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PROCESSO DE CARÁTER EMERGENCIAL EM ENFRENTAMENTO À COVID-19 

 

 

PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO 

designada pela Portaria nº 079/2020 do dia 21/01/2020, torna público, para ciência dos interessados, que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em caráter emergencial, que tem por 

objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 

PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PAULISTA. Nos termos da 

Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, do Decreto Estadual nº 48.809/2020 e Decreto Municipal nº 

024/2020, e consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, a Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 

Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, a realizar-se no horário e endereço a seguir:  

 

 
 
 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO AO FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E 

FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE PAULISTA. Conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 24/08/2020 às 12h:30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/08/2020 às 12h:30min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/08/2020 às 13h:00min 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRA: Lúcia de Fátima da Granja dos Santos E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 99942-1338 

ENDEREÇO: Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

http://www.bllcompras.org.br/
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ANEXO II – QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS; 

ANEXO IV – RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões 

- BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br .  

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 

seus Anexos;  

 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado;  

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 

3.3.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal do 

Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e 

http://www.bllcompras.org.br/
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Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição desta Prefeitura Municipal do 

Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 

3.3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões - BLL, para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.ogr.br. 

 

3.5. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.  

 

3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da Proposta de Preços para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas de preços;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;  

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor;  

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação.  

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

http://www.bllcompras.ogr.br/
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4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de 

compras.  

4.2.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital.  

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico;  

4.2.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos.  

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida junto a Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e Encaminhamento da proposta inicial de 

preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.11. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.12. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote;  

4.2.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar;  

4.2.14. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema;  

4.2.15. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;  
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4.2.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 

sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

4.2.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;  

4.2.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante Aviso de Fechamento iminente dos lances, emitido 

pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 

intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances; 

 

4.3. FECHAMENTO RANDÔMICO 

 

4.3.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser 

ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

4.3.2. Facultativamente, o Pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação;  

4.3.3. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;  

4.3.4. No prazo de 02 (duas) horas, contados a partir da sua convocação, o arrematante deverá enviar via e-mail para 

paulistapregao@gmail.com sua habilitação juntamente com a proposta readequada. 

4.3.5. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 

desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de 

classificação. 

4.3.6. Deverão também ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, os documentos de habilitação, para a 

CPL PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

4.3.7. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para 

a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada 

a empresa vencedora aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso;  

4.3.8. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no item 4.3.4. Será informado no chat o horário e a data exata em 

que se continuarão os trabalhos;  

4.3.9. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas 

sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subsequente;  

mailto:paulistapregao@gmail.com
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4.3.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 

do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;  

4.3.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação;  

4.3.12. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço;  

4.3.13. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 147/2014 e suas alterações, o 

Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar 

um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS 

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos por lote, estão descritos nas tabelas abaixo: 

 

5.1.1 As especificações técnicas dos produtos estão descritas no ANEXO III deste edital. 

 

COTA PRINCIPAL (75%) – LOTES EM AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 AÇÚCAR CRISTAL  Quilo 37500 2,70 101.250,00 

2 AÇÚCAR DEMERARA Quilo 3750 2,49 9.337,50 

3 ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA Frasco 90 ml 1500 10,45 15.675,00 

4 AMIDO DE MILHO  Quilo 3750 4,32 16.200,00 

5 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I Quilo 37500 3,05 114.375,00 

6 AVEIA (FARINHA DE AVEIA) Quilo 7500 4,87 36.525,00 

7 BISCOITO MAISENA Pacote 400g 18000 2,87 51.660,00 

8 BISCOITO MARIA Pacote 400g 18000 3,35 60.300,00 

9 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO Pacote 100g 7500 4,19 31.425,00 

10 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO  Pacote 400g 18000 3,30 59.400,00 

11 BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE Pacote 400g 18000 3,75 67.500,00 

12 BOLACHA TIPO CREAM CRACKER Pacote 400g 18000 3,99 71.820,00 

13 CAFÉ EM PÓ Pacote 250g 3750 3,58 13.425,00 

14 CANELA EM PÓ  Quilo 450 21,60 9.720,00 

15 CALDO DE CARNE  Quilo 1125 6,20 6.975,00 
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16 CALDO DE GALINHA  Quilo 1125 6,74 7.582,50 

17 COMINHO  Quilo 450 10,33 4.648,50 

18 COLORÍFICO EM PÓ FINO  Quilo 900 6,30 5.670,00 

19 EXTRATO  DE TOMATE  Quilo 17850 7,80 139.230,00 

20 
ESPESSANTE E GELEIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARAÇÕES 
ALIMENTARES, SEM SABOR 

Lata de 125g 150 56,25 8.437,50 

21 FARINHA DE MANDIOCA Quilo 1500 3,99 5.985,00 

22 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Quilo 750 2,85 2.137,50 

23 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Quilo 225 3,20 720,00 

24 FARINHA LACTEA  Quilo 183 20,37 3.727,71 

25 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Quilo 15000 5,74 86.100,00 

26 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 Quilo 7500 5,86 43.950,00 

27 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Quilo 7500 6,90 51.750,00 

28 FLOCÃO DE MILHO Quilo 37500 2,36 88.500,00 

29 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA Quilo 16875 13,50 227.812,50 

30 FÓRMULA INFANTIL 1º SEGMENTO Lata 400G 225 23,13 5.204,25 

31 FÓRMULA INFANTIL 2º SEGMENTO Lata 400G 450 18,73 8.428,50 

32 COMPOSTO LÁCTEOCOM PREBIÓTICOS 3º SEGMENTO Lata 800G 750 27,41 20.557,50 

33 COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS Lata 800G 225 38,00 8.550,00 

34 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA COM FERRO Lata 400G 150 36,11 5.416,50 

35 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE Lata 400G 150 43,88 6.582,00 

36 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS Lata 400G 1875 7,25 13.593,75 

37 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR Lata 400G 750 11,75 8.812,50 

38 
MÓDULO DE PROTEÍNA 100% CASEINATO DE CÁLCIO 
DISPERSÍVEL EM ÁGUA 

Lata 240G 150 64,81 9.721,50 

39 
MISTURA EM PÓ COM CEREAIS E INULINA, MODIFICADOR 
DE LEITE 

Lata 250G 1500 32,97 49.455,00 

40 LEITE DE COCO  Litro 2775 9,94 27.583,50 

41 LEITE EM PÓ  Quilo 7500 24,50 183.750,00 

42 MACARRÃO ESPAGUETE  Pacote 500g 30000 2,05 61.500,00 

43 MARGARINA COM SAL Pote 500g 2250 3,69 8.302,50 

44 MILHO MUNGUZÁ Pacote 500g 6750 1,20 8.100,00 

45 MISTURA PARA MINGAU - BAUNILHA, TIPO CREMOGEMA Quilo 150 23,25 3.487,50 

46 ÓLEO DE SOJA 900 ML Garrafa 900ml 3750 3,50 13.125,00 

47 PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO Quilo 3000 18,96 56.880,00 

48 PÓ PARA BEBIDA DE SOJA DIVERSOS SABORES Quilo 1500 34,97 52.455,00 

49 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES Quilo 2250 13,91 31.297,50 

50 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES SEM AÇÚCAR Quilo 750 8,08 6.060,00 

51 SAL REFINADO  Quilo 2250 1,75 3.937,50 

52 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA Quilo 26250 10,43 273.787,50 

53 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU Quilo 26250 9,29 243.862,50 

54 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA Quilo 26250 7,69 201.862,50 
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55 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - CARNE Quilo 6000 16,99 101.962,50 

56 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - FRANGO Quilo 3000 16,99 50.970,00 

57 PROTEÍNA HIDROLISADA DO ARROZ Lata 230g 150 118,62 17.793,00 

58 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ RICO EM VITAMINAS E 
MINERAIS DIVERSOS SABORES 

Lata 380G 375 26,90 10.087,50 

59 VINAGRE Garrafa 500ml 2250 1,38 3.105,00 

  

TOTAL LOTE I R$ 2.838.046,71 

 
 
 

LOTE II – PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER Litro 30000 4,11 R$ 123.300,00 

2 ALHO PASTA Quilo 1875 16,52 R$ 30.975,00 

3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO Litro 30000 3,90 R$ 117.000,00 

4 CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO OU COXÃO MOLE) Quilo 30000 22,70 R$ 681.000,00 

5 CARNE BOVINA - LOMBO PAULISTA Quilo 7500 31,90 R$ 239.250,00 

6 CARNE BOVINA –ACÉM - CONGELADA  Quilo 22500 23,90 R$ 537.750,00 

7 CHARQUE TIPO JARKEED BEEF Quilo 11250 25,00 R$ 281.250,00 

8 FÍGADO BOVINO CONGELADO Quilo 22500 12,49 R$ 281.025,00 

9 FILÉ DE PEITO CONGELADO Quilo 3750 15,39 R$ 57.712,50 

10 FILÉ DE PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS Quilo 4500 33,94 R$ 152.730,00 

11 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO Quilo 48750 11,99 R$ 584.512,50 

12 LEITE UHT INTEGRAL Litro 45000 3,80 R$ 171.000,00 

13 
QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 
4,5 KG 

Quilo 1125 30,58 R$ 34.402,50 

14 SALSICHA FRANGO Quilo 22500 9,90 R$ 222.750,00 

  

TOTAL LOTE II  R$   3.514.657,50 

 

  

      
 

LOTE III –HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 ALFACE LISA UNID 2.250 1,97 4.432,50 

2 ACEROLA KG 1.500 4,50 6.750,00 

3 BANANA COMPRIDA KG 7.500 4,28 32.100,00 

4 BANANA PRATA UNID 45.000 0,47 21.150,00 

5 BATATA DOCE KG 9.000 2,33 20.970,00 

6 CARÁ KG 9.000 3,33 29.970,00 

7 CEBOLA BRANCA KG 1.125 3,66 4.117,50 
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8 COENTRO KG 38 4,99 189,62 

9 COUVE FOLHA KG 38 5,07 192,66 

10 GOIABA KG 6.000 3,48 20.880,00 

11 LARANJA CRAVO KG 7.500 3,47 26.025,00 

12 LIMÃO KG 3.750 3,70 13.875,00 

13 MACAXEIRA IN NATURA KG 15.000 2,62 39.300,00 

14 MACAXEIRA À VÁCUO KG 18.750 4,94 92.625,00 

15 MANGA TIPO ESPADA KG 9.000 3,97 35.730,00 

16 MAÇÃ NACIONAL KG 6.000 5,99 35.940,00 

17 PERA KG 3.750 10,93 40.987,50 

18 PIMENTÃO VERDE KG 750 4,80 3.600,00 

19 TOMATE KG 7.500 4,30 32.250,00 

20 OVOS DE GALINHA UNID 270.000 0,45 121.500,00 

  

TOTAL LOTE III  R$   582.584,78 

 
 
 

LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 
PÃO BRANCO TIPO SEDA. INGREDIENTES: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ÓLEO, MANTEIGA, 
SAL E ÁGUA MORNA,PESO POR UNIDADE 50G 

Quilo 6.000 13,93 83.580,00 

2 
PÃO INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO, ÓLEO, MANTEIGA, SAL E 
ÁGUA MORNA., PESO POR UNIDADE 50G 

Quilo 1.500 10,99 16.485,00 

  

TOTAL LOTE IV  R$         100.065,00 

 

 

COTA RESERVADA (25%) – LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP, MEI e COOP 

 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 AÇÚCAR CRISTAL  Quilo 12.500 2,70 33.750,00 

2 AÇÚCAR DEMERARA Quilo 1.250 2,49 3.112,50 

3 ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA Frasco 90 ml 500 10,45 5.225,00 

4 AMIDO DE MILHO  Quilo 1.250 4,32 5.400,00 

5 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I Quilo 12.500 3,05 38.125,00 

6 AVEIA (FARINHA DE AVEIA) Quilo 2.500 4,87 12.175,00 

7 BISCOITO MAISENA Pacote 400g 6.000 2,87 17.220,00 
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8 BISCOITO MARIA Pacote 400g 6.000 3,35 20.100,00 

9 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO Pacote 100g 2.500 4,19 10.475,00 

10 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO  Pacote 400g 6.000 3,30 19.800,00 

11 BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE Pacote 400g 6.000 3,75 22.500,00 

12 BOLACHA TIPO CREAM CRACKER Pacote 400g 6.000 3,99 23.940,00 

13 CAFÉ EM PÓ Pacote 250g 1.250 3,58 4.475,00 

14 CANELA EM PÓ  Quilo 150 21,60 3.240,00 

15 CALDO DE CARNE  Quilo 375 6,20 2.325,00 

16 CALDO DE GALINHA  Quilo 375 6,74 2.527,50 

17 COMINHO  Quilo 150 10,33 1.549,50 

18 COLORÍFICO EM PÓ FINO  Quilo 300 6,30 1.890,00 

19 EXTRATO  DE TOMATE  Quilo 5.950 7,80 46.410,00 

20 
ESPESSANTE E GELEIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARAÇÕES 
ALIMENTARES, SEM SABOR 

Lata de 125g 50 56,25 2.812,50 

21 FARINHA DE MANDIOCA Quilo 500 3,99 1.995,00 

22 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Quilo 250 2,85 712,50 

23 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Quilo 75 3,20 240,00 

24 FARINHA LACTEA  Quilo 61 20,37 1.242,57 

25 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Quilo 5.000 5,74 28.700,00 

26 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 Quilo 2.500 5,86 14.650,00 

27 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Quilo 2.500 6,90 17.250,00 

28 FLOCÃO DE MILHO Quilo 12.500 2,36 29.500,00 

29 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA Quilo 5.625 13,50 75.937,50 

30 FÓRMULA INFANTIL 1º SEGMENTO Lata 400G 75 23,13 1.734,75 

31 FÓRMULA INFANTIL 2º SEGMENTO Lata 400G 150 18,73 2.809,50 

32 COMPOSTO LÁCTEOCOM PREBIÓTICOS 3º SEGMENTO Lata 800G 250 27,41 6.852,50 

33 COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS Lata 800G 75 38,00 2.850,00 

34 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA COM FERRO Lata 400G 50 36,11 1.805,50 

35 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE Lata 400G 50 43,88 2.194,00 

36 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS Lata 400G 625 7,25 4.531,25 

37 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR Lata 400G 250 11,75 2.937,50 

38 
MÓDULO DE PROTEÍNA 100% CASEINATO DE CÁLCIO 
DISPERSÍVEL EM ÁGUA 

Lata 240G 50 64,81 3.240,50 

39 
MISTURA EM PÓ COM CEREAIS E INULINA, MODIFICADOR 
DE LEITE 

Lata 250G 500 32,97 16.485,00 

40 LEITE DE COCO  Litro 925 9,94 9.194,50 

41 LEITE EM PÓ  Quilo 2.500 24,50 61.250,00 

42 MACARRÃO ESPAGUETE  Pacote 500g 10.000 2,05 20.500,00 

43 MARGARINA COM SAL Pote 500g 750 3,69 2.767,50 

44 MILHO MUNGUZÁ Pacote 500g 2.250 1,20 2.700,00 

45 MISTURA PARA MINGAU - BAUNILHA, TIPO CREMOGEMA Quilo 50 23,25 1.162,50 

46 ÓLEO DE SOJA 900 ML Garrafa 900ml 1.250 3,50 4.375,00 
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47 PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO Quilo 1.000 18,96 18.960,00 

48 PÓ PARA BEBIDA DE SOJA DIVERSOS SABORES Quilo 500 34,97 17.485,00 

49 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES Quilo 750 13,91 10.432,50 

50 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES SEM AÇÚCAR Quilo 250 8,08 2.020,00 

51 SAL REFINADO  Quilo 750 1,75 1.312,50 

52 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA Quilo 8.750 10,43 91.262,50 

53 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU Quilo 8.750 9,29 81.287,50 

54 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA Quilo 8.750 7,69 67.287,50 

55 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - CARNE Quilo 2.000 16,99 33.987,50 

56 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - FRANGO Quilo 1.000 16,99 16.990,00 

57 PROTEÍNA HIDROLISADA DO ARROZ Lata 230g 50 118,62 5.931,00 

58 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ RICO EM VITAMINAS E 
MINERAIS DIVERSOS SABORES 

Lata 380G 125 26,90 3.362,50 

59 VINAGRE Garrafa 500ml 750 1,38 1.035,00 

  

TOTAL LOTE I R$    946.015,57 

 
 
 

LOTE II – PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER Litro 10.000 4,11 41.100,00 

2 ALHO PASTA Quilo 625 16,52 10.325,00 

3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO Litro 10.000 3,90 39.000,00 

4 CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO OU COXÃO MOLE) Quilo 10.000 22,70 227.000,00 

5 CARNE BOVINA - LOMBO PAULISTA Quilo 2.500 31,90 79.750,00 

6 CARNE BOVINA –ACÉM - CONGELADA  Quilo 7.500 23,90 179.250,00 

7 CHARQUE TIPO JARKEED BEEF Quilo 3.750 25,00 93.750,00 

8 FÍGADO BOVINO CONGELADO Quilo 7.500 12,49 93.675,00 

9 FILÉ DE PEITO CONGELADO Quilo 1.250 15,39 19.237,50 

10 FILÉ DE PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS Quilo 1.500 33,94 50.910,00 

11 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO Quilo 16.250 11,99 194.837,50 

12 LEITE UHT INTEGRAL Litro 15.000 3,80 57.000,00 

13 
QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 
4,5 KG 

Quilo 375 30,58 11.467,50 

14 SALSICHA FRANGO Quilo 7.500 9,90 74.250,00 

  

TOTAL LOTE II  R$   1.171.552,50 
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LOTE III –HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 ALFACE LISA UNID 750 1,97 1.477,50 

2 ACEROLA KG 500 4,50 2.250,00 

3 BANANA COMPRIDA KG 2.500 4,28 10.700,00 

4 BANANA PRATA UNID 15.000 0,47 7.050,00 

5 BATATA DOCE KG 3.000 2,33 6.990,00 

6 CARÁ KG 3.000 3,33 9.990,00 

7 CEBOLA BRANCA KG 375 3,66 1.372,50 

8 COENTRO KG 12 4,99 59,88 

9 COUVE FOLHA KG 12 5,07 60,84 

10 GOIABA KG 2.000 3,48 6.960,00 

11 LARANJA CRAVO KG 2.500 3,47 8.675,00 

12 LIMÃO KG 1.250 3,70 4.625,00 

13 MACAXEIRA IN NATURA KG 5.000 2,62 13.100,00 

14 MACAXEIRA À VÁCUO KG 6.250 4,94 30.875,00 

15 MANGA TIPO ESPADA KG 3000 3,97 11.910,00  

16 MAÇÃ NACIONAL KG 2000 5,99  11.980,00  

17 PERA KG 1250 10,93 13.662,50  

18 PIMENTÃO VERDE KG 250 4,80  1.200,00  

19 TOMATE KG 2500 4,30 10.750,00  

20 OVOS DE GALINHA UNID 90000 0,45 40.500,00  

  

TOTAL LOTE III 194.188,22  

 
 
 

LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 
PÃO BRANCO TIPO SEDA. INGREDIENTES: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ÓLEO, MANTEIGA, 
SAL E ÁGUA MORNA,PESO POR UNIDADE 50G 

Quilo 2.000 13,93 27.860,00 

2 
PÃO INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO, ÓLEO, MANTEIGA, SAL E 
ÁGUA MORNA., PESO POR UNIDADE 50G 

Quilo 500 10,99 5.495,00 

  

TOTAL LOTE IV  R$     33.355,00 

 

 

5.3 A licitante que, após a etapa de lances tiver seus os valores unitários ou totais superiores ao estimado pela 

administração, será considerada desclassificada do certame. 
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6 – DO PREÇO ESTIMADO 

 

6.1. O valor total máximo admitido para a presente contratação será de R$ 9.380.465,28 (nove milhões trezentos e oitenta 

mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), estabelecendo-se os seguintes limites por LOTE: 

 

LOTE I: R$ 3.784.062,28 

LOTE II: R$ 4.686.210,00 

LOTE III: R$ 776.773,00 

LOTE IV: R$ 133.420,00 

 

6.2 As empresas que após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com preços unitários ou totais acima do orçado 

pela administração serão automaticamente desclassificadas. 

