;  

Cheiro – próprio;  

Sabor – próprio;  

Macro e microscópicas 

Ausência de sujidades, larvas e parasitos. Observações 

 O produto deve ser entregue limpo, firme, com a casca. Unidade de 

Fornecimento: 01 Unidade. 

UND 69.725 0,84 58.569,00 

70 

OVOS DE GALINHA - O ovo de galinha deverá ser de coloração branca 

de acordo com o padrão do Ministério da Agricultura (MAPA), tamanho 

médio, com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação. 

O ovo deverá ter um peso mínimo de 50 gramas, a clara deve ser límpida, 

UND 259.887 0,79 205.310,73 
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transparente e consistente e a gema deve ser translúcida, consistente, 

centralizada e sem desenvolvimento de germes. 

Decreto nº 56.585 de 20/07/1965 MAPA, Decreto 30.661 de 29/03/1952 

RIISPOA, DECRETO 7.216 de 17/10/2010 MAPA, lei nº 1283 de 

18/12.1950 e PORTARIA Nº 01 DE 21.02.90 e demais legislações 

vigentes.  

Características Organolépticas 

- Aspecto: característico 

-Cor: característica 

-Cheiro: característico 

- Sabor: característico 

Características físico-químicas 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente. 

Características Microbiológicas 

Legislação RDC nº 12 de 02/01/2001. Características macroscópicas e 

microscópicas 

Deverá estar de acordo com a legislação vigente 

O produto deverá ter validade mínima de 20 dias. 

Unidade de Fornecimento: 01 Unidade. 
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PIMENTÃO VERDE - Fruto fresco de tamanho médio, com 

características íntegras, apresentando-se mesclado (maduro e de vez) e de 

primeira qualidade; fresco, limpo, 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. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica. LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Características do Produto 

A Cebola é considerada uma especiaria, tradicionalmente utilizada para 

agregar sabor e aroma aos alimentos. (Resolução RDC nº 276, de 22 de 

Setembro de 2005 da ANVISA/MS). O produto deve estar intacto, com 

todas as partes comestíveis aproveitáveis. 

Características Organolépticas 

- Aspecto: bulbos firmes e catafilos compactos. O formato do bulbo é 

variável. 

- Cor: própria. 

- Odor: característico. 

- Sabor: próprio. 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente Características macroscópicas e 

microscópicas Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Unidade de Fornecimento: 01 Kg. 

KG 2.772 2,89 8.011,08 
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REPOLHO BRANCO – Repolho branco, de boa qualidade, firme, 

intacto e sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, cortes) 

oriundos do manuseio e transporte.  Livre de sujidades.  Acondicionado 

em saco plástico atóxico, transparente e resistente. Unidade de 

Fornecimento: 01 KG. 

KG 1.957 5,02 9.827,14 

73 

TOMATE - Fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras; 

fresco, limpo, 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. Não 

deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Características do Produto 

O produto é uma hortaliça classificada como fruta. De acordo com as sua 

características deve ser classificada como de primeira qualidade. 

Características Organolépticas 

Aspecto: globoso;  

Cor – vermelho;  

Odor – próprio;  

Sabor – próprio.  

KG 4.075 5,83 23.757,25 



 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

Características físico-químicas 

De acordo com a legislação vigente 

Características Microbiológicas 

De acordo com a legislação vigente  

Características macroscópicas e microscópicas Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. 

O tomate deverá ser entregue após a colheita, pois é considerado como 

alimento perecível, e não se conserva por longo período de tempo. 

Unidade de Fornecimento: 01 KG. 

VALOR GLOBAL  1.924.479,07 

 

LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QTDE 
VLR 

UNIT. 

VLR 

TOTAL 

74 

BOLO TIPO BACIA - Produto de confeitaria obtido por cocção 

adequada de massa preparada. O produto assado preparado à base de 

farinha de trigo (a farinha de trigo a ser utilizada como matéria-prima 

na fabricação do bolo deverá atender ao estabelecido na legislação 

Resolução RDC 344/02) ou amido de milho, açúcar, fermento químico 

ou biológico, deverá conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras 

substancias alimentícias que caracterizam o produto. 

Apresentação 

Em embalagens individuais com peso médio de 100g.  

Sabores 

Formigueiro ou laranja de acordo com a solicitação. 

UND 107.000 1,02 109.140,00 

75 

PAO INTEGRAL - Pão tipo integral - embalagem com 500 g. 

Embalagem plástica adequada, apresentando data de fabricação e 

validade. Uma opção saudável e deliciosa para a família toda! O pão de 

forma integral e feito com farinha de trigo integral, e fonte de fibras e 

livre de gorduras trans. Contem ingredientes mais saudáveis como: 

açúcar mascavo e sal light. Contem glúten.  

Alérgicos: contem derivados de trigo, de leite e de soja e aveia. Pode 

conter ovo, cevada, centeio, avela, castanha-do-pará e triticale. Contem 

lactose. 

PCT 100 8,78 878,00 

76 

PÃO SEDA – Pão tipo seda unidade de 50g. Embalagem: plástica 

adequada, apresentando data de fabricação e validade. Produto obtido 

pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada 

com farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, fermento 

biológico, agua e sal.  

