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TERMO DE REFERÊNCIA 

01- INTRODUÇÃO 

1.1 - A Prefeitura Municipal de São João da Ponta necessita adquirir gêneros alimentícios 

destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Zona Urbana e Rural (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA, AEE) desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

02- OBJETIVO E VALOR DE REFERÊNCIA 

2.1 – A Prefeitura Municipal de São João da Ponta quer contratar empresa 

especializada e, compravadamente, experiente no ramo, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PNAE (CRECHE, PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, EJA E 

AEE), destinados a oferecer subsídios para aquisição de gêneros alimentícios, visando, entre 

outros: 

2.1.1-Melhor qualidade do fornecimento de alimentos, e, consequentemente, 

melhoria da nutrição dos Escolares; 

2.1.2-Melhorar a qualidade de ensino; 

2.1.3-Suprir a carência alimentar do alunado; 

2.1.4- Auxiliar na diminuição da evasão escolar 

 

 
 
                      Segue anexa a relação dos produtos, juntamente com a planilha de quantitativos 
que serão necessários para a composição do cardápio. 
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PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO, EMBALAGEM E VALIDADE DOS PRODUTOS 

PRODUTOS BÁSICOS 

ITEM PRODUTO QTD UNID ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM  VALIDADE  

01 
Açúcar triturado 
Comum 

2746 KG 

Obtido Da Cana De Açúcar, Refinado; Com 
Aspecto Cor, Cheiro Próprios, Sabor Doce; 
Com Teor De Sacarose Mínimo De 99%P/P E 
Umidade Máxima De 0,3%P/P; Sem 
Fermentação, Isento De Sujidades, 
Parasitas, Materiais Terrosos E Detritos 
Animais Ou Vegetais; Acondicionado Em 
Plástico Atóxico Embalagem plástica de 1 
kg, acondicionados em fardos totalizando 
30kg de peso líquido 

Não inferior 
a 300 dias e 

ter sido 
fabricado 

no máximo 
60 dias 

antes da 
entrega no 
depósito. 

02 Arroz  T1 Branco 1785 KG 

 Tipo 1; Longo E Fino; Grãos Inteiros; Com 
Teor De Umidade Máxima De 15%; Isento 
De Sujidades E Materiais Estranhos; 
Embalagem plástica de 1 kg, 
acondicionados em fardos totalizando 30kg 
de peso líquido 

Não inferior 
a 300 dias e 

ter sido 
fabricado 

no máximo 
60 dias 

antes da 
entrega no 
depósito. 

03 Colorau 194 KG 

Corante natural de urucum, de primeira 
qualidade, com dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de validade, isento de 
sujidades; Embalagem de 100g  

Validade 
mínima de 
06 meses a 
contar da 
data da 
entrega 

04 
Leite em pó 
integral  

1582 KG 

Leite em pó integral, sem adição de açúcar e 
soro, obtido por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a alimentação 
humana mediante processos 
tecnologicamente adequados.O rótulo deve 
conter a composição nutricional indicando 
quantidades de Carboidratos, Proteinas, 
Gorduras Totais e saturadas, sódio e cálcio. 
Embalagem metalizada, com peso de  200g  

Não inferior 
a 300 dias e 

ter sido 
fabricado 

no máximo 
60 dias 

antes da , 
entrega no 
depósito 

05 Óleo de soja 323 GF 

Óleo Comestível; Composto De Soja, Isento 
De Ranço E Substancias Estranhas; 
Embalagem plástica de 900 ml 
acondicionadas em caixas de papelão 
totalizando 20 garrafas 

Apresentar 
data de 

fabricação 
de no 

máximo 30 
dias antes 
da entrega 

no depósito 

06  Vinagre de Maçã  214 GF Vinagre; De maçã; Resultante Da Não inferior 
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Fermentação Acética Do Vinho; Isento De 
Corantes Artificiais, Ácidos Orgânicos E 
Minerais Estranhos; Livre De Sujidades, 
Material Terroso, E Detritos De Animais E 
Vegetais, Com Validade Mínima 10 Meses A 
Contar Da Data Da Entrega; Acondicionado 
Em Frasco Plástico Com Tampa Inviolável, 
Hermeticamente Fechado, Contendo 750 
ml, acondicionados em fardos de 12 
garrafas 

a 180 dias e 
ter sido 

fabricado 
no máximo 

60 dias 
antes da 

entrega no 
depósito 

07 Sal iodado refinado 194 KG 

Sal; Refinado; Iodado; Com No Mínimo 
96,95% De Cloreto De Sódio E Sais De Iodo; 
Acondicionado Em Saco De Polietileno, 
Resistente e Vedado. Embalagem plástica 
de 1 kg, acondicionados em fardos 
totalizando 30kg de peso líquido 

Não inferior 
a 720 dias e 

ter sido 
fabricado 

no máximo 
20 dias 

antes da 
entrega no 
depósito. 

08 
Cereal infantil tipo 
Farinha Láctea  

50 KG 

Cereal infantil Tipo Farinha látea, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral,vitaminas, sais 
minerais, aromatizante e glúten. 
Embalagem contendo no até 200g, 
acondicionados em fardos de até 9 
unidades. 

Não inferior 
a 180 dias e 
ter sido 
fabricado 
no máximo 
60 dias 
antes da 
entrega no 
depósito 

09 Aveia (flocos finos) 21 KG 

Aveia em flocos finos, Alimento rico em 
fibras e proteínas, feito com cereal integral, 
embalagem de até 200g, acondicionados 
em fardos com até 9 unidades. 