 

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

7.1. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação, correrão por 

conta do órgão gerenciador, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, 

observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

8 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

8.2. Na Proposta de Preços deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas, valores unitários e totais e, quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. 

                 

8.3. O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas neste Edital; 

 

8.4. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão; 

 

8.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da Proposta de 

Preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 

desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 147/2014 e suas alterações posteriores. 

 

9 - DA PROPOSTA FÍSICA 
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9.1. A Empresa vencedora deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais 

anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de 

habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e fax, e-mail, número de agência de conta bancária; E deverá atender as seguintes 

exigências: 

 

9.1.1. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.2. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.3. Deverá apresentar a marca dos produtos. 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação do licitante. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;  

9.2.4. Que após a fase de lances permanecerem com os preços unitários ou globais superiores ao estimado pela 

administração. 

9.2.5. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o prazo para fornecimento, as 

especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

 

10.2. Encerrada a fase de lances, será verificada a hipótese de desempate às ME/EPP’s, conforme Lei Complementar 

147/14, ou seja, desde que o vencedor não tenha declarado condição de ME/EPP e exista proposta e ME/EPP dentro da 

margem de 5% da proposta vencedora, seguindo-se o trâmite com base nos artigos 44 e 45 da referida Lei Complementar. 

Caso não ocorra o empate ficto, ou as detentoras do direito de desempate não o exerçam, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.  
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10.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 

do lance de menor valor; 

 

10.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;  

 

10.5. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.4 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 

que seja obtido melhor preço;  

 

10.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes.  

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Como condição prévia à habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação em licitação ou na futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

11.2. Todas as folhas dos documentos deverão ser rubricadas da primeira à última folha, preferencialmente numeradas, na 

ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
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11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

15.5.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.5.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1. Comprovação de Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação do LOTE 

do objeto licitado. 

 

11.6.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

 

11.6.2.1. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, de acordo com as 

disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da pessoa jurídica. 

 

11.7 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
11.7.1 Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 
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11.7.2 O (s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, devendo 

conter, no mínimo, as seguintes características: 

 

a) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

b) Descrição do objeto contratado; 

c) Prazo de execução do trabalho; 

d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

11.7.3 Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo, 

nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

11.7.4 Certidão de regular funcionamento emitida pela ADAGRO – Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária da 

Secretaria Estadual de Produção Rural e Reforma Agrária, nos termos do Decreto Estadual 15.839/92 e Lei Estadual 

10.692/91, concernente aos lotes de itens dos gêneros perecíveis de origem animal; 

11.7.4 Alvará de Funcionamento da sede do licitante; 

11.7.5 Alvará de Vigilância Sanitária atualizado. 

 

11.8.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO V deste Edital; 

11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO VI deste Edital; 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO VII deste Edital. 

 

12 – DAS AMOSTRAS 

 

12.1 O proponente classificado em primeiro lugar deverá apresentar amostras dos produtos ofertados, de acordo com a 

especificação técnica exigida neste edital, sem ônus para a Secretaria de Educação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 

a contar do primeiro dia útil subsequente à data da declaração do vencedor do processo, identificando sua razão social, o 

objeto e o número do processo Licitatório para registro fotográfico. 

 

12.2 A amostra será recolhida pela CONTRATANTE após o registro fotográfico. 

 

12.3 A CONTRATADA deverá manter em seu poder amostra de cada lote distribuído no período pelo prazo de 05 (cinco) 

dias úteis contados a partir da data de entrega na primeira unidade escolar, para eventuais trocas e se necessário, análises 

laboratoriais. 
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12.4 As análises laboratoriais citadas no item anterior serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

12.5  As amostras deverão ser apresentadas aos cuidados da Diretoria de Alimentação Escolar situada à Avenida Floriano 

Peixoto, s/n – Paulista. 

 

13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do Pregão e deverá registrar tal pedido através do sistema www.bll.org.br, cabendo ao Pregoeiro decidir 

sobre o requerimento no prazo de 02 (dois) dia útil ou 48h (quarenta e oito horas). A petição será dirigida à autoridade 

subscritora do Edital; 

 

13.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem deste edital; 

 

13.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

13.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando no 

sistema eletrônico sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo Pregoeiro, no prazo de até 15 (quinze) minutos, 

com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados 

ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente;  

 

13.5. A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso; 

 

13.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente;  

 

13.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;  

 

13.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

http://www.bll.org.br/
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14.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a adjudicação 

ficará a cargo da autoridade competente.  

 

14.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente. 

 

15 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologada a licitação, a Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, sendo 

documento vinculativo obrigacional; 

 

15.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o Contrato, sem 

justificativa por escrito, o pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e no art. 

81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de 

classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante 

vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

15.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição dos materiais propostos neste objeto nas quantidades 

indicadas neste Edital, podendo a Administração promover a aquisição de acordo com suas necessidades. 

 

16 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA  

 

16.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação; 

 

17 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

17.1.  A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos termos do 

Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

18 – DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP  

 

18.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 

 

18.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

18.1.2. Autorizar os órgãos e entidades participantes do SRP a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 

18.1.3. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

18.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 
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19 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

19.1. É participante deste registro de preços, apenas, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

19.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

Registro de Preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste Registro de Preços. 

 

 

20 – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

20.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 7.982/2013. 

 

20.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar 

o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis Fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

20.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 

Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 

 

20.4. Os Órgãos e Entidades não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços, realizar 

pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

 

20.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços 

para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 

 

20.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, 

independente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem. 
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21 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 

 

21.1. À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, órgão gestor da Ata de Registro de Preços, é reservado o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

21.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços; 

21.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da Ata de Registro de Preços; 

21.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

21.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

21.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço; 

21.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço. 

 

22 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

22.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

22.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

22.1.2. Comunicar à detentora da Ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

22.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa Detentora da Ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em Ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

22.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

22.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Detentora da Ata. 

 

23 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

23.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 
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e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório 

da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-

se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de 

Preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões 

do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.  

 

23.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado. 

 

24 – DO CONTRATO 

 

24.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

Contrato. 

 
24.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por procurador 

habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

24.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

24.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
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até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

24.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 

 

25 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  

 

25.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Gerência de 

Alimentação Escolar diretamente nas unidades escolares (ANEXO IV); 

 

25.2 A guia de entrega só será atestada pelo gestor escolar após entrega de TODOS os itens constantes na mesma e nas 

quantidades solicitadas; 

 

25.3 O horário de entrega dos gêneros alimentícios será de segunda-feira a sexta-feira, de 08 às 16h, não podendo ser 

entregue fora deste horário. 

 

26 – DO PAGAMENTO  

 

26.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de realização da entrega do 

produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato. 

 

26.2 Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato. 

 

26.3 O pagamento será efetuado através de ordem bancária em favor da instituição bancária indicada pela CONTRATADA. 

 

27 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

27.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

27.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

27.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

27.1.3 Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; 

27.1.4 Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 
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27.1.5 Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, 

e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos; 

27.1.6 Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos gêneros alimentícios; 

27.1.7 Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações técnicas indicadas; 

 Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos 

contratuais; 

27.1.8 Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto; 

27.1.9 Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do Contrato; 

27.1.10 Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos; 

27.1.11 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 

27.1.12 À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do contrato. 

 

28 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

28.1.  Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

28.1.1 Realizar a entrega do material, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido neste edital; 

28.1.2 Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se pela sua qualidade, 

exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, 

observando os prazos que lhe forem programados para a sua realização e garantia; 

28.1.3 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas; 

28.1.4 Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens previstos no objeto da licitação; 

28.1.5 Realizar a entrega do material objeto desta licitação através de seus próprios recursos humanos; 

28.1.6 Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato; 

28.1.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

28.1.8 Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados ao objeto do 

contrato; 

28.1.9 Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à entrega dos gêneros alimentícios 

adquiridos; 

28.1.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência; 

28.1.11 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

28.1.12 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a contratante; 
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28.1.13 Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à 

contratante; 

28.1.14 Entregar os produtos/gêneros alimentícios em perfeitas condições de consumo; 

28.1.15 Apresentar a Diretoria de Alimentação Escolar, previamente a Nota fiscal, uma planilha com todos os itens 

entregues, bem como cópia de todas a guias de entrega de cada remessa de gêneros para serem conferidos pela Diretoria 

de Alimentação Escolar; 

28.1.16 Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos gêneros alimentícios entregues; 

28.1.17 Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física; 

28.1.18 Manter os padrões técnicos e de cores definidos neste instrumento os quais deverão, obrigatoriamente, ser 

utilizados nos produtos; 

28.1.19 Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese 

alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura; 

28.1.20 Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, respeitando os 

prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos produtos na hipótese de estarem em 

desacordo com as referidas especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas; 

28.1.21 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

28.1.22 Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a entrega dos itens deverá a 

CONTRATADA comunicar a Secretaria de Educação, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção 

da situação apresentada, de modo a adimplir com o objeto proposto neste TR; 

28.1.23 Substituir o gênero/insumo por outro de qualidade similar ou superior com prévia autorização da CONTRATANTE, 

mediante justificativa aprovada pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para o Contratante. 

 

29 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

29.1 A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria Municipal de Educação do Paulista, por meio de unidade 

competente na forma que lhe convier; 

 

29.2 À Secretaria Municipal de Educação do Paulista é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

29.3 A supervisão por parte da Secretaria Municipal de Educação do Paulista, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

30 – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

30.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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30.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

30.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível. 

 

30.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

31 – DAS PENALIDADES  

 

31.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

31.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 I - advertência 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

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

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 

c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

31.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 
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31.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

31.5. 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 a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

31.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

31.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

31.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

31.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

31.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

31.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

31.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

32 – DO FORO 

 

32.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto deste instrumento, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se julgue.   
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33 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

33.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

Paulista, 13 de julho de 2020. 

 

 

_____________________________________                                         _________________________________________ 

LÚCIA DE FÁTIMA DA GRANJA DOS SANTOS                                                           VISTO DO ASSESSOR JURÍDICO 

PREGOEIRA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. - OBJETO 

Registro de preço, por lote, para contratação de empresa visando o FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 

PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS CONSTANTES NO ANEXO I, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

PAULISTA, com uma estimativa de atender aos 21.350 (vinte e um mil e trezentos e cinquenta) alunos matriculados, 

baseado na matrícula de 2020, sendo divididos da seguinte forma: 

 

Lote 01: Gêneros Alimentícios - não perecíveis; 

Lote 02: Gêneros Alimentícios - perecíveis; 

Lote 03: Gêneros Alimentícios – Hortifrutigranjeiros 

Lote 04: Gêneros Alimentícios – Panificáveis 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, contribui para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, 

por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. 

São atendidos pelo Programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias 

(conveniadas com o poder público), por meio da transferência de recursos financeiros. 

Em consonância com os princípios norteadores do Programa Nacional de Alimentação escolar – PNAE, e 

considerando a necessidade de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem dos 

alunos da rede Municipal, por meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que cubram as 

suas necessidades nutricionais durante o período letivo, a presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e 

seguros, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde 

àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas etárias.  

Como rege a Lei n°. 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de gêneros alimentícios de consumo na 

merenda escolar não têm natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimento licitatório anualmente. 

Deve-se ressaltar que o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar se faz necessário para atender a 

demanda da Secretaria da Educação, em virtude das demandas das Escolas da Rede Municipal de ensino. A merenda é 

fornecida aos alunos com a preocupação de oferecer uma alimentação de qualidade de acordo com as necessidades 

nutricionais diárias adequadas. 
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2.1. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

O quantitativo dos gêneros alimentícios desse termo de referência foi calculado de acordo com o planejamento do cardápio 

já ofertado aos alunos, suas incidências e o per capita, conforme o número de alunos matriculados na rede municipal de 

ensino, tendo como base o atendimento do ano em curso. 

 

3. DA QUANTIDADE ESTIMADA 

 

Os quantitativos constantes no Anexo I - lote 3, são estimativos, podendo ser suprimidos do contrato em função da oferta 

dos produtos pela chamada pública da Agricultura Familiar conforme preconiza a Lei nº 11.947/2009. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  

 

4.1. A empresa deverá fornecer os gêneros alimentícios descritos no Anexo I conforme as especificações técnicas 

estabelecidas no Anexo II. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

5.1. Os pedidos serão feitos conforme necessidade desta Secretaria de Educação (SE), através de ordem fornecimento 

emitida pela Gerência de Alimentação Escolar da Prefeitura; 

 

5.2. O prazo da primeira entrega será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de fornecimento, 

devendo as demais ordens de fornecimento serem emitidas e atendidas de acordo com o cronograma a ser elaborado pela 

Diretoria de Alimentação Escolar da Prefeitura; 

 

5.3. Os gêneros propostos neste TR deverão ser entregues adequadamente de modo a manter sua integridade física; 

 

5.4. Fica assegurado a Secretaria de Educação, o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os gêneros alimentícios 

entregues em desacordo com as especificações exigidas no TR (Anexo 2), ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou 

reparar os itens irregulares no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da sua notificação; 

 

5.5. Os fornecimentos deverão fazer-se acompanhar de guia de entrega discriminativa para efetivação de sua entrega; 

 

5.6. As eventuais substituições dos produtos ocorrerão sem ônus a CONTRATANTE; 

 

5.7. No ato da entrega, haverá conferência dos gêneros/insumos por representante da CONTRATANTE; 
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5.8. O representante da CONTRATANTE citado no item anterior deverá ser o (a) gestor (a) da unidade escolar e outra 

pessoa nomeada pelo mesmo, o qual terá sua identificação e autorização através de cartão de autógrafo, que ficará em 

poder da Diretoria de Alimentação Escolar da Prefeitura para posterior conferência; 

 

5.9. Cabe as Empresas concorrentes realizar visitas Ás Unidades Escolares e Creches que serão atendidas pela mesma, 

realizando assim reconhecimento da área atendida. 

 

6. DA AMOSTRA 

 

6.1. O proponente classificado em primeiro lugar deverá apresentar amostras dos produtos ofertados, de acordo com a 

especificação técnica exigida neste TR, sem ônus para a Secretaria de Educação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 

contar do primeiro dia útil subsequente à data da declaração do vencedor do processo, identificando sua razão social, o 

objeto e o número do processo Licitatório para registro fotográfico; 

 

6.2. A amostra será recolhida pela CONTRATANTE após o registro fotográfico; 

 

6.3. A CONTRATADA deverá manter em seu poder amostra de cada lote distribuído no período pelo prazo de 05 (cinco) 

dias úteis contados a partir da data de entrega na primeira unidade escolar, para eventuais trocas e se necessário, análises 

laboratoriais; 

 

6.4. As análises laboratoriais citadas no item anterior serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE; 

 

6.5. As amostras deverão ser apresentadas aos cuidados da Diretoria de Alimentação Escolar situada à Avenida Floriano 

Peixoto, s/n - Paulista; 

 

7. DO VALOR 

O valor máximo admitido para a presente contratação será de R$ 9.380.465,28 (Nove milhões, trezentos e oitenta mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme média obtida nas cotações de preços; 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 As dotações orçamentárias constarão nas respectivas Notas de Empenho e Contratos conforme solicitações. 

 

9. DA PROPOSTA 

 

9.1. Os preços finais unitários propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços unitários apresentados no 

anexo I deste Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta. 
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9.2. O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, independentemente da declaração do licitante. 

 

10. LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO 

 

10.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Gerência de 

Alimentação Escolar diretamente nas unidades escolares (Anexo III); 

 

10.2 A guia de entrega só será atestada pelo gestor escolar após entrega de TODOS os itens constantes na mesma e nas 

quantidades solicitadas; 

 

10.3 O horário de entrega dos gêneros alimentícios será de segunda-feira a sexta-feira, de 08 às 16h, não podendo ser 

entregue fora deste horário. 