Características gerais 

O produto devera ser fabricado com matérias primas de primeira 

qualidade e isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação, liso, sem corte, pesando 50g. Características 

organolépticas  

Aspecto: massa cozida;  

Cor – própria;  

Odor – próprio;  

Sabor – próprio.  

Macroscópicas e microscópicas 

Ausência – sujidades, larvas e parasitos. 

Embalagem: saco plástico transparente devidamente fechado e 

rotulado.  

Rotulagem: identificação do produto; nome e endereço do fabricante, 

inscrição estadual e CNPJ; data de fabricação; prazo de validade; peso 

líquido; composição química.  

Observações: será rejeitado: o pão mal cozido; com adição de farelos e 

de corantes de qualquer natureza em sua confecção; com composição 

em desacordo com a legislação em vigor RDC Nº 263, DE 22 DE 

UND 80.000 1,04 83.200,00 
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SETEMBRO DE 2005, Resolução - RDC nº 344, de 13 de dezembro 

de 2002, Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 ANVISA/MS. 

, que regulamenta o enriquecimento da farinha de trigo com ferro e 

acido fólico no teor de 4,2mg e 150mcg respectivamente, para cada 

100g do produto. 

Características físico-químicas  

Deve obedecer a legislação vigente. 

Características microbiológicas 

Resolução ANVISA RDC nº 12 de 02/01/2001 

Características microscópicas 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Obedecendo a Resolução 

RDC nº 175 ANVISA de 08/07/2003. 

Unidade de Fornecimento: 01 Unidade. 

VALOR GLOBAL  193.218,00 

 

 

Paulista/PE, 04 de janeiro de 2023. 
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Gerente de Alimentação Escolar 

Matrícula 044351 
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Nutricionista CRN – 39223/P 
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ANEXO II 

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO 

Nº Escolas Endereço 

1 
COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO DA 

VEIGA 

Av. Floriano Peixoto, S/N - Centro -Paulista/PE - CEP: 

53.401-460 

2 
ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO SALES DE 

SIQUEIRA 
Sitio Jaguaribe - Jaguaribe - Paulista/PE - CEP: 53.420-425 

3 
ESCOLA MUNICIPAL AGAMENON 

MAGALHÃES 

Av. Agamenon Magalhães, S/N - Fragoso - Paulista/PE - CEP: 

53.401-900 

4 ESCOLA MUNICIPAL AMARO ALEXANDRINO 
Rua Ageu Magalhães, N° 15 - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 

53.413-780 

5 ESCOLA COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 
Av. Lindolfo Collor, S/N - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 

53.413-150 

6 
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO COSTA 

CARVALHO 
Rua 33, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

7 
ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS ALBERTO 

DA SILVA ALVES 
Rua 89, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.441-350 

8 ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN 
Rua Limoeiro, N° 456 - Arthur Lundgren - Paulista/PE - 

CEP:53.417-320 

9 ESCOLA MUNICIPAL HEINZ HERING 
Rua 144 - Jardim Paulista Alto - Paulista/PE - CEP: 

53.407.510 

10 ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS 
Rua Manoel Chaves Figueiroa - Pau Amarelo - Paulista/PE - 

CEP: 53.400-000 

11 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA PESSOA 

DE ANDRADE 
Rua A-04, S/N - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

12 
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ETELVINO 

LINS 

Rua Vitoria Regia, N° 445 - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

13 
ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEIDE 

APARARECIDA -  MUMBECA I 

Rua José Anacleto da Silva - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

14 ESCOLA MUNICIPAL EDSON GOMES DO RÊGO 
Rua Severino Monteiro de Jesus, N° 740 - Janga - Paulista/PE 

- CEP: 53.400-000 

15 
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO 

DE ALMEIDA NEVES 

Rua 47, N° 246 - Jardim Paulista Baixo  - Paulista/PE - CEP: 

53.409-610 

16 ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALGA MARINA 
Rua Alagoinha, N° 75 - Arthur Lundgren - Paulista/PE - CEP: 

53.415-140 

17 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª JANDIRA 

WANDERLEY BASTOS 

Rua Salvador, N° 350 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 

53.431-010 

18 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA 

CONCEIÇÃO DA PAZ 
Rua 99, S/N - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 53.421-480 
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19 ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMÉLIA 
Av. João Pereira de Oliveira, N° 867 - Janga - Paulista/PE - 

CEP: 53.435-030 

20 ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR DIMECH Rua Poeta João Alves - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.437-490 

21 ESCOLA RURAL MUNICIPAL MATA DO RONCA Sitio Ronca, S/N - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 53.424-000 

22 ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO 
Rua São Bento, N° 4414 - Arthur Lundgren I - Paulista/PE - 

CEP: 53.417-480 

23 ESCOLA MUNICIPAL ZULIMA PINHO ALVES 
Rua 59, N° 22 - Jardim Paulista Baixo - Paulista/PE - CEP: 

53.409-490 

24 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI GUIDO 
Av. João Paulo II, N° 212 - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 