 

11. DO PAGAMENTO  

 

11.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de realização da entrega do 

produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo 

acompanhamento da execução do Contrato; 

 

11.2. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato; 

 

11.3. O pagamento será efetuado através de ordem bancária em favor da instituição bancária indicada pela 

CONTRATADA; 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

12.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado; 

12.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência; 

12.3 Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; 

12.4 Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

12.5 Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos; 

12.6 Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos gêneros 

alimentícios; 

12.7 Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações técnicas indicadas; 
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12.8 Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos 

termos contratuais; 

12.9 Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto; 

12.10 Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do Contrato; 

12.11 Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos 

estabelecidos; 

12.12 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 

12.13 À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do contrato. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1 Realizar a entrega do material, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; 

13.2 Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se pela sua qualidade, 

exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, 

observando os prazos que lhe forem programados para a sua realização e garantia; 

13.3 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

13.4 Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens previstos no objeto da licitação; 

13.5 Realizar a entrega do material objeto desta licitação através de seus próprios recursos humanos; 

13.6 Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato; 

13.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

13.8 Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados ao objeto do 

contrato; 

13.9 Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à entrega dos gêneros 

alimentícios adquiridos; 

13.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência; 

 

13.11 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

13.12 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a contratante; 

13.13 Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à 

contratante; 

13.14 Entregar os produtos/gêneros alimentícios em perfeitas condições de consumo; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 34 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

13.15 Apresentar a Diretoria de Alimentação Escolar, previamente a Nota fiscal, uma planilha com todos os itens 

entregues, bem como cópia de todas a guias de entrega de cada remessa de gêneros para serem conferidos pela Diretoria 

de Alimentação Escolar; 

13.16 Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos gêneros alimentícios entregues; 

13.17 Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física; 

13.18 Manter os padrões técnicos e de cores definidos neste instrumento os quais deverão, obrigatoriamente, ser 

utilizados nos produtos; 

13.19 Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese 

alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura; 

13.20 Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, respeitando 

os prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos produtos na hipótese de estarem 

em desacordo com as referidas especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas; 

13.21 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

13.22 Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a entrega dos itens deverá a 

CONTRATADA comunicar a Secretaria de Educação, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção 

da situação apresentada, de modo a adimplir com o objeto proposto neste TR; 

13.23  Substituir o gênero/insumo por outro de qualidade similar ou superior com prévia autorização da CONTRATANTE, 

mediante justificativa aprovada pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para o Contratante. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO  

 

14.1. A fiscalização do fornecimento dos gêneros alimentícios, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do 

escopo contratado, será feita pela equipe designada pela CONTATANTE; 

 

14.2. A fiscalização ocorrerá nas unidades escolares, bem como no local de armazenamento dos gêneros/insumos da 

CONTRATADA sem prévio aviso, seguindo os critérios da Resolução 21604-ANVISA, a fim de evitar os contaminantes físicos, 

químicos e biológicos e além das condições adequadas de transporte; 

  

15. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

15.1. A CONTRATADA, para a entrega dos produtos objeto desta licitação, prestará no ato da assinatura do contrato, 

em favor da CONTRATANTE, garantia fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do 

artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas no 

diploma legal citado. 
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16. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

16.1. Apresentação de atestado(s) técnico(s) para comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

 

16.2. Certidão de regular funcionamento emitida pela ADAGRO – Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária da 

Secretaria Estadual de Produção Rural e Reforma Agrária, nos termos do Decreto Estadual 15.839/92 e Lei Estadual 

10.692/91, concernente aos lotes de itens dos gêneros perecíveis de origem animal; 

 

16.3. Alvará de Funcionamento da sede do licitante; 

 

16.4. Alvará de Vigilância Sanitária atualizado. 

 

17. DAS PENALIDADES 

 

17.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 I - advertência 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total contratado, por 

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

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) 

do valor total contratado; 

c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula 

três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 (cinco) dias 

que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não 

abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
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17.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

17.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

17.5. 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 a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual; 

 

17.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

17.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

17.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

17.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

17.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

17.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

17.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 
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18. DO FORO 

 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto deste instrumento, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se julgue. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. Casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital e nos termos de Legislação 

pertinente. 

 

19.2. O fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste Instrumento, todas as condições de habilitação e 

qualificação estipuladas para participação na licitação. 

 

 

Paulista, 08 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

ANA PATRÍCIA DE NAZARETH CÉSAR LIMA 

NUTRICIONISTA 

DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

 

SIMONE ALMEIDA 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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ANEXO II 

QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 AÇÚCAR CRISTAL  Quilo 50.000 2,70 135.000,00 

2 AÇÚCAR DEMERARA Quilo 5.000 2,49 12.450,00 

3 ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA Frasco 90 ml 2.000 10,45 20.900,00 

4 AMIDO DE MILHO  Quilo 5.000 4,32 21.600,00 

5 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I Quilo 50.000 3,05 152.500,00 

6 AVEIA (FARINHA DE AVEIA) Quilo 10.000 4,87 48.700,00 

7 BISCOITO MAISENA Pacote 400g 24.000 2,87 68.880,00 

8 BISCOITO MARIA Pacote 400g 24.000 3,35 80.400,00 

9 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO Pacote 100g 10.000 4,19 41.900,00 

10 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO  Pacote 400g 24.000 3,30 79.200,00 

11 BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE Pacote 400g 24.000 3,75 90.000,00 

12 BOLACHA TIPO CREAM CRACKER Pacote 400g 24.000 3,99 95.760,00 

13 CAFÉ EM PÓ Pacote 250g 5.000 3,58 17.900,00 

14 CANELA EM PÓ  Quilo 600 21,60 12.960,00 

15 CALDO DE CARNE  Quilo 1.500 6,20 9.300,00 

16 CALDO DE GALINHA  Quilo 1.500 6,74 10.110,00 

17 COMINHO  Quilo 600 10,33 6.198,00 

18 COLORÍFICO EM PÓ FINO  Quilo 1.200 6,30 7.560,00 

19 EXTRATO  DE TOMATE  Quilo 23.800 7,80 185.640,00 

20 
ESPESSANTE E GELEIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARAÇÕES 
ALIMENTARES, SEM SABOR 

Lata de 125g 200 56,25 11.250,00 

21 FARINHA DE MANDIOCA Quilo 2.000 3,99 7.980,00 

22 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Quilo 1.000 2,85 2.850,00 

23 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Quilo 300 3,20 960,00 

24 FARINHA LACTEA  Quilo 244 20,37 4.970,28 

25 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Quilo 20.000 5,74 114.800,00 

26 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 Quilo 10.000 5,86 58.600,00 

27 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Quilo 10.000 6,90 69.000,00 

28 FLOCÃO DE MILHO Quilo 50.000 2,36 118.000,00 

29 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA Quilo 22.500 13,50 303.750,00 

30 FÓRMULA INFANTIL 1º SEGMENTO Lata 400G 300 23,13 6.939,00 

31 FÓRMULA INFANTIL 2º SEGMENTO Lata 400G 600 18,73 11.238,00 

32 COMPOSTO LÁCTEOCOM PREBIÓTICOS 3º SEGMENTO Lata 800G 1.000 27,41 27.410,00 

33 COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS Lata 800G 300 38,00 11.400,00 

34 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA COM FERRO Lata 400G 200 36,11 7.222,00 
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35 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE Lata 400G 200 43,88 8.776,00 

36 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS Lata 400G 2.500 7,25 18.125,00 

37 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR Lata 400G 1.000 11,75 11.750,00 

38 
MÓDULO DE PROTEÍNA 100% CASEINATO DE CÁLCIO 
DISPERSÍVEL EM ÁGUA 

Lata 240G 200 64,81 12.962,00 

39 
MISTURA EM PÓ COM CEREAIS E INULINA, MODIFICADOR 
DE LEITE 

Lata 250G 2.000 32,97 65.940,00 

40 LEITE DE COCO  Litro 3.700 9,94 36.778,00 

41 LEITE EM PÓ  Quilo 10.000 24,50 245.000,00 

42 MACARRÃO ESPAGUETE  Pacote 500g 40.000 2,05 82.000,00 

43 MARGARINA COM SAL Pote 500g 3.000 3,69 11.070,00 

44 MILHO MUNGUZÁ Pacote 500g 9.000 1,20 10.800,00 

45 MISTURA PARA MINGAU - BAUNILHA, TIPO CREMOGEMA Quilo 200 23,25 4.650,00 

46 ÓLEO DE SOJA 900 ML Garrafa 900ml 5.000 3,50 17.500,00 

47 PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO Quilo 4.000 18,96 75.840,00 

48 PÓ PARA BEBIDA DE SOJA DIVERSOS SABORES Quilo 2.000 34,97 69.940,00 

49 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES Quilo 3.000 13,91 41.730,00 

50 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES SEM AÇÚCAR Quilo 1.000 8,08 8.080,00 

51 SAL REFINADO  Quilo 3.000 1,75 5.250,00 

52 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA Quilo 35.000 10,43 365.050,00 

53 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU Quilo 35.000 9,29 325.150,00 

54 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA Quilo 35.000 7,69 269.150,00 

55 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - CARNE Quilo 8.000 16,99 135.950,00 

56 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - FRANGO Quilo 4.000 16,99 67.960,00 

57 PROTEÍNA HIDROLISADA DO ARROZ Lata 230g 200 118,62 23.724,00 

58 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ RICO EM VITAMINAS E 
MINERAIS DIVERSOS SABORES 

Lata 380G 500 26,90 13.450,00 

59 VINAGRE Garrafa 500ml 3.000 1,38 4.140,00 

  

TOTAL LOTE I R$    3.784.062,28 

 
 
 

LOTE II – PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER Litro 40.000 4,11 164.400,00 

2 ALHO PASTA Quilo 2.500 16,52 41.300,00 

3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO Litro 40.000 3,90 156.000,00 

4 CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO OU COXÃO MOLE) Quilo 40.000 22,70 908.000,00 

5 CARNE BOVINA - LOMBO PAULISTA Quilo 10.000 31,90 319.000,00 

6 CARNE BOVINA –ACÉM - CONGELADA  Quilo 30.000 23,90 717.000,00 

7 CHARQUE TIPO JARKEED BEEF Quilo 15.000 25,00 375.000,00 
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8 FÍGADO BOVINO CONGELADO Quilo 30.000 12,49 374.700,00 

9 FILÉ DE PEITO CONGELADO Quilo 5.000 15,39 76.950,00 

10 FILÉ DE PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS Quilo 6.000 33,94 203.640,00 

11 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO Quilo 65.000 11,99 779.350,00 

12 LEITE UHT INTEGRAL Litro 60.000 3,80 228.000,00 

13 
QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 
4,5 KG 

Quilo 1.500 30,58 45.870,00 

14 SALSICHA FRANGO Quilo 30.000 9,90 297.000,00 

  

TOTAL LOTE II  R$   4.686.210,00 

 

  

      
 

LOTE III –HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 ALFACE LISA UNID 3.000 1,97 5.910,00 

2 ACEROLA KG 2.000 4,50 9.000,00 

3 BANANA COMPRIDA KG 10.000 4,28 42.800,00 

4 BANANA PRATA UNID 60.000 0,47 28.200,00 

5 BATATA DOCE KG 12.000 2,33 27.960,00 

6 CARÁ KG 12.000 3,33 39.960,00 

7 CEBOLA BRANCA KG 1.500 3,66 5.490,00 

8 COENTRO KG 50 4,99 249,50 

9 COUVE FOLHA KG 50 5,07 253,50 

10 GOIABA KG 8.000 3,48 27.840,00 

11 LARANJA CRAVO KG 10.000 3,47 34.700,00 

12 LIMÃO KG 5.000 3,70 18.500,00 

13 MACAXEIRA IN NATURA KG 20.000 2,62 52.400,00 

14 MACAXEIRA À VÁCUO KG 25.000 4,94 123.500,00 

15 MANGA TIPO ESPADA KG 12.000 3,97 47.640,00 

16 MAÇÃ NACIONAL KG 8.000 5,99 47.920,00 

17 PERA KG 5.000 10,93 54.650,00 

18 PIMENTÃO VERDE KG 1.000 4,80 4.800,00 

19 TOMATE KG 10.000 4,30 43.000,00 

20 OVOS DE GALINHA UNID 360.000 0,45 162.000,00 

  

TOTAL LOTE III  R$   776.773,00 
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LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 
PÃO BRANCO TIPO SEDA. INGREDIENTES: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ÓLEO, MANTEIGA, 
SAL E ÁGUA MORNA,PESO POR UNIDADE 50G 

Quilo 8.000 13,93 111.440,00 

2 
PÃO INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO, ÓLEO, MANTEIGA, SAL E 
ÁGUA MORNA., PESO POR UNIDADE 50G 

Quilo 2.000 10,99 21.980,00 

  

TOTAL LOTE IV  R$         133.420,00 
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ANEXO III 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS 
 

 
LOTE 1 : GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
 

AÇÚCAR CRISTAL 
 

 Descrição do Objeto 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 43 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
AÇÚCAR DEMERARA 

 
 Descrição do Objeto 
O açúcar demerara é a sacarose obtida a partir do caldo da cana de açúcar (Saccharumofficinarum L.) sendo menos 
processdo que o açúcar branco.. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente aResolução RDC 
nº 271, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS. 
Características do Produto 
O açúcar demerara  deverá estar isento de fermentações, enxofre, matéria terrosa, parasitos e detritos animais ou vegetais. 
Características Organolépticas 
- Aspecto: granulado 
- Cor: marrom 
- 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos da gerência 
de alimentação escolar julgarem necessário; 
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 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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 
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quais aprovam o regulamento do código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 1º e 
Art. 277. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA 

 
 Descrição do Objeto 
O adoçanteStevia 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 basede stevia, deverá estar isento de enxofre eglúten. 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos da gerência 
de alimentação escolar julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido 
de 90 ml (noventa mililitros). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser em caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem 
defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 46 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

 Rotulagem 
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. 

 
 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
AMIDO DE MILHO 

Descrição do Objeto 
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 2003. 
 Controle de Qualidade 
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 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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 
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quais aprovam o regulamento do código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 1º e 
Art. 277. 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 
Descrição do Objeto 
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 do produto 
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 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. 
 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
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 Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 

 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 

 
Descrição do Objeto 
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 
Gerais 
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 
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- 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. 
 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
Embalagem Primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido 
de 400g (quatrocentos gramas). 
Embalagem Secundária 
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo 20 embalagens primárias do produto, contendo 
peso líquido de 8Kg (oito quilos). A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços 
vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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; 
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6. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
7. Número do lote; 
8. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA 
Descrição do Objeto 
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 
Gerais 
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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento 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; 

 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; 

 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 
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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 
Embalagem Primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido 
de 400g (quatrocentos gramas). 
Embalagem Secundária 
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo 20 embalagens primárias do produto, contendo 
peso líquido de 8Kg (oito quilos). A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços 
vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
BISCOITO POLVILHO SALGADO 

Descrição do Objeto 
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 
Gerais 
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 
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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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
Embalagem Primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido 
de 400g (quatrocentos gramas). 
Embalagem Secundária 
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo 20 embalagens primárias do produto, contendo 
peso líquido de 8Kg (oito quilos). A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços 
vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 
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Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO 
 

 Descrição do Objeto 
Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), Açúcar cristal, Gordura Vegetal, Açúcar Invertido, Coco 
Ralado, Sal Refinado e Iodado, Fermentos Químicos  Bicarbonato de Amônio,  Bicarbonato de Sódio e  Pirofosfato Ácido de 
Sódio, Emulsificante Lecitina de Soja e Aromatizante Sintético Idêntico ao Natural.    
     .       
   
Características do Produto 
Biscoito doce, sabor coco, sem recheio, produto obtido de moldagem em formatos específicos de "rosquinhas", com cocção 
em forno contínuo, resfriamento e empacotamento automático.      
      
Características Organolépticas 
Aspecto: roscas 
Cor: característica 
Cheiro: aromático, característico. 
Sabor: de coco 
Características físico-químicas 
pH: 6,5 a 7,5   
Umidade (%) : 2,0 a 4,0   
Características Microbiológicas 

salmonellasp    ausência em 25g 

coliformes  (UFC/g) < 10 

staphylococcus aureus (UFC/g) < 10 

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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do Diretoria de Alimentação Escolar, sendo a 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 55 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 6 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Embalagem O produto é embalado em envoltório flexível laminado de polipropileno biorientado cristal com 
impressão externa.          
Embalagem secundária  
Caixa de Papelão Reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, 
resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu 
período de validade contendo o peso líquido do produto: 4 Kg. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não 
permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE 
 

 Descrição do Objeto 
Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), Açúcar cristal, Gordura Vegetal, Açúcar Invertido, Sal 
Refinado e Iodado, Fermentos Químicos Bicarbonato de Amônio, Bicarbonato de Sódio e Pirofosfato Ácido de Sódio, 
Emulsificante Lecitina de Soja e Aromatizante. Aromatizado artificialmente. Deve obedecer a legislação vigente. 
         
Características do Produto 
Biscoito doce, sabor leite, sem recheio, produto obtido de moldagem em formatos específicos de "rosquinhas", com cocção 
em forno continuo, resfriamento e empacotamento automático. 
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Características Organolépticas 
Aspecto: roscas 
Cor: característica 
Cheiro: aromático, característico. 
Sabor: de leite 
Características físico-químicas 
pH: 6,5 a 7,5   
Umidade (%) : 2,0 a 4,0   
Características Microbiológicas 

salmonellasp    ausência em 25g 

coliformes  (UFC/g) < 10 

staphylococcus aureus (UFC/g) < 10 

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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 6 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Embalagem O produto é embalado em envoltório flexível laminado de polipropileno biorientado cristal com 
impressão externa.          
 
Embalagem secundária  
Caixa de Papelão Reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, 
resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu 
período de validade contendo o peso líquido do produto: 4 Kg. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não 
permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 57 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

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. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER 
 

Descrição do Objeto 
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 
Gerais 
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 
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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
Embalagem Primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido 
de 400g (quatrocentos gramas). 
Embalagem Secundária 
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo 20 embalagens primárias do produto, contendo 
peso líquido de 8Kg (oito quilos). A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços 
vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
CAFÉ EM PÓ 

 
 Descrição do Objeto 
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: pretra. 
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. 
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 julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 06 (SEIS) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Pacote de 250g ,aluminizado, resistente. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de 
espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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 
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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. 

Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
CANELA EM PÓ 

 
 Descrição do Objeto 
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 suber e a do Ceilão totalmente privada do suber 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 espécimens 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. 
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 julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da 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 do Diretoria de Alimentação Escolar, quando necessário, 
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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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 06 (SEIS) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Pacote de 300 , em polietileno atóxico, transparente, leitosa ou aluminizada, resistente. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de 
espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
COLORAU 

 
 Descrição do Objeto 
Colorífico em pó, constituído de matéria prima de boa qualidade e que apresente aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto, enriquecido com ferro e ácido fólico, de acordo com as normas vigentes. Registro no MS. Embalagens: 
embalagem de polietileno transparente, resistente, atóxica de até 100g. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 62 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Legislação: Resolução – 
RDC 276, de 22 de setembro de 2005. 
Características do Produto 
Não deve apresentar sujidades e deve estar em boas condições microbiológicas 
Características Organolépticas 
Aspecto: Pó fino, homogêneo. 
Cor: vermelha 
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. 
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 julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 06 (SEIS) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Pacote de 50 ou 100g , em polietileno atóxico, transparente, leitosa ou aluminizada, resistente. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de 
espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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; 
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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. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

COMINHO 
 

 Descrição do Objeto 
Tempero, constituído de matéria prima de boa qualidade e que apresente aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 
produto, de acordo com as normas vigentes. Registro no MS. Embalagens: embalagem de polietileno transparente, 
resistente, atóxica de até 100g. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Legislação: Resolução – RDC 276, de 22 de setembro de 
2005. 
Características do Produto 
Não deve apresentar sujidades e deve estar em boas condições microbiológicas 
Características Organolépticas 
Aspecto: Pó fino, homogêneo. 
Cor: parda 
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. 
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 julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da 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 do 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 
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 do Diretoria de Alimentação Escolar, sendo a 
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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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 06 (SEIS) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Pacote de 50 ou 100g , em polietileno atóxico, transparente, leitosa ou aluminizada, resistente. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de 
espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
CALDO DE CARNE 

 
 Descrição do Objeto 
Composto de sal, amido, glutamato-monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne. Validade mínima 
de 10 meses a contar da data de entrega, em tablete com no mínimo 9,5g cada, acondicionados em caixa de papelão, 
contendo no mínimo 456g e suas condições deverão estar de acordo com a NTA - 70 (decreto 12486 de 20/10/1978). 
Display com 24 unidades 
Características do Produto 
Características Organolépticas 
Aspecto: tablete 
Cor: característica  
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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. 
 Controle de Qualidade 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser em embalagem laminada, resistente.  
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços 
vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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; 
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7. Número do lote; 
8. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
CALDO DE GALINHA 

 
 Descrição do Objeto 
Composto de sal, amido, glutamato-monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de frango. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de entrega, em tablete com no mínimo 9,5g cada, acondicionados em caixa de 
papelão, contendo no mínimo 456g e suas condições deverão estar de acordo com a NTA - 70 (decreto 12486 de 
20/10/1978). Display com 24 unidades 
Características do Produto 
Características Organolépticas 
Aspecto: tablete 
Cor: característica  
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. 
 Controle de Qualidade 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 
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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 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser em embalagem laminada, resistente.  
 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços 
vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
EXTRATO DE TOMATE   

 
 Descrição do Objeto 
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 
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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 as legislações vigentes. 

 

Contaminantes 

Devem estar de acordo com a legislação vigente 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata hermeticamente fechada. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 350g (trezentos e cinqüenta gramas) a 01Kg (um quilo) 
 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 

identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 

do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, peso líquido de 6Kg (seis quilos).  A 

embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 

e os limites da embalagem secundária.  

Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 

contaminação e / ou deterioração 
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 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

AVEIA 
Descrição do objeto 
 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 
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. 
Características organolépticas 
- Aspecto: pó  
- 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. 
 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 julgarem 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; 
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 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 
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 Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 250 gramas (duzentas e cinquenta gramas). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão. 
Embalagem Terciária 
Deverá ser de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da 
empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o 
seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá ser dimensionada 
de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem 
secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FARINHA LACTEA 

 
Descrição do Objeto 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. 
Contém Glúten. 
Características do Produto 
A farinha láctea deve ter o valor nutricional em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g de proteína e 2,5g de lipídio.  
Características Organolépticas 
Aspecto: pó. 
Cor: pardo-amarelada  
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 06 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 100 a300 gramas. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 a30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem 
deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites 
da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

FARINHA DE MANDIOCA 
Descrição do Objeto 
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 
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. O produto será designado Farinha de Trigo, seguida de sua classificação. No caso das 
farinhas aditivadas deverá 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/9864778045c9883b962bf6d7a095f735/RDC_263_2005.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/e7aefc8045d65493b01ab9e99fa014e7/RDC_344_2002.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/e7aefc8045d65493b01ab9e99fa014e7/RDC_344_2002.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
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 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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. 

 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 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 Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 

 
Descrição do Objeto 
Entende-se por farinha de trigo sem 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. A 
farinha obtida poderá ser acrescida outros componentes, de acordo com o permitido pela legislação vigente, em especial a 
Resolução RDC nº 344 de 13/02/2002. 
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. 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 

 
Descrição do Objeto 
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. 
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. 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 
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 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 77 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

quais aprovam o regulamento do código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 1º e 
Art. 277. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 

Descrição do objeto 
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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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. 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 

Descrição do objeto 
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 físicoquímicas 

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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

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

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FEIJÃO PRETO TIPO 1 

Descrição do objeto 
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. 
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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FARINHA DE MILHO FLOCADA PRÉ COZIDA (FLOCÃO) 

 
Descrição do objeto 
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 prégelatinização 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. 
 Controle de Qualidade 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 82 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 06 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 500 g (quinhentas gramas). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
POLPA DE FRUTA DE ACEROLA 

Descrição do objeto 
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  
instrução normativa № 01, de 7 de janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 
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: caracterítico 
 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 Escolar, sendo a 
empresa notificada para substituição, no prazo máximo de 72 horas, sem qualquer ônus para a contratante, 
independentemente da aplicação das penalidades; 
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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 03 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1kg (umquilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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: 

9. Identificação do produto, inclusive a marca; 
10. Nome e endereço do fabricante; 
11. Lista de ingredientes; 
12. Conteúdos líquidos; 
13. Data de fabricação; 
14. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
15. Número do lote; 
16. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
POLPA DE FRUTA DE CAJU 

Descrição do objeto 
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  
instrução normativa № 01, de 7 de janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 
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 
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O produto deverá ser obtido da fruta (caju), 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: caracterítico 
 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 03 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1kg (umquilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

POLPA DE FRUTA DE GOIABA 
Descrição do objeto 
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  
instrução normativa № 01, de 7 de janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 
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 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: caracterítico 
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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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 03 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1kg (umquilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 
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Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

FORMULA INFANTIL – 1º SEGMENTO 
 

Descrição do Objeto 
Fórmula infantil a base de proteínas lácteas, em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, indicado para lactentes 
desde o nascimento até o 6º mês de vida, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, deverá 
conter prebióticos (GOS e FOS).  
O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 43, de 19 de setembro de 
2011 da ANVISA, Resolução RDC nº 46, de 19 de setembro de 2011 da ANVISA. 
Características do Produto 
A Fórmula infantil para lactentes de 0 (zero)  aos 06  (seis) meses de vida  deverá ser isento de grumos e partículas após o 
preparo. 
O produto deverá atende a todas as recomendações do CODEX Alimentarius FAO/OMS. A data de validade deverá constar 
da embalagem primária e da embalagem secundária.  
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó para reconstituição 
- 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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; 
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 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 

 Embalagem 
Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 400g (quatrocentos gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

FORMULA INFANTIL – 2º SEGMENTO 
 

 Descrição do Objeto 
Fórmula infantil a base de proteínas lácteas, em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, indicado para lactentes de 
6-12 meses de vida, com proteinas do soro do leite e caseína, deverá conter prebioticos (GOS/FOS).  
O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 44, de 19 de setembro de 
2011 da ANVISA, Resolução RDC nº 46, de 19 de setembro de 2011 da ANVISA.  
Características do Produto 
A Fórmula infantil para lactentes de 6 (seis)  aos 12  (doze) meses de vida  deverá ser isento de grumos e partículas após o 
preparo. 
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Deverá atender a todas as recomendações do CODEX Alimentarius FAO/OMS. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação vigente. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.  
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó para reconstituição  
- 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. 
 
 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 400g (quatrocentos gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 
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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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FORMULA INFANTIL – 3º SEGMENTO 

 Descrição do Objeto 
Composto lácteo adicionado de prebióticos, para crianças até 5 anos de vida. O produto deverá ser isento de sacarose. 
Deverá conter proteínas do soro e caseína e como fonte de carboidratos lactose e maltodextrina.  
O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 44, de 19 de setembro de 
2011 da ANVISA, Resolução RDC nº 46, de 19 de setembro de 2011 da ANVISA.  
Características do Produto 
A Fórmula infantil para lactentes de a partir dos 12 (doze) meses de vida deverá ser isento de grumos e partículas após o 
preparo.  
Deverá ser acondicionado em embalagem hermeticamente fechada e embalada em material que garanta a integridade do 
produto. Suas condições deverão estar de acordo com a Nta 83 Dec 12486 20/10/78. 
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó para reconstituição  
- 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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do Diretoria de Alimentação Escolar, quando necessário, 
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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; 

 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 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 800g (oitocentos gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA  

 
 Descrição do Objeto 
Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes de 0 - 12 meses, enriquecida com L-metionina, 
vitaminas, minerais e outros oligoelementos, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina.  
O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a, Resolução RDC nº 44 de 19 de setembro de 
2011 da ANVISA, Resolução RDC nº 46 de 19 de setembro de 2011 da ANVISA. 
Características do Produto 
Deverá atender a todas as recomendações do CODEX Alimentarius FAO/OMS. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação vigente. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó para reconstituição  
- 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 800g (oitocentas gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

LEITE DE COCO 
 
Descrição do Objeto 
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 do Produto 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Garrafa de vidro contendo o1 (um) litro. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser de papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. 
A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens 
primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
LEITE EM PÓ INTEGRAL 

 
 Descrição do Objeto 
Entende-se por leite em pó o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente 
desnatado e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. 
O produto deverá estar em acordo com a Instrução Normativa nº 27 de 12/06/2007 / MAPA - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, PORTARIA MA Nº 369 de 04/09/97 e suas posteriores alterações. 
Características do Produto 
Leite em pó instantâneo; matéria gorda igual ou superior a 26%, integral, Composto de Ferro, cobre, Iodo, Zinco, Magnésio, 
Manganês, Vitaminas A, C, D, B1, B2, B6, B12, H, PP, e B9 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó para reconstituição 
- 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Embalagem aluminizada com peso líquido de 200 gramas. 
 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE LONGO 
 Descrição do objeto 
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 físicoquímicas 
Deve obedecer a legislação RDC 263 de 22.09.2005 - ANVISA (Umidade e Características organolépticas). 
Características microbiológicas 
Deve obedecer a legislação RDC 12/2001 - ANVISA - ítem 10b (Coliformes a 45C, Salmonella sp, Bacillus cereus e 
Estafilococos coagualase positiva. 
Características microscópicas 
Deve obedecer a legislação RDC 175 de 08.07.2003 - ANVISA (Pesquisa de sujidades, larvas e parasitos e fragmentos de 
insetos). 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 
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 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
Embalagem 
Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástico transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 500g (quinhentos gramas). 
Embalagem secundária 
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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.  
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MILHO DE MUNGUZÁ 
Descrição do objeto 
Milho para munguzá 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 degerminação, 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, quebrados e quiera. 
Características organolépticas 
- Aspecto: próprio 
- Cor: própria 
- Odor: próprio 
- Sabor: próprio 
Características físicoquímicas 
- 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 %. 
 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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. 
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  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 06 meses. 
 

Embalagem 
Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 500g (quinhentos gramas). 
Embalagem secundária 
A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) líquido. A embalagem deverá ser 
dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MISTURA A BASE DE AMIDO PARA MINGAU 
 

 Descrição do Objeto 
Mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau sabor baunilha, contendo açúcar, vitaminas (A, B1, B3,B6,B12 
e ácido fólico e C), e sais minerais (ferro e zinco), aromatizante e corante de urucum. 
LEI 11.265 de 03 de janeiro de 2006 e demais legislações vigentes. 
 
Características do Produto 
Características Organolépticas 
Aspecto: pó. 
Cor: branco 
Cheiro: aromático, característico. 

http://ibfan.org.br/legislacao/pdf/lei_11265.pdf
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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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser em papel, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 
500 gramas. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 24 unidades. A embalagem deverá ser dimensionada de 
forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 
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Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

OLEO DE SOJA REFINADO 
Descrição do Objeto 
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 

Produto Parâmetros Valores 

Óleo de Soja Densidade relativa 0,919 – 0,925 (20ºC/20ºC) 
0,916 – 0,922 (25ºC/25ºC) 

Índice de refração (n D
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 
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Ausência de turvação e substâncias em suspensão, além de sujidades, parasitos e larvas. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser garrafa plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 500ml (quinhentos mililitros). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 12 (doze) embalagens primárias com peso 
líquido de 6 (seis) litros. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios 
entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a 
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 
 

 Descrição do Objeto 
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja 
desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Resolução CNNPA nº 14 , de 28 de junho de 
1978. 
Características do Produto 
Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. 
Características Organolépticas 
Aspecto: grânulos 
Cor: característica 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser plástico laminado resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso 
líquido de 01 quilo. 
Embalagem secundária  
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A embalagem secundária deverá ser papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 24 unidades. A embalagem deverá ser dimensionada de 
forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
PROTEINA DE SOJA SABOR FRANGO 

 
 Descrição do Objeto 
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja 
desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Resolução CNNPA nº 14 , de 28 de junho de 
1978. 
Características do Produto 
Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. 
Características Organolépticas 
Aspecto: grânulos 
Cor: característica 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 
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 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser plástico laminado resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso 
líquido de 01 quilo. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 24 unidades. A embalagem deverá ser dimensionada de 
forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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: 

9. Identificação do produto, inclusive a marca; 
10. Nome e endereço do fabricante; 
11. Lista de ingredientes; 
12. Conteúdos líquidos; 
13. Data de fabricação; 
14. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
15. Número do lote; 
16. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

 
Veículos de entrega 
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 
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quais aprovam o regulamento do código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 1º e 
Art. 277. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
SAL REFINADO IODADO 

 Descrição do Objeto 
 
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. 
 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/6b1346804f67ec20a093f59a71dcc661/RDC+23+2013.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/6b1346804f67ec20a093f59a71dcc661/RDC+23+2013.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1e2de70047457a74871ad73fbc4c6735/DECRETO_75697_1975.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c7624300474588a49268d63fbc4c6735/RDC_28.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1d66e1804745899e93c9d73fbc4c6735/LEI_6150_1974.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1d66e1804745899e93c9d73fbc4c6735/LEI_6150_1974.pdf?MOD=AJPERES


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 108 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

VINAGRE DE ALCOOL 
 
Descrição do Objeto 
Vinagre de álcool é o produto obtido pela fermentação acética realizada por um conjunto de bactérias do gênero 
AcetobacterouGluconobacter, pertencentes a família Pseudomonaceae. RDC Nº 259, ANVISA, 20 DE SETEMBRO DE 2002. 
Características do Produto 
A acidez volátil corresponde ao teor de ácido acético que é o componente mais importante do vinagre. Ele provém da 
oxidação do álcool do vinho no processo de acetificação. O vinagre para consumo deve ter entre 4% e 6% de ácido acético. 
A legislação brasileira estabelece em 4% o teor mínimo de ácido acético para vinagre. 
 Características Organolépticas 
Aspecto: líquido 
- Cor: característica 
- Odor: característico 
- Sabor: característico 
Características físico-químicas 
O vinagre deverá conter uma acidez volátil mínima de 4 (quatro) gramas em 100ml (cem mililitros), expressa em ácido 
acético e sua graduação alcoólica não poderá exceder a 1º G.L. (um grau Gay Lussac).  
Características Microbiológicas 
Estar isento de sujidade, microorganismos patogênicos e outras impurezas capazes de provocar alterações do alimento ou 
que indiquem emprego de uma tecnologia inadequada.   
Características macroscópicas e microscópicas 
De acordo com a legislação vigente 
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 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do setor de 
Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 setor 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 do setor 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 ao setor 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 
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 do setor 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser garrafa plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 500ml (quinhentos mililitros). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 12 (doze) embalagens primárias com peso 
líquido de 6 (seis) litros. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios 
entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a 
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

ESPESSANTE  
 

 Descrição do Objeto 
 Espessante e gelificante para bebidas e preparações alimentares.Modifica instantaneamente a consistência, conforme a 
necessidade individual. Recomendado para auxiliar na mudança de consistência de líquidos e preparações alimentares,para 
algumas condições de saúde desde disfagia (dificuldade de deglutição) até situações mais críticas. 
Características do Produto 
Contém maltodextrina, espessante goma xantana e gelificante cloreto de potássio, não contém glúten 
 Características Organolépticas 
Aspecto: pó 
- Cor: branca 
- Odor: inodoro 
- Sabor: sem sabor 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 
125g (cento e vinte e cinco gramas. 
Embalagem secundária  
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A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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: 

9. Identificação do produto, inclusive a marca; 
10. Nome e endereço do fabricante; 
11. Lista de ingredientes; 
12. Conteúdos líquidos; 
13. Data de fabricação; 
14. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
15. Número do lote; 
16. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA 

 Descrição do Objeto 
Produto obtido pela desidratação da batata, apresentado sob a forma de flocos, destinado ao preparo de purê de batata, 
pela adição de água e/ou  leite, margarina e sal. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente. Resolução RDC 
12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, a Portaria 540/97 da SVS/MS, a Resolução 12/78 do CNNPA/MS, RDC 
14/2014, Lei n

o
 10.674, de 16 de maio de 2003. 

 
Características do Produto 

O produto deverá ser obtido pela desidratação ou liofilização de batatas bem desenvolvidas, com características 
próprias da espécie, própria para o consumo isenta de matérias terrosas e sujidades atendendo às condições higiênico-
sanitárias e às Boas Práticas de Fabricação. Sem adição de corantes artificiais e aromatizantes. O produto deverá permitir o 
preparo instantâneo de purê de batatas, pela adição de água e/ou leite, margarina e/ou óleo e sal. O produto deverá ser de 
primeira qualidade, fácil dissolução e após preparo apresentar a fluidez característica de purê de batatas. 
 
 
 Características Organolépticas 
Aspecto: em forma de flocos 
- Cor: clara 
- Odor: característico 
- Sabor: salgado 
Características físico-químicas 
De acordo com a legislação vigente 
Características Microbiológicas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.674-2003?OpenDocument
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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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido 
de 1Kg (um quilo). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica ou papelão,reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso 
líquido. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens 
primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 
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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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
COMPOSTO LÁCTEO  INFANTIL COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS 

 Descrição do Objeto 
Composto lácteo para crianças até 5 anos de vida,  com 80% proteína soro do leite e 20% caseína, alto teor de DHA, óleos 
vegetais e prebióticos, fonte de ômega 3, cálcio, zinco, ferro, vitaminas A, B1, B2, E, K e Biotina. Rico em vitaminas C e D, 
sem adição de sacarose.  ISENTO DE AROMATIZANTE.  
O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC nº 44, de 19 de setembro de 
2011 da ANVISA, Resolução RDC nº 46, de 19 de setembro de 2011 da ANVISA.  
Características do Produto 
A Fórmula infantil para lactentes de a partir dos 12 (doze) meses de vida deverá ser isento de grumos e partículas após o 
preparo.  
Acondicionado em embalagem hermeticamente fechada e embalada em material que garanta a integridade do produto. 
Suas condições deverão estar de acordo com a Nta 83 Dec 12486 20/10/78.  
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó para reconstituição  
- 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. 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
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 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 400g (quatrocentos gramas) ou 800g (oitocentos gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ 

 
 Descrição do Objeto 
A proteína hidrolisada de arroz pode ser utilizada em substituição à proteína de soja e a de leite. É considerada como fonte 
natural de aminoácidos de cadeia ramificada para atender as necessidades de intolerantes as proteínas citadas acima, com 
a finalidade de construção de massa magra devido a perda muscular devido a perda acelerada ou déficit muscular. 
Características do Produto 
 Características Organolépticas 
Aspecto: pó 
- Cor: característica 
- Odor: característico 
- Sabor: baunilha 
Características físico-químicas 
De acordo com a legislação vigente 
Características Microbiológicas 
De acordo com a legislação vigente 
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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 do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 
230g (duzentos e trinta gramas). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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 
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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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ 

 
 Descrição do Objeto 
Suplemento destinado a crianças a partir de 4 anos de idade com necessidades de aporte calórico-proteica e de ferro. 
Características do Produto 
Mistura em pó para preparo de bebida enriquecida com vitaminas e minerais como o ferro , com leite em pó desnatado, 
sacarose e maltodextrina, isento de glúten. 
 