53.405-190 

25 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO 

PEREIRA 

Rua Dr. José Mariano - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 53.413-

530 

26 CRECHE MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ 
Rua Walfrido Lins de Morais, N° 289 - Janga - Paulista/PE - 

CEP: 53.437-100 

27 CRECHE MUNICIPAL TIO ROBERTO 
Av. Brasil, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.444-

490 

28 CRECHE MUNICIPAL N.S. DO Ó 
Avenida Floresta, N° 161 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.439-

721 

29 ESCOLA COMUNITÁRIA COSTA AZUL 
Rua Manoel Araújo, N° 12 - Pau Amarelo - Paulista/PE - 

CEP: 53.433-480 

30 CRECHE MUNICIPAL NOSSA PRATA 
Rua Luar de Prata, N° 60 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 

53.422.714 

31 
CRECHE MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DE 

ARRUDA 

Rua Filipinas, N° 1790 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 

53.433-210 

32 
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALACOQUE 

ALENCAR SAMPAIO 

Rua da Palma, N° 88 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 

53.425-410 

33 ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES 
Rua Capim Guiné, N° 30 - Fragoso - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

34 
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

Av. Pref. Geraldo Pinho Alves - Jardim Maranguape - 

Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

35 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NAVARRO 
Rua Gameleira, N° 06 - Arthur Lundgren I - Paulista/PE - 

CEP: 

36 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE 

OLIVEIRA FILHO 

Rua Equador, N° 827 - Loteamento Conceição - Paulista/PE - 

CEP: 53.400-000 

37 
ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR ARIANO 

VILAR SUASSUNA 

Rua Maria Dolores de Pinho Seabra, N° 538 - Pau Amarelo - 

Paulista/PE - CEP: 53.433-090 

38 ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE 
Rua Aguazinha, N° 15 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.435-

430 

39 
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE LIMA E 

SILVA 

Rua 84, N° 21 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 53.421-

391 

40 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª IRACEMA DE 

CASTRO 

Rua Poeta Manuel Bandeira, N° 12 - Mirueira - Paulista/PE - 

CEP: 53.400-000 

41 ESCOLA MUNICIPAL EDNA MARINHO 
Rua Cantor Luiz Gonzaga, N° 20 - Jaguarana - Paulista/PE - 

CEP: 53.421-680 

42 
ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDVALDO 

MORAIS 

Rua 76, N° 135 - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.441-

005 
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43 CEMEDI TELMA PALMEIRA 
Rua Severino Barbosa - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.400-

000 

44 ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE  Rua 09, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.444-520 

45 ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CÂMARA 
Avenida E, S/N - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 53.423-

466 

46 
ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL 

NOSSA PRATA 
Loteamento Nossa Prata - S/N - Paulista/PE 

47 
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO ALDO 

PINHO 

Rua Valdemar de Oliveira - Engenho Maranguape - 

Paulista/PE - CEP: 53.423-530 

48 ESCOLA MUNICIPAL DRª GELDA AMORIM   
Av. Lindolfo Collor, S/N - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 

53.431-150 

49 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MIGUEL 

ARRAES DE ALENCAR  

Rua Rui Barbosa, N° 137 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.439-

360 

50 
ESCOLA MUNICIPAL JAIME GONÇALVES 

BOLD 

Rua Marechal Hermes da Fonseca, N° 108 - Vila Torres 

Galvão - Paulista/PE - CEP: 53.403-450 

51 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FONSECA DE 

ALBUQUERQUE 

Rua Projetada, S/N - Nossa Senhora do Ó - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

52 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES  
Rua 47, S/N - Jardim Paulista Alto - Paulista/PE - CEP: 

53.409-610 

53 ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA CAMAROTTI  
Av. João Paulo II, S/N - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 53.405-

190 

54 ESCOLA MUNICIPAL SUSIE REGIS  
Rua São Bernardo, S/N - Jaguarana - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

55 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS 

WILSON CAMPOS  
Rua Paudalho, N° 10 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

56 
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES 

DA SILVA 
Rua 126, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.441-570 

57 ESCOLA MUNICIPAL PESCADOR JOSÉ REIS  
Rua Petróleo, N° 610 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 

53.431-180 

58 
ESCOLA MUNICIPAL DR. GERALDO PINHO 

ALVES  

Rua Belo Horizonte, N° 417 - Loteamento Conceição - 

Paulista/PE - CEP: 53.431-275 

59 
ESCOLA MUNICIPAL MARÍLIA RUSSEL PINHO 

ALVES 

Rua Panelas, S/N - Arthur Lundgren II - Paulista/PE - CEP: 

53.417-540 

60 ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ASSUNTA 
Av. Rui Barbosa, N° 217 - Maria Farinha - Paulista/PE - CEP: 

53.427-590 

61 
ESCOLA MUNICIPAL IMPERATRIZ MARIA 

LEOPOLDINA 

Rua 39, N° 05 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 52.421-

220 

62 
ESCOLA MUNICIPAL RUBENITA DE LIMA 

CAVALCANTI 

Rua Petrolina - Arthur Lundgren I - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 
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