 Características Organolépticas 
Aspecto: pó fino 
- Cor: característica 
- Odor: característico 
- Sabor: diversos sabores 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 
380g (trezentos e oitenta gramas). 
Embalagem secundária  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 117 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE 

 
 Descrição do Objeto 
Fórmula infantil em pó isenta de lactose com proteína do soro do leite e caseína, óleos vegetais, maltodextrina, DHA e ARA, 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Sem sabor e sem sacarose.  
 
Características do Produto 
Deverá atender a todas as recomendações do CODEX Alimentarius FAO/OMS. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação vigente. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó para reconstituição  
- 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. 
 Controle de Qualidade 
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 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 400g (quatrocentas gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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; 
9. Nome e endereço do fabricante; 
10. Lista de ingredientes; 
11. Conteúdos líquidos; 
12. Data de fabricação; 
13. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
14. Número do lote; 
15. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS 
 

 Descrição do Objeto 
Complemento alimentar em pó, mistura pre cozida para preparo de mingau a base de farinha de cereal (arroz, milho ou 
aveia), adicionado de probióticos, vitaminas e minerais. 
 
Características do Produto 
Deverá ser acondicionado em embalagem hermeticamente fechada e embalada em material que garanta a integridade do 
produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 83 Dec 12486 20.10.78.  
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó  
- Cor: clara 
- 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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 400g (quatrocentas gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
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Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR 
 

 Descrição do Objeto 
Complemento alimentar, mistura pré cozida para preparo de mingau a base de banana, maçã e quinoa, adicionado de 
vitaminas e minerais. Sem adição de açúcares.  
 
Características do Produto 
Acondicionado em embalagem hermeticamente fechada e embalada em material que garanta a integridade do produto. 
Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 83 Dec 12486 20.10.78. 
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó  
- Cor: clara 
- 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 
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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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 400g (quatrocentas gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
MISTURA EM PÓ MODIFICADOR DE LEITE 

 
 Descrição do Objeto 
Produto à base de farinha de arroz, inulina, aveia integral, minerais e vitaminas. Modificador de leite, indicado para crianças  
a partir de 3 anos 
 
Características do Produto 
Acondicionado em embalagem hermeticamente fechada e embalada em material que garanta a integridade do produto. 
Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 83 Dec 12486 20.10.78. 
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó  
- Cor: característica 
- Odor: próprio 
- Sabor: chocolate ou baunilha 
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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 250g (duzentos e cinquenta gramas). 
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Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MÓDULO DE PROTEÍNA 
 

 Descrição do Objeto 
Módulo de proteína com 100% de caseinato de cálcio obtido do leite de vaca. Indicado para aporte protéico. Isento de 
glúten. 
 
Características do Produto 
Acondicionado em embalagem hermeticamente fechada e embalada em material que garanta a integridade do produto. 
Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 83 Dec 12486 20.10.78. 
 
Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó  
- Cor: característica 
- Odor: próprio 
- Sabor: sem sabor 
Características físico-químicas 
De acordo com a legislação vigente 
Características Microbiológicas 
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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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 240g (duzentos e quarenta gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 
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Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MARGARINA COM SAL 
 Descrição do Objeto 
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 
- Consistência/Textura: característica 

Características físico-químicas 
- Umidade...............................30% a 40% 
- Sódio ....................................máximo 500mg/100g  
- Lipídeos ................................mínimo 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 .........................................................................................Ausencia em 25g 

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 
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 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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. 

 Deverá estar refrigerada. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata de folhas de flandres com verniz sanitário. Cada embalagem 
deverá apresentar peso líquido de 250g (duzentos e cinquenta gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA  

 
 Descrição do Objeto 
Produto desidratado, destinado à preparação de bebida tipo achocolatado, constituído pela mistura de açúcar e cacau em 
pó, podendo ser adicionado de outras substâncias permitidas, desde que declaradas. O produto poderá ter a denominação 
de pó para o preparo de bebida láctea, desde que seja respeitado o prazo de adequação dos rótulos que identificam as 
embalagens, estabelecido pela Instrução Normativa nº 28, de 12/06/07, MAPA. 
 
 
Características do Produto 

Os produtos deverão ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições 
que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a 
saúde do consumidor. Deverão ser elaborados 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: em pó  
- Cor:  marrom 
- 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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
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A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástico, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido 
de 0,5kg (meiokilo). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
PÓ PARA BEBIDA DE SOJA SEM AÇÚCAR 

 
 Descrição do Objeto 
O pó para o preparo de bebida de soja, deverá conter Maltodextrina, extrato de soja, proteína isolada de soja, óleo de 
girassol, cálcio de ostra, mix mineral/vitamínico (óxido de magnésio, vitamina C, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, 
vitamina E, sulfato de cobre, nicotinamida, sulfato de manganês, fluoreto de sódio, vitamina A, selenito de sódio, 
pantotenato de cálcio, vitamina B6, vitamina D, iodeto de potássio, vitamina B1, vitamina K, ácido fólico, vitamina B2, 
biotina, vitamina B12), sal, aromatizantes, antiumectante fosfato tricálcico, emulsificante lecitina de soja, espessantes 
goma guar e carboximetilcelulose sódica, acidulante ácido ascórbico, edulcorantes artificiais sacarina sódica e ciclamato de 
sódio e conservador benzoato de sódio. 
Sem lactose e sem açúcar. 
Características do Produto 

Os produtos deverão ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições 
que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a 
saúde do consumidor. Deverão ser elaborados 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. 
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Características Organolépticas 
- Aspecto: em pó  
- Cor:  característica 
- Odor: próprio 
- Sabor: diversos sabores 
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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo lata, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 
300g (trezentas gramas). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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; 
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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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
PÓ PARA GELATINA 

 
 Descrição do Objeto 
Pó para preparo de gelatina contendo gelatina em pó e açúcar, colorido artificialmente. A empresa deverá apresentar 
registro no Ministério da Saúde (DINAL), ficha técnica emitida e assinada pelo fabricante. O produto deverá estar e acordo 
com a NTA - 70 do Decreto Estadual nº12786 de 20/10/1978. A embalagem deverá ser em saco plástico, atóxico, com 1kg 
do produto, com data de fabricação, prazo de validade e número de lote. 
Características do Produto 

Os produtos deverão ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições 
que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a 
saúde do consumidor. Deverão ser elaborados 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: em pó  
- Cor:  característica 
- Odor: próprio 
- Sabor: diversos sabores 
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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
competentes e disponibilizados a contratante quando solicitado será de responsabilidade e custeada pela 
empresa contratada; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 131 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

 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 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo aluminizada ou plástica, resistente. Cada embalagem deverá 
apresentar peso líquido de 1 kg (um quilo). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

PÓ PARA GELATINA SEM AÇÚCAR 
 

 Descrição do Objeto 
Pó para preparo de gelatina contendo gelatina em pó e açúcar, colorido artificialmente. A empresa deverá apresentar 
registro no Ministério da Saúde (DINAL), ficha técnica emitida e assinada pelo fabricante. O produto deverá estar e acordo 
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com a NTA - 70 do Decreto Estadual nº12786 de 20/10/1978. A embalagem deverá ser em saco plástico, atóxico, com 1kg 
do produto, com data de fabricação, prazo de validade e número de lote. 
Deverá ser isento de açúcar. 
Características do Produto 

Os produtos deverão ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições 
que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a 
saúde do consumidor. Deverão ser elaborados 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: em pó  
- Cor:  característica 
- Odor: próprio 
- Sabor: diversos sabores 
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 do Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do 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 do 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 
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 do 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 validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo aluminizada ou plástica, resistente. Cada embalagem deverá 
apresentar peso líquido de 1 kg (um quilo). 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação ou deterioração. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5 kg (cinco quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
LOTE 2: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER 

 
Descrição do Objeto 
O achocolatado é uma bebida à base de chocolate e leite, considerado um produto ultra pasteurizado ou UHT, 
visando matar os organismos nocivos à saúde. O produto deve estar de acordo com legislação vigente, 
principalmente a resolução RDC nº 273, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS. 
Características do Produto 
Produto elaborado a partir de leite reconstituído, contendo, 
no mínimo:180Kcal/200ml, 3g de proteínas/200ml, 30g de carboidratos/200ml, 
 5g de gordura total/200ml e 100mg de cálcio/200ml. 
 Características Organolépticas 
- Aspecto: líquido 
- Cor: característica 
- Odor: característico 
- Sabor: característico 
Características físico-químicas 
De acordo com a legislação vigente. 
Características Microbiológicas 
Estar isento de sujidade, microorganismos patogênicos e outras impurezas capazes de provocar alterações do alimento ou 
que indiquem emprego de uma tecnologia inadequada.   
Características macroscópicas e microscópicas 
Ausência de qualquer tipo de impurezas e elementos estranhos. 
Toxicologia 
Será aceito o uso dos seguintes estabilizantes: Ciltrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de 
sódio, separados ou em combinação em uma quantidade não superior a 0,1g/100ml , expressos em P205. 
 Controle de Qualidade 
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 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do setor de 
Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 setor 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 do setor 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 ao setor 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 
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 do setor 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 15 (quinze) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 120 dias. 
 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo Tetra Pak, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso 
líquido de 1L (litro). 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, 12 unidades do produto ou 12 litros. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha 
o produto à contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

ALHO EM PASTA 
 Descrição do Objeto 
O Alho é obtido a partir dos bulbos da espécie vegetal Alliumsativum L. Este produto deve estar de acordo com a legislação 
vigente. 
 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do setor de 
Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 setor 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 do setor 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 ao setor 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 
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 do setor 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica transparente, resistente. Cada embalagem deverá apresentar 
peso líquido de 200 gramas. 
Embalagem secundária  
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A embalagem secundária deverá ser papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada 
com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 Kg (dez quilos) de peso líquido. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 
 

Descrição do Objeto 
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% (cinqüenta 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 eResolução RDC nº 273, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA/MS. 
 
Características do Produto 
 O produto deve ser fabricado com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado 
de conservação.  
Características Organolépticas 
- Aspecto: consistência semi-sólida (líquida cremosa)  
- Cor: característicos da fruta 
- Odor: característicos da fruta 
- Sabor: característicos da fruta 
Características físico-químicas 
Deve obedecer à legislação vigente. 
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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: Ciltrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de 
sódio, separados ou em combinação em uma quantidade não superior a 0,1g/100ml , expressos em P205. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do setor de 
Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 setor 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 do setor 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 ao setor 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 
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 do setor 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 prazo de validade mínimo para o produto é de 4 (quatro) dias a partir da data de fabricação. 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo saco plástico de polietileno, resistente. Cada embalagem deverá 
apresentar peso líquido de 1 litro. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 10 embalagens primárias com 10 (dez quilos) 
de peso líquido. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as 
embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 
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Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

CARNE BOVINA MOÍDA 
 Descrição do Objeto 
A carne deve ser de patinho ou coxão mole, congelada, com temperatura de - 10 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 amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária 
e Ministério de agricultura, 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 do Produto 
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 julgarem 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 
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. 
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Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 10 (dez) dias. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Saco polietileno com 2 ou 5 kg. 
Embalagem secundária  
Caixa de papelão com no máximo 20 kg. Deverá ser de papelão adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso 
líquido. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens 
primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

CARNE BOVINA - ACÉM 
 

 Descrição do Objeto 
A carne deve ser ACÉM. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura, 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 do Produto 
Características Organolépticas 
- Aspecto: próprio 
- Cor: própria 
- Odor: próprio 
- Sabor: próprio 
Características físico-químicas 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 140 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

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 Merenda julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da Diretoria de Merenda 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 Merenda 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 Merenda 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 
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 Merenda 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 120 dias. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Saco polietileno e/ou bandeja de isopor revestida em filme com 2 ou 5 kg 
Embalagem secundária  
Caixa de papelão com no máximo 20 kg. Adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da 
empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o 
seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios 
entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 
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Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

CARNE BOVINA – LOMBO PAULISTA 
 

 Descrição do Objeto 
A carne deve ser LOMBO. Também conhecida como lagarto paulista, de formato arredondado, fibras magras e fica 
localizado na parte traseira do boi. Geralmente utilizado em suculentos assados e rosbifes. Deve apresentar-se com aspecto 
próprio,  não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, 
sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a 
legislação sanitária e Ministério de Agricultura, 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 do Produto 
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 Merenda julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da Diretoria de Merenda 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 Merenda 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 Merenda 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 
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 Merenda 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. 
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  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 
 Embalagem primária 
Saco polietileno e/ou bandeja de isopor revestida em filme com 2 ou 5 kg 
Embalagem secundária  
Caixa de papelão com no máximo 20 kg. Adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da 
empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o 
seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios 
entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

FÍGADO BOVINO  
 

 Descrição do Objeto 
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 do Produto 
Características Organolépticas 
- Aspecto: próprio 
- Cor: própria 
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- 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 Merenda julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da Diretoria de Merenda 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 Merenda 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 Merenda 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 
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 Merenda 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 120 dias. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Saco polietileno e/ou bandeja de isopor revestida em filme com 2 ou 5 kg 
Embalagem secundária  
Caixa de papelão com no máximo 20 kg. Adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da 
empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o 
seu período de validade. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios 
entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 144 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
CHARQUE JERKED BEEF 

 
 Descrição do Objeto 
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 aResolução RDC nº 271, de 22 de setembro de 
2005 da ANVISA/MS. 
 
Características do Produto 
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 Merenda julgarem necessário; 

 A avaliação da qualidade do produto compreenderá a inspeção das características básicas, a avaliação sensorial, 
análise dos laudos laboratoriais, teste de aceitabilidade realizado no da Diretoria de Merenda 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 Merenda 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 Merenda 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 
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 Merenda Escolar, sendo a empresa 
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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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 120 dias. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser em plástico atóxico próprio para alimentos, a vácuo e pesando 5 kg. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser plástica contendo 30 kg do produto, acondicionada em caixas de papelão reforçadas, 
lacradas e rotuladas.  
Embalagem terciária 
Devera ser de papelão adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, 
resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu 
período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso líquido. A embalagem deverá ser dimensionada 
de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da embalagem 
secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

FRANGO - COXA E SOBRECOXA 
 

Descrição do Objeto 
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. 
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Características do Produto 
A carne de ave resfriada deverá ser do gênero Gallusresfriado (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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos da Diretoria 
de Merenda Escolar julgarem 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 Merenda 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 Merenda Escolar; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento posterior 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 competentes e disponibilizados 
a contratante quando solicitado e 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 Merenda 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
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 1,2 a 1,8kg a peça. Deverá constar o carimbo do SIE/SIF. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser de papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso 
líquido. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens 
primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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,Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados - 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil) 
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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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FRANGO – FILÉ DE PEITO 

 
Descrição do Objeto 
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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos da Diretoria 
de Merenda Escolar julgarem 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 Merenda 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 Merenda Escolar; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento posterior Escolar, quando necessário, para análise das características 
físico-químicas, microbiológicas, bromatológicas, microscópicas e toxicológicas dos mesmos. Todas as análises 
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deverão ser realizadas em laboratórios especializados, credenciados pelos órgãos competentes e disponibilizados 
a contratante quando solicitado e 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 Merenda 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
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 1,2 a 1,8kg a peça. Deverá constar o carimbo do SIE/SIF. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser de papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso 
líquido. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens 
primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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,Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados - 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil) 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
FILÉ DE PEIXE – PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS 

Descrição do Objeto 
Peixe- tipo pescada branca, em filé, congelado, limpo, sem espinhas, com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, pesando aproximadamente 150g por unidade, embalado em caixa de papelão 
reforçado com rótulo e data de validade impressa. Obs.: Acondicionado em embalagem apropriada de 20 quilos. 
Características do Produto 
O filé de peixe deverá ser isento de 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 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 Merenda Escolar julgarem 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 Merenda 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 Merenda Escolar; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento posterior 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 competentes e disponibilizados 
a contratante quando solicitado e 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 Merenda 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
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 1,2 a 1,8kg a peça. Deverá constar o carimbo do SIE/SIF. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser de papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 20 Kg (vinte quilos) de peso 
líquido. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens 
primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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 
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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,Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados - 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil) 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

LEITE UHT 
 

Descrição do Objeto 
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 
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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: Ciltrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de 
sódio, separados ou em combinação em uma quantidade não superior a 0,1g/100ml , expressos em P205. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 15 (quinze) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 90 dias. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A embalagem primária do produto deverá ser do tipo Tetra Pak, resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso 
líquido de 1L (litro). 
 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade 
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, 12 unidades do produto ou 12 litros. A embalagem deverá 
ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da 
embalagem secundária.  Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha 
o produto à contaminação e / ou deterioração. 
 Rotulagem 
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; 
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6. Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
7. Número do lote; 
8. Instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

QUEIJO MUSSARELA 
 
Descrição do Objeto 
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 
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 Merenda Escolar julgarem 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 Merenda 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 Merenda Escolar; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento posterior 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 competentes e disponibilizados 
a contratante quando solicitado e 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 Merenda 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 

O produto deverá ter validade mínima de 10 meses. 
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 Embalagem 
 Embalagem primária 
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. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser de papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 30 Kg (trinta quilos) de peso 
líquido. A embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens 
primárias e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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,Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados - 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil) 
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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

SALSICHA DE FRANGO 
 

Descrição do Objeto 
A salsicha de frango deverá estar congelada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do 
produto. Deverá conter carne de frango, água, proteína de soja, sal, fécula de mandioca ou amido, condimento e corante 
naturais, isento de pimenta, sem glúten, sem gordura trans. Com reduzido teor de sódio e gordura.  
Características do Produto 
O produto deverá ser isento de sujidades e de parasitas. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 05 (Decreto 12.342/78), 
constando obrigatoriamente registro no SIF/SIE. 
Características Organolépticas 
aspecto, cor (rosada), odor, sabor e textura característicos. 
 
Características físico-químicas 
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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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos da Diretoria 
de Merenda Escolar julgarem 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 Merenda 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 Merenda Escolar; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento posterior 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 competentes e disponibilizados 
a contratante quando solicitado e 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 Merenda 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 30 (trinta) dias da data de fabricação. 
Prazo de validade 
O produto deverá ter validade mínima de 120 dias. 

 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
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, termossoldado, lacrado,com peso 2,5 a 5,0kg a peça. Deverá constar o 
carimbo do SIE/SIF. 
Embalagem secundária  
A embalagem secundária deverá ser de papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e 
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante todo o seu período de validade e pesando até 15 Kg (quinze quilos) de peso líquido. A 
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios entre as embalagens primárias 
e os limites da embalagem secundária.  
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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,Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados - 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil) 
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; 
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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. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

LOTE 3: HORTIFRUTIGRANJEIRO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

ACEROLA 
 

 Descrição do Objeto 
Fruta fresca, firmes, procedente de espécies genuínas e sãs. Deve apresentar condições de armazenamento refrigerado, em 
embalagens transparentes com rótulo ou etiqueta que o identifique conforme legislação. Embalagem em sacos plásticos 
transparentes com capacidade de 1kg 
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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do setor de 
Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 setor 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 do setor 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 ao setor 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 
competentes e disponibilizados a contratante quando solicitado será de responsabilidade e custeada pela 
empresa contratada; 
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 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 setor 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

ALFACE LISA 
 Descrição do Objeto 
Alimento obtido geralmente da parte verde das hortaliças, utilizadas como alimento no seu estado natural. As verduras 
devem ser procedentes de espécies vegetais genuínas e sadias. Deve atender a legislação vigente. 
Características do Produto 
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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 157 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda  julgarem necessário; 

 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; 

 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 ; 

 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; 

 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; 

 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 
A alface deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por 
longo período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrútis. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

BANANA COMPRIDA 
 

 Descrição do Objeto 
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; 
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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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo período de 
tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado . 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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.  
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

BANANA PRATA 
 

 Descrição do Objeto 
Fruto médio, 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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
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Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

BATATA DOCE 
 

 Descrição do Objeto 
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 espécimens 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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; 

 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrútis. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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 conformidadecom 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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MAÇÃ NACIONAL 
 

 Descrição do Objeto 
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 devem 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; 
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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.  
 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 julgarem 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 
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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrútis. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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 
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quais aprovam o regulamento do código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 1º e 
Art. 277. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
CARA SÃO TOMÉ 

 
 Descrição do Objeto 
Raízes, tubérculos e rizomas são as partes subterrâneas desenvolvidas de determinadas plantas, utilizadas como alimento. 
Deverão seguir a classificação “de primeira”: quando constituída por espécimens 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 espécimens 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
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Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado . 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
CEBOLA BRANCA 

 
 Descrição do Objeto 
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 catáfilos 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda julgarem necessário; 

 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; 

 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; 

 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 
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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 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; 

 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 
A cebola deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por 
longo período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

OVO DE GALINHA 
Descrição do Objeto 
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, 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 do Produto 
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 
 Controle de Qualidade 
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 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos da Diretoria 
de Merenda Escolar julgarem 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 Merenda 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 Merenda Escolar; 

 O fornecedor fica na obrigação de permanecer sob sua guarda, uma amostra de cada lote dos produtos 
alimentícios fornecidos, para atendimento posterior 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 competentes e disponibilizados 
a contratante quando solicitado e 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 Merenda 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 20 dias. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
Os ovos devem ser acondicionados em bandejas de material descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades. 
Seguindo a legislação vigente para produtos embalados. 
Embalagem secundária  
As embalagens primárias devem estar acondicionadas em embalagens secundárias como caixas lacradas, limpas, secas e 
não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data da embalagem, 
data da validade, condições de armazenamento, quantidade do produto, número de registro no Ministério de 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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,Portaria nº 371, de 04/09/97 - Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados - 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Brasil) 
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. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 
 

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS 
PERA 

 
 Descrição do Objeto 
Fruta in natura, de primeira, tamanho e coloração uniformes,firmes e intactas, inteiras, limpas. Livre de matérias estranhas 
e impurezas visíveis.  
Características do Produto 
Fruta própria para o consumo devem proceder de espécimes vegetais genuínos e sãs 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) deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo imediato e mediato. 
 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.  
 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 julgarem 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 
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 
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Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
 
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrútis. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária deverão constar principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 

4. Identificação do produto, inclusive a marca; 
5. Nome e endereço do fabricante; 
6. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS 

GOIABA 
 

 Descrição do Objeto 
Fruta in natura, de categoria 1, deverão apresentar as características da cultiva bem definidas, tamanho e coloração 
uniformes,firmes e intactas, inteiras, limpas. Livre de matérias estranhas e impurezas visíveis.  
Características do Produto 
Fruta própria para o consumo devem proceder de espécimes vegetais genuínos e sãs 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) deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo imediato e mediato. 
m) devem ser uniformes no tamanho e bem agregadas na embalagem em camadas uniformes. 
 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.  
 Controle de Qualidade 
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 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos da Diretoria 
de Alimentação Escolar julgarem 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 
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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrútis. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
COUVE FOLHA 

 Descrição do Objeto 
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 
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; 
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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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda  julgarem necessário; 

 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; 

 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 ; 

 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; 

 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; 

 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 
A alface deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por 
longo período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrútis. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

Veículos de entrega 
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 
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quais aprovam o regulamento do código sanitário do Estado de Pernambuco em seus dispositivos nos Art. 275 caput, § 1º e 
Art. 277. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
COENTRO 

 
 Descrição do Objeto 
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 espécimens 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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrútis. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
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O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

JERIMUM 
 

 Descrição do Objeto 
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 espécimens 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. 
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 
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 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; 

 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 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado. 
 Embalagem 
 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 a5,0 kg 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

LARANJA CRAVO 
 

 Descrição do Objeto 
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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; 
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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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

Veículos de entrega 
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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
LIMÃO HAITI 

 
 Descrição do Objeto 
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 frescos; 
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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
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Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária deverão constar principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 

4. Identificação do produto, inclusive a marca; 
5. Nome e endereço do fabricante; 
6. Número do lote. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MACAXEIRA A VÁCUO 
 

 Descrição do Objeto 
Raízes, tubérculos e rizomas são as partes subterrâneas desenvolvidas de determinadas plantas, utilizadas como alimento. 
Deverão seguir a classificação “de primeira”: quando constituída por espécimens 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 espécimens 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.  
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. 
 
 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 julgarem necessário; 
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 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 
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 
Deverá ser entregue com no máximo 30 dias de fabricação.  
Prazo de validade 
O prazo de validade deverá ser de 6 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A macaxeira deverá ser acondicionada em embalagem à vácuo, plástica (POLIETILENO), transparente, flexível, resistente, 
atóxica e adequada para alimentos, lacrados e rotulados com quantidade de 3 kg. Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
MACAXEIRA IN NATURA 

 
 Descrição do Objeto 
Raízes, tubérculos e rizomas são as partes subterrâneas desenvolvidas de determinadas plantas, utilizadas como alimento. 
Deverão seguir a classificação “de primeira”: quando 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. 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 espécimens 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; 
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 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. 
 
 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 julgarem 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 
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 
Deverá ser entregue com no máximo 30 dias de fabricação.  
Prazo de validade 
O prazo de validade deverá ser de 6 (seis) meses. 
 Embalagem 
 Embalagem primária 
A macaxeira deverá ser acondicionada em embalagem à vácuo, plástica (POLIETILENO), transparente, flexível, resistente, 
atóxica e adequada para alimentos, lacrados e rotulados com quantidade de 3 kg. Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária deverão constar principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 

4. Identificação do produto, inclusive a marca; 
5. Nome e endereço do fabricante; 
6. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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 
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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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

MANGA ESPADA 
 Descrição do Objeto 
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 firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, 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.  
 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 julgarem 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 
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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
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As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

PIMENTÃO VERDE 
 

 Descrição do Objeto 
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 catáfilos 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.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 181 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

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; 

 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 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 
Deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por longo 
período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

TOMATE 
 

 Descrição do Objeto 
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 catáfilos compactos. O formato do bulbo é variável.  
- Cor: própria. 
- Odor: característico. 
- Sabor: próprio. 
Características físico-químicas 
De acordo com a legislação vigente 
Características Microbiológicas 
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De acordo com a legislação vigente 
Características macroscópicas e microscópicas 
Ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
 Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do setor de 
Alimentação Escolar julgarem necessário; 

 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 setor 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 do setor 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 ao setor 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 
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 do setor 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 
A cebola deverá ser entregue após a colheita, pois é considerada como alimento perecível, e não se conserva por 
longo período de tempo.  
Prazo de validade 
As legislações vigentes não dispõem de prazo de validade determinado para hortifrutis como a cebola “in natura”. 
 Embalagem 
O produto deverá ser transportado em caixas de polipropileno de alta densidade para garantir a qualidade do produto. 
Rotulagem 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da ANVISA/MS. 
No rótulo da embalagem primária 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. Número do lote. 

 
Veículos de entrega 
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. 

 
LOTE 4: PANIFICÁVEIS 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
PÃO TIPO SEDINHA 

Descrição do objeto  
Pão sedinha é o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina, fermento biológico, melhorador/condicionador, água e sal, podendo 
conter outras substâncias alimentícias aprovadas. Deverá pesar 50g (cinquenta gramas) a unidade. O produto deverá 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 183 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

obedecer à legislação vigente, especialmente a Resolução RDC Nº 263, DE 22 DE 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.          
Características do produto 
Gerais 
O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Será interdito, na panificação, o emprego de farelo 
de qualquer espécie. 
 
Características organolépticas 
- Aspecto: Característico do produto. 
- Cor: Característico do produto. 
- Odor: Característico do produto. 
- Sabor: Característico 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. 
 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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; 

 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 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 deverá ser entregue com prazo máximo de 01 (um) dia da data de fabricação. 
Prazo de Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 03 (três) dias. 
Embalagem 
Embalagem Primária 
A embalagem do produto deverá ser do tipo saco plástico transparente resistente e com fechamento termossoldável na 
vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto, contendo 100 (cem) 
unidades de 50g (cinquenta gramas) cada, totalizando 5 kg (cinco quilos), com identificação do fornecedor. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 
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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. 

 
Veículos de entrega 
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. 

PÃO TIPO SEDINHA INTEGRAL 
Descrição do objeto  
Pão sedinha é o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina, fermento biológico, melhorador/condicionador, água e sal, 
podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas. Deverá pesar 50g (cinquenta gramas) a unidade. O produto 
deverá obedecer à legislação vigente, especialmente a Resolução RDC Nº 263, DE 22 DE 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.          
Características do produto 
Gerais 
O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Será interdito, na panificação, o emprego de farelo 
de qualquer espécie. 
 
Características organolépticas 
- Aspecto: Característico do produto. 
- Cor: Característico do produto. 
- Odor: Característico do produto. 
- Sabor: Característico 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. 
 
Controle de Qualidade 

 A avaliação da qualidade do produto será efetuada por ocasião da entrega ou sempre que os técnicos do 
departamento de merenda Escolar julgarem necessário; 

 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 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 do departamento de merenda Escolar; 

 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 
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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; 

 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 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 deverá ser entregue com prazo máximo de 01 (um) dia da data de fabricação. 
Prazo de Validade 
O produto deverá ter validade mínima de 03 (três) dias. 
Embalagem 
Embalagem Primária 
A embalagem do produto deverá ser do tipo saco plástico transparente resistente e com fechamento termossoldável na 
vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto, contendo 100 (cem) 
unidades de 50g (cinquenta gramas) cada, totalizando 5 kg (cinco quilos), com identificação do fornecedor. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à 
contaminação e / ou deterioração. 
Rotulagem 
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. 

Veículos de entrega 
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. 
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ANEXO IV 

 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

 UNIDADE ENDEREÇO BAIRRO CIDADE UF CEP 
1 ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA R. Alagoinha, N°75 Arthur Lundgren I Paulista PE 53415-140 

2 ESC. MUN. SÃO  BENTO R. São Bento, 4414 Arthur Lundgren I paulista PE 53417-480 

 
3 

ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN R. Limoeiro, 456 Arthur Lundgren I Paulista PE 53417-320 

4 ESCOLA MUN. MANOEL ALVES DE MORAIS 
NAVARRO 

R. Gameleira, 06 Arthur Lundgren I Paulista PE 53407-460 

5 ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA 
CAVALCANTI 

R. Petrolina, S/N Arthur Lundgren II Paulista PE 53417-680 

6 
ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES R. Panelas, S/N Arthur Lundgren II Paulista PE 53417-540 

7 COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA R. do Sabugi S/N Centro Paulista PE 53400-000 

8 
ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES R. Valdemar de Oliveira,S/N Eng.Maranguape Paulista PE 53423-530 

9 ESC. MUN. SUSIE RÉGIS R. São Bernardo, S/N Jaguarana Paulista PE 53403-740 

10 ESCOLA MUN. PROFª EDNA MARINHO DA 
SILVA 

R. Cantor Luiz Gonzaga Jaguarana Paulista PE 53421-680 

11 
ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA R. Sitio Jaguaribe Jaguaribe Paulista  PE 53400-300 

12 CRECHE MUN. JESUS DE NAZARÉ R. Valfrido Lins de Morais, 289 Janga Paulista PE 53437-100 

13 
ESC. MUN. EDISON GOMES DO RÊGO 

R. Severino Monteiro de Jesus, 
nº 740 

Janga Paulista PE 53437-070 

14 
CEMEDI MIRIAN VEIGA 

R. Severino Monteiro de Jesus, 
nº 740 

Janga Paulista PE 53437-070 

15 CEMEDI TELMA PALMEIRA Av.João Fonseca Janga Paulista PE 53439-010 

16 ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE 
ALENCAR 

R. Rui Barbosa, 137 Janga Paulista PE 53439-460 

17 ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS R. Vitória Régis, 445 Janga Paulista PE 53439-340 

18 ESC. MUN. ROSA AMÉLIA Av. João Pereira de Oliveira, 867 Janga Paulista PE 53435-020 

19 
ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS Rua Paudalho, 289 Janga Paulista PE 53435-200 

20 ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE R. Aguazinha, nº 15 Janga Paulista PE 53435-430 

21 ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH R. Poeta João Neves, nº 1783 Janga Paulista PE 53437-490 

22 Creche Nº Sª do O Av. Floresta, n° 160 Janga (Truru) Paulista PE 53439-720 

23 ESCOLA MUN. ESCRITOR CARLOS 
DRUMMOND DE ANDRADE 

Av. Brasil, nº 15 Jardim Maranguape Paulista PE 53400-000 

24 ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE 
ANDRADE 

R. A-4, S/N Jardim Paratibe Paulista PE 53413-040 

25 
ESC. MUN. HEINZ HERING 

R. Cento e Quarenta e Quatro, 
16 

Jardim Paulista Alto Paulista PE 53407-510 

26 ESC. MUN. MARIA DAS NEVES R. Quarenta e Sete, S/N Jardim Paulista Baixo Paulista PE 53409-610 
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27 ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES 

R. Quarenta e Sete, 246 Jardim Paulista Baixo Paulista PE 53409-610 

28 ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES R.Cinquenta e Nove, nº 22 Jardim Paulista Baixo Paulista PE 53409-490 

29 
CRECHE ESCOLA MUN. NOSSA PRATA 

RUA VINICIUS DE MORAES, Nº 
14 

LOT. RIACHO DE 
PRATA 

Paulista PE 53422-470 

30 
ESCOLA MUN. DR. GERALDO PINHO ALVES R. Belo Horizonte, nº 1065 Lotº Conceição II Paulista PE 53400-000 

31 CRECHE MUN. TIO ROBERTO Av. Brasil, S/n Maranguape I Paulista PE 53443-690 

32 ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO R. Trinta e Três, S/N Maranguape I Paulista PE 53443-400 

33 ESCOLA MUN. RADIALISTA EDVALDO 
MORAIS 

Rua Setenta e seis, nº 135 Maranguape I  Paulista PE 53441-040 

34 ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA 
ALVES 

R. Oitenta e Nove, S/N Maranguape I Paulista PE 53.441-350 

35 ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE R. Nove, S/N Maranguape I Paulista PE 53421-000 

36 
ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA Rua 126  Maranguape I Paulista PE 53441-000 

37 ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO 
DA PAZ 

R. Noventa e Nove, S/N Maranguape II Paulista PE 53421-480 

38 ESCOLA MUN. IMPERATRIZ MARIA 
LEOPOLDINA 

R. Trinta e Nove, nº 05 Maranguape II Paulista  PE 53421-220 

39 ESCOLA MUN. CORONEL JOSÉ JOAQUIM DE 
LIMA E SILVA  

R. Oitenta e Quatro, S/N Maranguape II Paulista PE 53421-391 

40 ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA Av. Rui Barbosa, 217 Maria Farinha Paulista PE 53427-340 

41 
ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI Av. João Paulo II, S/N Mirueira Paulista PE 53405-190 

42 
ESCOLA MUN. PROFª IRACEMA CASTRO R. D-3, nº 1220 Mirueira Paulista PE 53405-190 

43 GRUPO ESCOLAR MUN. FREI GUIDO Av. João Paulo II, 212 Mirueira Paulista PE 53.405-190 

44 ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR 
LUNDGREN 

Av. Lindolfo Collor, S/N Paratibe Paulista PE 53413-150 

45 ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM Av. Lindolfo Collor, S/N Paratibe Paulista PE 53413-740 

46 ESCOLA MUN. AMARO ALEXANDRINO RUA AGEU MAGALHÃES Nº 15 Paratibe Paulista PE 53413-780 

47 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO 
PEREIRA 

Av Radialista Ademar de Oliveira Paratibe Paulista PE 53415-310 

48 ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE 
ALBUQUERQUE 

R. Projetada N.S.do Ó Pau Amarelo Paulista PE 53.433-260 

49 ESCOLA MUN. CORONEL JOÃO PEREIRA DE 
OLIVEIRA FILHO 

Rua Equador 926- Loteamento 
Conceição 

Pau Amarelo Paulista PE 53400-000 

50 ESCOLA MUN. PESCADOR JOSÉ REIS R. Petróleo, nº 610 Pau Amarelo Paulista PE 53400-000 

51 
ESC. MUN. MARCILIO DIAS 

R. Manoel Chaves da Costa 
Figueiroa, nº 623 

Pau Amarelo Paulista PE 53435-580 

52 ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY 
BASTOS 

R. Salvador, nº 350 Pau Amarelo Paulista PE 53431-010 

53 ESCOLA MUN. ESCRITOR ARIANO VILAR 
SUASSUNA 

Rua Baronesa, 538 Pau Amarelo Paulista PE 53433-099 

54 CRECHE MUN. MARIA ANUNCIADA DE 
ARRUDA  - IRMÃ LINDA 

Rua Filipinas, 1790 (Comunidade 
Chega Mais) 

Pau Amarelo Paulista PE 53433-210 
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55 ESC. MUN. MARGARIDA ALACOQUE 
ALENCAR SAMPAIO 

Rua da Palma, 88 Pau Amarelo Paulista PE 53425-410 

56 COSTA AZUL RUA MANOEL ARAÚJO, Nº 12 Pau Amarelo Paulista PE 53433-480 

57 ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA R. Sítio do Ronca, S/N Sítio do Ronca Paulista PE 53401-000 

58 ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES R. Sítio Fragoso, S/N Sítio Fragoso Paulista PE 53421-000 

59 
ESCOLA MUN. POETISA CECÍLIA MEIRELES R. Capim Guiné, nº 40 Sítio Fragoso Paulista PE 53402-775 

60 ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA 
(MUMBECA I) 

R. José Anacleto da Silva, S/N Sítio Mumbeca Paulista PE 53403-740 

61 ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD R. Mal. Hermes, 108 V. Torres Galvão Paulista PE 53403-450 

62 ESCOLA INTEGRAL DOM HELDER R. Noventa e Nove, S/N Maranguape II Paulista PE 53423-466 

 PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 

 UNIDADE   BAIRRO CIDADE UF CEP 

63 BIBLIOTECA R. do Sabugi S/N Centro Paulista PE 53400-000 

64 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANTIGA) Avenida Floriano Peixoto, S/N Centro Paulista PE 53400-001 

65 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Avenida Floriano Peixoto, S/N Centro Paulista PE 53400-001 

66 CENTRO DE FORMAÇÃO Rua Edson Borges S/N Aurora Paulista PE 53409-200 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 

endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020, a(o) 

(NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO COMPLETO), 

declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020. 

 

CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 
ENDEREÇO COMERCIAL: 
MUNICÍPIO: 
UP: 
CEP: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
CONTA CORRENTE Nº: 
CÓD. DO BANCO: 
SIGLA: 
NOME/Nº AGÊNCIA: 
NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
CARGO QUE OCUPA: 
ESTADO CIVIL: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
NACIONALIDADE: 
PROFISSÃO: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 

 

Local e data. 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO Nº 117/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 

                                     

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com sede à Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n°, Centro, Paulista/PE, 

representada pelo Secretário, Sr. José Carlos Ribeiro Júnior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 

_______, inscrita no CPF/MF sob o n._______, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, 

empresa: ________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua ______, nº 

___, na cidade de ________, Fone (XX) __________ - __________ e E-mail: ________________, neste ato representada 

pelo Senhor (a) _________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, 

residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominado CONTRATADO, têm entre 

si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2020 - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 025/2020, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas 

legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando 

ao FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, 

COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE PAULISTA, consubstanciado nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações 

posteriores, do Decreto Estadual nº 48.809/2020 e Decreto Municipal nº 024/2020, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal 

nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, 

celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam 

e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação 

realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, mediante Sistema de Registro de 

Preços elaborado pela pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 079/2020 do dia 21/01/2020. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 

PREÇOS, VISANDO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

PAULISTA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO 

DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PAULISTA, de acordo com as 

especificações e nas respectivas quantidades.  

 

2.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO II 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a execução em unidades de acordo com 

suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial da EMPRESA VENCEDORA são os seguintes: 

 

COTA PRINCIPAL (75%) – LOTES EM AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 AÇÚCAR CRISTAL   Quilo 37500   

2 AÇÚCAR DEMERARA  Quilo 3750   

3 ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA  Frasco 90 ml 1500   

4 AMIDO DE MILHO   Quilo 3750   

5 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I  Quilo 37500   

6 AVEIA (FARINHA DE AVEIA)  Quilo 7500   

7 BISCOITO MAISENA  Pacote 400g 18000   

8 BISCOITO MARIA  Pacote 400g 18000   
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9 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO  Pacote 100g 7500   

10 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO   Pacote 400g 18000   

11 BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE  Pacote 400g 18000   

12 BOLACHA TIPO CREAM CRACKER  Pacote 400g 18000   

13 CAFÉ EM PÓ  Pacote 250g 3750   

14 CANELA EM PÓ   Quilo 450   

15 CALDO DE CARNE   Quilo 1125   

16 CALDO DE GALINHA   Quilo 1125   

17 COMINHO   Quilo 450   

18 COLORÍFICO EM PÓ FINO   Quilo 900   

19 EXTRATO  DE TOMATE   Quilo 17850   

20 
ESPESSANTE E GELEIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARAÇÕES 
ALIMENTARES, SEM SABOR 

 
Lata de 125g 150   

21 FARINHA DE MANDIOCA  Quilo 1500   

22 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO  Quilo 750   

23 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO  Quilo 225   

24 FARINHA LACTEA   Quilo 183   

25 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1  Quilo 15000   

26 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1  Quilo 7500   

27 FEIJÃO PRETO TIPO 1  Quilo 7500   

28 FLOCÃO DE MILHO  Quilo 37500   

29 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA  Quilo 16875   

30 FÓRMULA INFANTIL 1º SEGMENTO  Lata 400G 225   

31 FÓRMULA INFANTIL 2º SEGMENTO  Lata 400G 450   

32 COMPOSTO LÁCTEOCOM PREBIÓTICOS 3º SEGMENTO  Lata 800G 750   

33 COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS  Lata 800G 225   

34 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA COM FERRO  Lata 400G 150   

35 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE  Lata 400G 150   

36 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS  Lata 400G 1875   

37 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR  Lata 400G 750   

38 
MÓDULO DE PROTEÍNA 100% CASEINATO DE CÁLCIO 
DISPERSÍVEL EM ÁGUA 

 
Lata 240G 150   

39 
MISTURA EM PÓ COM CEREAIS E INULINA, MODIFICADOR 
DE LEITE 

 
Lata 250G 1500   

40 LEITE DE COCO   Litro 2775   

41 LEITE EM PÓ   Quilo 7500   

42 MACARRÃO ESPAGUETE   Pacote 500g 30000   

43 MARGARINA COM SAL  Pote 500g 2250   

44 MILHO MUNGUZÁ  Pacote 500g 6750   

45 MISTURA PARA MINGAU - BAUNILHA, TIPO CREMOGEMA  Quilo 150   

46 ÓLEO DE SOJA 900 ML 
 Garrafa 

900ml 
3750   

47 PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO  Quilo 3000   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 195 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

48 PÓ PARA BEBIDA DE SOJA DIVERSOS SABORES  Quilo 1500   

49 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES  Quilo 2250   

50 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES SEM AÇÚCAR  Quilo 750   

51 SAL REFINADO   Quilo 2250   

52 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA  Quilo 26250   

53 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU  Quilo 26250   

54 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA  Quilo 26250   

55 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - CARNE  Quilo 6000   

56 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - FRANGO  Quilo 3000   

57 PROTEÍNA HIDROLISADA DO ARROZ  Lata 230g 150   

58 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ RICO EM VITAMINAS E 
MINERAIS DIVERSOS SABORES 

 
Lata 380G 375   

59 VINAGRE 
 Garrafa 

500ml 
2250   

  

 TOTAL LOTE I  

 
 
 
 

LOTE II – PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER  Litro 30000   

2 ALHO PASTA  Quilo 1875   

3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO  Litro 30000   

4 CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO OU COXÃO MOLE)  Quilo 30000   

5 CARNE BOVINA - LOMBO PAULISTA  Quilo 7500   

6 CARNE BOVINA –ACÉM - CONGELADA   Quilo 22500   

7 CHARQUE TIPO JARKEED BEEF  Quilo 11250   

8 FÍGADO BOVINO CONGELADO  Quilo 22500   

9 FILÉ DE PEITO CONGELADO  Quilo 3750   

10 FILÉ DE PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS  Quilo 4500   

11 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO  Quilo 48750   

12 LEITE UHT INTEGRAL  Litro 45000   

13 
QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 
4,5 KG 

 
Quilo 1125   

14 SALSICHA FRANGO  Quilo 22500   

  

 TOTAL LOTE II  
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LOTE III –HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ALFACE LISA  UNID 2.250   

2 ACEROLA  KG 1.500   

3 BANANA COMPRIDA  KG 7.500   

4 BANANA PRATA  UNID 45.000   

5 BATATA DOCE  KG 9.000   

6 CARÁ  KG 9.000   

7 CEBOLA BRANCA  KG 1.125   

8 COENTRO  KG 38   

9 COUVE FOLHA  KG 38   

10 GOIABA  KG 6.000   

11 LARANJA CRAVO  KG 7.500   

12 LIMÃO  KG 3.750   

13 MACAXEIRA IN NATURA  KG 15.000   

14 MACAXEIRA À VÁCUO  KG 18.750   

15 MANGA TIPO ESPADA  KG 9.000   

16 MAÇÃ NACIONAL  KG 6.000   

17 PERA  KG 3.750   

18 PIMENTÃO VERDE  KG 750   

19 TOMATE  KG 7.500   

20 OVOS DE GALINHA  UNID 270.000   

  

 TOTAL LOTE III  

 
 
 
 

LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 
PÃO BRANCO TIPO SEDA. INGREDIENTES: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ÓLEO, MANTEIGA, 
SAL E ÁGUA MORNA,PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 6.000   

2 
PÃO INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO, ÓLEO, MANTEIGA, SAL E 
ÁGUA MORNA., PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 1.500   

  

 TOTAL LOTE IV  
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COTA RESERVADA (25%) – LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP, MEI e COOP 

 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 AÇÚCAR CRISTAL   Quilo 12.500   

2 AÇÚCAR DEMERARA  Quilo 1.250   

3 ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA  Frasco 90 ml 500   

4 AMIDO DE MILHO   Quilo 1.250   

5 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I  Quilo 12.500   

6 AVEIA (FARINHA DE AVEIA)  Quilo 2.500   

7 BISCOITO MAISENA  Pacote 400g 6.000   

8 BISCOITO MARIA  Pacote 400g 6.000   

9 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO  Pacote 100g 2.500   

10 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO   Pacote 400g 6.000   

11 BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE  Pacote 400g 6.000   

12 BOLACHA TIPO CREAM CRACKER  Pacote 400g 6.000   

13 CAFÉ EM PÓ  Pacote 250g 1.250   

14 CANELA EM PÓ   Quilo 150   

15 CALDO DE CARNE   Quilo 375   

16 CALDO DE GALINHA   Quilo 375   

17 COMINHO   Quilo 150   

18 COLORÍFICO EM PÓ FINO   Quilo 300   

19 EXTRATO  DE TOMATE   Quilo 5.950   

20 
ESPESSANTE E GELEIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARAÇÕES 
ALIMENTARES, SEM SABOR 

 
Lata de 125g 50   

21 FARINHA DE MANDIOCA  Quilo 500   

22 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO  Quilo 250   

23 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO  Quilo 75   

24 FARINHA LACTEA   Quilo 61   

25 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1  Quilo 5.000   

26 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1  Quilo 2.500   

27 FEIJÃO PRETO TIPO 1  Quilo 2.500   

28 FLOCÃO DE MILHO  Quilo 12.500   

29 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA  Quilo 5.625   

30 FÓRMULA INFANTIL 1º SEGMENTO  Lata 400G 75   

31 FÓRMULA INFANTIL 2º SEGMENTO  Lata 400G 150   

32 COMPOSTO LÁCTEOCOM PREBIÓTICOS 3º SEGMENTO  Lata 800G 250   

33 COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS  Lata 800G 75   

34 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA COM FERRO  Lata 400G 50   

35 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE  Lata 400G 50   
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36 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS  Lata 400G 625   

37 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR  Lata 400G 250   

38 
MÓDULO DE PROTEÍNA 100% CASEINATO DE CÁLCIO 
DISPERSÍVEL EM ÁGUA 

 
Lata 240G 50   

39 
MISTURA EM PÓ COM CEREAIS E INULINA, MODIFICADOR 
DE LEITE 

 
Lata 250G 500   

40 LEITE DE COCO   Litro 925   

41 LEITE EM PÓ   Quilo 2.500   

42 MACARRÃO ESPAGUETE   Pacote 500g 10.000   

43 MARGARINA COM SAL  Pote 500g 750   

44 MILHO MUNGUZÁ  Pacote 500g 2.250   

45 MISTURA PARA MINGAU - BAUNILHA, TIPO CREMOGEMA  Quilo 50   

46 ÓLEO DE SOJA 900 ML 
 Garrafa 

900ml 
1.250   

47 PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO  Quilo 1.000   

48 PÓ PARA BEBIDA DE SOJA DIVERSOS SABORES  Quilo 500   

49 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES  Quilo 750   

50 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES SEM AÇÚCAR  Quilo 250   

51 SAL REFINADO   Quilo 750   

52 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA  Quilo 8.750   

53 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU  Quilo 8.750   

54 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA  Quilo 8.750   

55 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - CARNE  Quilo 2.000   

56 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - FRANGO  Quilo 1.000   

57 PROTEÍNA HIDROLISADA DO ARROZ  Lata 230g 50   

58 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ RICO EM VITAMINAS E 
MINERAIS DIVERSOS SABORES 

 
Lata 380G 125   

59 VINAGRE 
 Garrafa 

500ml 
750   

  

 TOTAL LOTE I  

 
 
 

LOTE II – PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCAR UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER  Litro 10.000   

2 ALHO PASTA  Quilo 625   

3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO  Litro 10.000   

4 CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO OU COXÃO MOLE)  Quilo 10.000   

5 CARNE BOVINA - LOMBO PAULISTA  Quilo 2.500   

6 CARNE BOVINA –ACÉM - CONGELADA   Quilo 7.500   

7 CHARQUE TIPO JARKEED BEEF  Quilo 3.750   

8 FÍGADO BOVINO CONGELADO  Quilo 7.500   
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9 FILÉ DE PEITO CONGELADO  Quilo 1.250   

10 FILÉ DE PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS  Quilo 1.500   

11 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO  Quilo 16.250   

12 LEITE UHT INTEGRAL  Litro 15.000   

13 
QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 
4,5 KG 

 
Quilo 375   

14 SALSICHA FRANGO  Quilo 7.500   

  

 TOTAL LOTE II   

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

LOTE III –HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ALFACE LISA  UNID 750   

2 ACEROLA  KG 500   

3 BANANA COMPRIDA  KG 2.500   

4 BANANA PRATA  UNID 15.000   

5 BATATA DOCE  KG 3.000   

6 CARÁ  KG 3.000   

7 CEBOLA BRANCA  KG 375   

8 COENTRO  KG 12   

9 COUVE FOLHA  KG 12   

10 GOIABA  KG 2.000   

11 LARANJA CRAVO  KG 2.500   

12 LIMÃO  KG 1.250   

13 MACAXEIRA IN NATURA  KG 5.000   

14 MACAXEIRA À VÁCUO  KG 6.250   

15 MANGA TIPO ESPADA  KG 3000   

16 MAÇÃ NACIONAL  KG 2000   

17 PERA  KG 1250   

18 PIMENTÃO VERDE  KG 250   

19 TOMATE  KG 2500   

20 OVOS DE GALINHA  UNID 90000   

  

 TOTAL LOTE III  
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LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 
PÃO BRANCO TIPO SEDA. INGREDIENTES: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ÓLEO, MANTEIGA, 
SAL E ÁGUA MORNA,PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 2.000   

2 
PÃO INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO, ÓLEO, MANTEIGA, SAL E 
ÁGUA MORNA., PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 500   

  

 TOTAL LOTE IV 
 

 

3.2 O valor total da presente Ata é de R$ __________________________. 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra 

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

5.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Gerência de 

Alimentação Escolar diretamente nas unidades escolares conforme ANEXO IV do edital de licitação. 

 

5.2 A guia de entrega só será atestada pelo gestor escolar após entrega de TODOS os itens constantes na mesma e nas 

quantidades solicitadas; 

 

5.3 O horário de entrega dos gêneros alimentícios será de segunda-feira a sexta-feira, de 08 às 16h, não podendo ser 

entregue fora deste horário. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de realização da entrega do 

produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato. 

 

6.2 Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato. 

 

6.3 O pagamento será efetuado através de ordem bancária em favor da instituição bancária indicada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

7.1 A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria Municipal de Educação do Paulista, por meio de unidade 

competente na forma que lhe convier; 

 

7.2 À Secretaria Municipal de Educação do Paulista é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

7.3 A supervisão por parte da Secretaria Municipal de Educação do Paulista, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

8.1.1 Realizar a entrega do material, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido no edital de licitação; 

8.1.2 Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se pela sua qualidade, 

exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, 

observando os prazos que lhe forem programados para a sua realização e garantia; 

8.1.3 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas; 

8.1.4 Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens previstos no objeto da licitação; 

8.1.5 Realizar a entrega do material objeto desta licitação através de seus próprios recursos humanos; 

8.1.6 Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO N° 117/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 025/2020 

 

 

 
 

Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 202 de 223 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

8.1.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

8.1.8 Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados ao objeto do contrato; 

8.1.9 Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à entrega dos gêneros alimentícios 

adquiridos; 

8.1.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência; 

8.1.11 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

8.1.12 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a contratante; 

8.1.13 Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à 

contratante; 

8.1.14 Entregar os produtos/gêneros alimentícios em perfeitas condições de consumo; 

8.1.15 Apresentar a Diretoria de Alimentação Escolar, previamente a Nota fiscal, uma planilha com todos os itens 

entregues, bem como cópia de todas a guias de entrega de cada remessa de gêneros para serem conferidos pela Diretoria 

de Alimentação Escolar; 

8.1.16 Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos gêneros alimentícios entregues; 

8.1.17 Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física; 

8.1.18 Manter os padrões técnicos e de cores definidos neste instrumento os quais deverão, obrigatoriamente, ser 

utilizados nos produtos; 

8.1.19 Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese 

alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura; 

8.1.20 Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, respeitando os 

prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos produtos na hipótese de estarem em 

desacordo com as referidas especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas; 

8.1.21 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

8.1.22 Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a entrega dos itens deverá a 

CONTRATADA comunicar a Secretaria de Educação, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção 

da situação apresentada, de modo a adimplir com o objeto proposto nesta ata; 

8.1.23 Substituir o gênero/insumo por outro de qualidade similar ou superior com prévia autorização da CONTRATANTE, 

mediante justificativa aprovada pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para o Contratante. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1.  Constituem obrigações da contratante: 

 

9.1.1   Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado; 

9.1.2  Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
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9.1.3  Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no edital de licitação; 

9.1.4  Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

9.1.5  Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, 

e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos; 

9.1.6  Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos gêneros alimentícios; 

9.1.7  Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações técnicas indicadas; 

9.1.8  Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos 

termos contratuais; 

9.1.9  Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto; 

9.1.10  Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do contrato; 

9.1.11  Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos; 

9.1.12  Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 

9.1.13  À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DO SITEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP E DE OBRIGAÇÕES 

 

10.1. À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, órgão gestor da Ata de Registro de Preços, é reservado o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços; 

10.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da Ata de Registro de Preços; 

10.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

10.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

10.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço; 

10.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

11.1. É participante deste registro de preços, apenas, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA. 

 

11.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 7.982/2013; 

 

12.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar 

o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis Fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

 

12.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 

Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 

 

12.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços, realizar 

pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

12.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a  

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de 

Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 

 

12.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, 

independente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem. 

 

12.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

13.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 
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13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em Ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório 

da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante comunicação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-

se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de 

Preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões 

do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.  
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14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto desta Ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

 

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 

 

15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 

15.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa 

oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 

no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

15.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim. 

 

15.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

15.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços. 

 

 15.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 
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16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 I - advertência 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

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

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 

c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

16.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

16.5. 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 a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual; 

 

16.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

16.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

16.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
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16.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

16.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

16.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

16.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

17.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO 

GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

Sr. José Carlos Ribeiro Júnior                                                                                                           Representante Legal – Contratada                                                                                                                                                                                                                                       
Secretário de Educação 
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ANEXO IX 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2020 

 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E 

FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 

DEMAIS INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE PAULISTA, PARA QUE ENTRE SI CELEBREM 

DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E, DO OUTRO LADO 

A EMPRESA ___________, NA FORMA ABAIXO:  

 
 

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com seda na Avenida Floriano Peixoto, s/n°, Centro, Paulista/PE, 

representada pelo Secretário, Sr. José Carlos Ribeiro Júnior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n° 

__________ SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° ___________, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de 

outro lado, empresa: ________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua 

______, nº ___, na cidade de ________, telefone (XX): ________ e e-mail: _________, neste ato representada pelo Senhor 

(a) _________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, residente e 

domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e 

avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2020, PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes 

cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com 

observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos 

supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, do Decreto Estadual nº 

48.809/2020 e Decreto Municipal nº 024/2020, Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de 

agosto de 2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 

7.892/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas 

normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de 

Preços, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com observância estrita 
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de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de 

direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, mediante Sistema de Registro de Preços elaborado pela pregoeira e 

equipe apoio, instituída por meio da Portaria nº 079/2020 do dia 21/01/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, 

VISANDO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 

LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS 

INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PAULISTA, com todos os seus Anexos; 

b) Ata de Registro de preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LANCHES E ALMOÇOS, COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PAULISTA, de acordo com as 

especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com o Edital e Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS  

 

COTA PRINCIPAL (75%) – LOTES EM AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 AÇÚCAR CRISTAL   Quilo 37500   

2 AÇÚCAR DEMERARA  Quilo 3750   

3 ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA  Frasco 90 ml 1500   

4 AMIDO DE MILHO   Quilo 3750   

5 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I  Quilo 37500   

6 AVEIA (FARINHA DE AVEIA)  Quilo 7500   

7 BISCOITO MAISENA  Pacote 400g 18000   

8 BISCOITO MARIA  Pacote 400g 18000   

9 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO  Pacote 100g 7500   

10 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO   Pacote 400g 18000   
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11 BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE  Pacote 400g 18000   

12 BOLACHA TIPO CREAM CRACKER  Pacote 400g 18000   

13 CAFÉ EM PÓ  Pacote 250g 3750   

14 CANELA EM PÓ   Quilo 450   

15 CALDO DE CARNE   Quilo 1125   

16 CALDO DE GALINHA   Quilo 1125   

17 COMINHO   Quilo 450   

18 COLORÍFICO EM PÓ FINO   Quilo 900   

19 EXTRATO  DE TOMATE   Quilo 17850   

20 
ESPESSANTE E GELEIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARAÇÕES 
ALIMENTARES, SEM SABOR 

 
Lata de 125g 150   

21 FARINHA DE MANDIOCA  Quilo 1500   

22 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO  Quilo 750   

23 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO  Quilo 225   

24 FARINHA LACTEA   Quilo 183   

25 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1  Quilo 15000   

26 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1  Quilo 7500   

27 FEIJÃO PRETO TIPO 1  Quilo 7500   

28 FLOCÃO DE MILHO  Quilo 37500   

29 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA  Quilo 16875   

30 FÓRMULA INFANTIL 1º SEGMENTO  Lata 400G 225   

31 FÓRMULA INFANTIL 2º SEGMENTO  Lata 400G 450   

32 COMPOSTO LÁCTEOCOM PREBIÓTICOS 3º SEGMENTO  Lata 800G 750   

33 COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS  Lata 800G 225   

34 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA COM FERRO  Lata 400G 150   

35 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE  Lata 400G 150   

36 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS  Lata 400G 1875   

37 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR  Lata 400G 750   

38 
MÓDULO DE PROTEÍNA 100% CASEINATO DE CÁLCIO 
DISPERSÍVEL EM ÁGUA 

 
Lata 240G 150   

39 
MISTURA EM PÓ COM CEREAIS E INULINA, MODIFICADOR 
DE LEITE 

 
Lata 250G 1500   

40 LEITE DE COCO   Litro 2775   

41 LEITE EM PÓ   Quilo 7500   

42 MACARRÃO ESPAGUETE   Pacote 500g 30000   

43 MARGARINA COM SAL  Pote 500g 2250   

44 MILHO MUNGUZÁ  Pacote 500g 6750   

45 MISTURA PARA MINGAU - BAUNILHA, TIPO CREMOGEMA  Quilo 150   

46 ÓLEO DE SOJA 900 ML 
 Garrafa 

900ml 
3750   

47 PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO  Quilo 3000   

48 PÓ PARA BEBIDA DE SOJA DIVERSOS SABORES  Quilo 1500   

49 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES  Quilo 2250   
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50 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES SEM AÇÚCAR  Quilo 750   

51 SAL REFINADO   Quilo 2250   

52 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA  Quilo 26250   

53 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU  Quilo 26250   

54 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA  Quilo 26250   

55 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - CARNE  Quilo 6000   

56 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - FRANGO  Quilo 3000   

57 PROTEÍNA HIDROLISADA DO ARROZ  Lata 230g 150   

58 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ RICO EM VITAMINAS E 
MINERAIS DIVERSOS SABORES 

 
Lata 380G 375   

59 VINAGRE 
 Garrafa 

500ml 
2250   

  

 TOTAL LOTE I  

 
 
 
 

LOTE II – PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER  Litro 30000   

2 ALHO PASTA  Quilo 1875   

3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO  Litro 30000   

4 CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO OU COXÃO MOLE)  Quilo 30000   

5 CARNE BOVINA - LOMBO PAULISTA  Quilo 7500   

6 CARNE BOVINA –ACÉM - CONGELADA   Quilo 22500   

7 CHARQUE TIPO JARKEED BEEF  Quilo 11250   

8 FÍGADO BOVINO CONGELADO  Quilo 22500   

9 FILÉ DE PEITO CONGELADO  Quilo 3750   

10 FILÉ DE PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS  Quilo 4500   

11 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO  Quilo 48750   

12 LEITE UHT INTEGRAL  Litro 45000   

13 
QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 
4,5 KG 

 
Quilo 1125   

14 SALSICHA FRANGO  Quilo 22500   

  

 TOTAL LOTE II  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

LOTE III –HORTIFRUTIGRANJEIROS 
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ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ALFACE LISA  UNID 2.250   

2 ACEROLA  KG 1.500   

3 BANANA COMPRIDA  KG 7.500   

4 BANANA PRATA  UNID 45.000   

5 BATATA DOCE  KG 9.000   

6 CARÁ  KG 9.000   

7 CEBOLA BRANCA  KG 1.125   

8 COENTRO  KG 38   

9 COUVE FOLHA  KG 38   

10 GOIABA  KG 6.000   

11 LARANJA CRAVO  KG 7.500   

12 LIMÃO  KG 3.750   

13 MACAXEIRA IN NATURA  KG 15.000   

14 MACAXEIRA À VÁCUO  KG 18.750   

15 MANGA TIPO ESPADA  KG 9.000   

16 MAÇÃ NACIONAL  KG 6.000   

17 PERA  KG 3.750   

18 PIMENTÃO VERDE  KG 750   

19 TOMATE  KG 7.500   

20 OVOS DE GALINHA  UNID 270.000   

  

 TOTAL LOTE III  

 
 
 
 

LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 
PÃO BRANCO TIPO SEDA. INGREDIENTES: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ÓLEO, MANTEIGA, 
SAL E ÁGUA MORNA,PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 6.000   

2 
PÃO INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO, ÓLEO, MANTEIGA, SAL E 
ÁGUA MORNA., PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 1.500   

  

 TOTAL LOTE IV  
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COTA RESERVADA (25%) – LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP, MEI e COOP 

 

LOTE I - NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 AÇÚCAR CRISTAL   Quilo 12.500   

2 AÇÚCAR DEMERARA  Quilo 1.250   

3 ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE STEVIA  Frasco 90 ml 500   

4 AMIDO DE MILHO   Quilo 1.250   

5 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I  Quilo 12.500   

6 AVEIA (FARINHA DE AVEIA)  Quilo 2.500   

7 BISCOITO MAISENA  Pacote 400g 6.000   

8 BISCOITO MARIA  Pacote 400g 6.000   

9 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO  Pacote 100g 2.500   

10 BISCOITO ROSQUINHA DE COCO   Pacote 400g 6.000   

11 BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE  Pacote 400g 6.000   

12 BOLACHA TIPO CREAM CRACKER  Pacote 400g 6.000   

13 CAFÉ EM PÓ  Pacote 250g 1.250   

14 CANELA EM PÓ   Quilo 150   

15 CALDO DE CARNE   Quilo 375   

16 CALDO DE GALINHA   Quilo 375   

17 COMINHO   Quilo 150   

18 COLORÍFICO EM PÓ FINO   Quilo 300   

19 EXTRATO  DE TOMATE   Quilo 5.950   

20 
ESPESSANTE E GELEIFICANTE PARA BEBIDAS E PREPARAÇÕES 
ALIMENTARES, SEM SABOR 

 
Lata de 125g 50   

21 FARINHA DE MANDIOCA  Quilo 500   

22 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO  Quilo 250   

23 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO  Quilo 75   

24 FARINHA LACTEA   Quilo 61   

25 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1  Quilo 5.000   

26 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1  Quilo 2.500   

27 FEIJÃO PRETO TIPO 1  Quilo 2.500   

28 FLOCÃO DE MILHO  Quilo 12.500   

29 FLOCOS DE BATATA DESIDRATADA  Quilo 5.625   

30 FÓRMULA INFANTIL 1º SEGMENTO  Lata 400G 75   

31 FÓRMULA INFANTIL 2º SEGMENTO  Lata 400G 150   

32 COMPOSTO LÁCTEOCOM PREBIÓTICOS 3º SEGMENTO  Lata 800G 250   

33 COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS  Lata 800G 75   

34 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA COM FERRO  Lata 400G 50   

35 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE  Lata 400G 50   
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36 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS  Lata 400G 625   

37 MISTURA EM PÓ PARA MINGAU COM CEREAIS SEM AÇÚCAR  Lata 400G 250   

38 
MÓDULO DE PROTEÍNA 100% CASEINATO DE CÁLCIO 
DISPERSÍVEL EM ÁGUA 

 
Lata 240G 50   

39 
MISTURA EM PÓ COM CEREAIS E INULINA, MODIFICADOR 
DE LEITE 

 
Lata 250G 500   

40 LEITE DE COCO   Litro 925   

41 LEITE EM PÓ   Quilo 2.500   

42 MACARRÃO ESPAGUETE   Pacote 500g 10.000   

43 MARGARINA COM SAL  Pote 500g 750   

44 MILHO MUNGUZÁ  Pacote 500g 2.250   

45 MISTURA PARA MINGAU - BAUNILHA, TIPO CREMOGEMA  Quilo 50   

46 ÓLEO DE SOJA 900 ML 
 Garrafa 

900ml 
1.250   

47 PÓ PARA BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO  Quilo 1.000   

48 PÓ PARA BEBIDA DE SOJA DIVERSOS SABORES  Quilo 500   

49 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES  Quilo 750   

50 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES SEM AÇÚCAR  Quilo 250   

51 SAL REFINADO   Quilo 750   

52 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA  Quilo 8.750   

53 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU  Quilo 8.750   

54 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA  Quilo 8.750   

55 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - CARNE  Quilo 2.000   

56 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - FRANGO  Quilo 1.000   

57 PROTEÍNA HIDROLISADA DO ARROZ  Lata 230g 50   

58 
SUPLEMENTO INFANTIL EM PÓ RICO EM VITAMINAS E 
MINERAIS DIVERSOS SABORES 

 
Lata 380G 125   

59 VINAGRE 
 Garrafa 

500ml 
750   

  

 TOTAL LOTE I  

 
 
 

LOTE II – PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCAR UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER  Litro 10.000   

2 ALHO PASTA  Quilo 625   

3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO  Litro 10.000   

4 CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO OU COXÃO MOLE)  Quilo 10.000   

5 CARNE BOVINA - LOMBO PAULISTA  Quilo 2.500   

6 CARNE BOVINA –ACÉM - CONGELADA   Quilo 7.500   

7 CHARQUE TIPO JARKEED BEEF  Quilo 3.750   

8 FÍGADO BOVINO CONGELADO  Quilo 7.500   
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9 FILÉ DE PEITO CONGELADO  Quilo 1.250   

10 FILÉ DE PESCADA BRANCA ISENTO DE ESPINHAS  Quilo 1.500   

11 FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO  Quilo 16.250   

12 LEITE UHT INTEGRAL  Litro 15.000   

13 
QUEIJO TIPO MUSSARELA EM BARRA PESANDO EM MÉDIA 
4,5 KG 

 
Quilo 375   

14 SALSICHA FRANGO  Quilo 7.500   

  

 TOTAL LOTE II   

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

LOTE III –HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 ALFACE LISA  UNID 750   

2 ACEROLA  KG 500   

3 BANANA COMPRIDA  KG 2.500   

4 BANANA PRATA  UNID 15.000   

5 BATATA DOCE  KG 3.000   

6 CARÁ  KG 3.000   

7 CEBOLA BRANCA  KG 375   

8 COENTRO  KG 12   

9 COUVE FOLHA  KG 12   

10 GOIABA  KG 2.000   

11 LARANJA CRAVO  KG 2.500   

12 LIMÃO  KG 1.250   

13 MACAXEIRA IN NATURA  KG 5.000   

14 MACAXEIRA À VÁCUO  KG 6.250   

15 MANGA TIPO ESPADA  KG 3000   

16 MAÇÃ NACIONAL  KG 2000   

17 PERA  KG 1250   

18 PIMENTÃO VERDE  KG 250   

19 TOMATE  KG 2500   

20 OVOS DE GALINHA  UNID 90000   

  

 TOTAL LOTE III  
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LOTE IV - PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

 
MARCA UNID. QTDE. 

VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

1 
PÃO BRANCO TIPO SEDA. INGREDIENTES: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ÓLEO, MANTEIGA, 
SAL E ÁGUA MORNA,PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 2.000   

2 
PÃO INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO, ÓLEO, MANTEIGA, SAL E 
ÁGUA MORNA., PESO POR UNIDADE 50G 

 

Quilo 500   

  

 TOTAL LOTE IV 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ (_____________________), conforme proposta da 

contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1- A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL E DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com a ordem de fornecimento emitida pela Gerência de 

Alimentação Escolar diretamente nas unidades escolares conforme ANEXO IV do edital de licitação. 

 

7.2 A guia de entrega só será atestada pelo gestor escolar após entrega de TODOS os itens constantes na mesma e nas 

quantidades solicitadas; 

 

.3 O horário de entrega dos gêneros alimentícios será de segunda-feira a sexta-feira, de 08 às 16h, não podendo ser 

entregue fora deste horário. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de realização da entrega do 

produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato. 

 

8.2 Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato. 
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8.3 O pagamento será efetuado através de ordem bancária em favor da instituição bancária indicada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

9.1 A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria Municipal de Educação do Paulista, por meio de unidade 

competente na forma que lhe convier; 

 

9.2 À Secretaria Municipal de Educação do Paulista é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

9.3 A supervisão por parte da Secretaria Municipal de Educação do Paulista, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

10.1.1 Realizar a entrega do material, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido no edital de licitação; 

10.1.2 Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se pela sua qualidade, 

exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, 

observando os prazos que lhe forem programados para a sua realização e garantia; 

10.1.3 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas; 

10.1.4 Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens previstos no objeto da licitação; 

10.1.5 Realizar a entrega do material objeto desta licitação através de seus próprios recursos humanos; 

10.1.6 Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato; 

10.1.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

10.1.8 Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados ao objeto do 

contrato; 

10.1.9 Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à entrega dos gêneros alimentícios 

adquiridos; 

10.1.10 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência; 

10.1.11 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

10.1.12 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a contratante; 
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10.1.13 Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto à 

contratante; 

10.1.14 Entregar os produtos/gêneros alimentícios em perfeitas condições de consumo; 

10.1.15 Apresentar a Diretoria de Alimentação Escolar, previamente a Nota fiscal, uma planilha com todos os itens 

entregues, bem como cópia de todas a guias de entrega de cada remessa de gêneros para serem conferidos pela Diretoria 

de Alimentação Escolar; 

10.1.16 Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos gêneros alimentícios entregues; 

10.1.17 Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física; 

10.1.18 Manter os padrões técnicos e de cores definidos neste instrumento os quais deverão, obrigatoriamente, ser 

utilizados nos produtos; 

10.1.19 Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese 

alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura; 

10.1.20 Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, respeitando os 

prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos produtos na hipótese de estarem em 

desacordo com as referidas especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas; 

10.1.21 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

10.1.22 Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a entrega dos itens deverá a 

CONTRATADA comunicar a Secretaria de Educação, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção 

da situação apresentada, de modo a adimplir com o objeto proposto nesta ata; 

10.1.23 Substituir o gênero/insumo por outro de qualidade similar ou superior com prévia autorização da CONTRATANTE, 

mediante justificativa aprovada pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para o Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

11.1.1   Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado; 

11.1.2  Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

11.1.3  Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no edital de licitação; 

11.1.4  Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

11.1.5  Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, 

e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos; 

11.1.6  Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos gêneros alimentícios; 

11.1.7  Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações técnicas indicadas; 

11.1.8  Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos 

termos contratuais; 

11.1.9  Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto; 
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11.1.10  Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do contrato; 

11.1.11  Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos 

estabelecidos; 

11.1.12  Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 

11.1.13  À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

12.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

13.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 

 

14.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

15.2. O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 
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15.3. A rescisão de que trata o item 15.2, inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES 

 

16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 I - advertência 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

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

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 

c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

16.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
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que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

16.5. 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 a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual; 

 

16.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

16.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

16.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

16.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

16.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

16.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

16.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

17.1. A vigência do contrato será de ____________ meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  
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CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 

 

   RUBRICA _______________ 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

Sr. José Carlos Ribeiro Júnior                                                                                                           Representante Legal – Contratada                                                                                                                                                                                                                                       
Secretário de Educação 