Não inferior 
a 180 dias e 

ter sido 
fabricado 

no máximo 
60 dias 

antes da 
entrega no 
depósito 

10 Sardinha ao óleo 381 KG 

Sardinha em lata, em óleo comestível e sal. 
Latas de 125 g , com embalagem abre-fácil, 
acondicionadas em caixas de papelão, 
contendo 50 unidades. Devem estar de 
acordo com as exigências do Ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento. 

Não inferior 
a 180 dias e 

ter sido 
fabricado 

no máximo 
60 dias 

antes da 
entrega no 
depósito 

11 Feijão Carioquinha 535 KG 

Feijão do tipo carioquinha, novo, tipo 1, 
constituído de grãos da mesma coloração, 
admitindo-se no máximo 5% de mistura de 
outras classes e até 10% de mistura de 
variedades da classe cores, isento de 
matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos 

Não inferior 
a 300 dias e 

ter sido 
fabricado 

no máximo 
60 dias 
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ardidos, brotados, imaturos e mofados. 
Acondicionado Em Plástico Atóxico 
Embalagem plástica de 1 kg, 
acondicionados em fardos totalizando 30kg 
de peso líquido. 

antes da 
entrega no 
depósito 

 

 

 

 PRODUTOS PERECÍVEIS  

ITEM PRODUTO QTD UNID ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM  VALIDADE 

01 Alho 195 KG 

Em cabeça; Aparencia fresca e sã, 
isento de danos ou defeitos de 

natureza física ou mecânica, sem terra 
aderente, sem sujidades, sem parasitas 
e larvas. Embalagens plásticas de 500g, 

contendo Rotulagem com valor 
nutricional, data de fabricação e 

validade. 

Não 
inferior a 
30 dias 

02 Batata 1069 KG 

Batata escovada, tipo inglesa; Fresca, 
de ótima qualidade, compacta, firme, 
de coloração uniforme, aroma, cor e 
sabor típico da espécie, em perfeito 

estado de desenvolvimento.Isento de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas, 

rachaduras, cortes e perfurações. Peso 
e tamanho padrão. Embalagens 

plásticas de 1 kg. 

Não 
inferior a 
30 dias 

03 Carne Bovina em cubos  1771 KG 

Carne Bovina cortada em cubos, tipo 
acém, proveniente de animais sadios, 

congelada e empacotada a vácuo, 
contendo a embalagem data de 
validade, marca do fabricante, 

identificação do produto e peso; no 
máximo 10% de sebo e gordura, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 

Embalagens de até 01 kilo, 
acondicionados em Caixas até 20 kg,  

com selo do SIF ou SIE. 
 

Não 
inferior a 
30 dias e 
ter sido 

embalada a 
10 dias 

antes da 
entrega no 
depósito 

04 Carne bovina moída 1495 KG 

Carne Bovina cortada em cubos, tipo 
acém, proveniente de animais sadios, 

congelada e empacotada a vácuo, 
contendo a embalagem data de 
validade, marca do fabricante, 

identificação do produto e peso; no 
máximo 10% de sebo e gordura, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 

Embalagens de até 01 kilo, 

Não 
inferior a 
30 dias e 
ter sido 

embalada a 
10 dias 

antes da 
entrega no 
depósito 
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acondicionados em Caixas até 20 kg,  
com selo do SIF ou SIE. 

05 Cenoura 1249 KG 

Cenoura; Fresca, de ótima qualidade, 
compacta, firme, de coloração 

uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento.Isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas, rachaduras, 
cortes e perfurações. Peso e tamanho 
padrão. Embalagens plásticas de 1 kg 

Não 
inferior a 
30 dias 

06 
Iogurte de Frutas 
(sabores variados) 

495 KG 

Iogurte com polpa de frutas,integral, 
sabores variados, rico em proteínas 

carboidratos, vitaminas e sais 
minerais,composto por leite integral ou 

leite integral reconstituído, açúcar, 
preparado de frutas. Embalagens de 

180g, garrafinha abre-fácil, 
acondicionados em fardos de 6 

unidades. 

Não 
inferior a 
30 dias e 
ter sido 

embalada a 
10 dias 

antes da 
entrega no 
depósito 

07 Peito de Frango 2540 KG 

Frango Semi-Processado; peito( sem 
osso), Sem Tempero; Com Aspecto, 
Cor, Cheiro E Sabor Próprios; Sem 

Manchas E Parasitas; Acondicionado 
Em Saco Plástico Transparente, 
Atóxico; Pesando 01Kg A Peça 
Embalagem plástica individual 

acondicionadas em caixa de papelão de 
20kg de peso liquido 

Não 
inferior a 
30 dias e 
ter sido 

embalada a 
10 dias 

antes da 
entrega no 
depósito 

08 
Pão de hamburguer / chá 
(50g) 

1551 KG 

Pão tipo hamburguer / chá, tendo em 
sua composição obrigatoriamente 

farinha de trigo, fermento biológico, 
ovos, sal e água. Isentos de gorduras 
trans.Pesando aproximadamente 50g 
cada. Embalagem primária de saco de 

polietileno atóxico e resistente, 
contendo o peso e respectiva 

quantidade, que preserve a integridade 
e qualidade do produto. No seu rótulo 
deverá conter informação nutricional 

por porção, sobre glúten, ingredientes, 
data de fabricação, validade e lote. 
Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
deverão apresentar ficha técnica, 
assinada pelo responsável técnico 

Não 
inferior a 
30 dias e 
ter sido 

embalada a 
10 dias 

antes da 
entrega no 
depósito 

09 Manteiga com sal 292 KG 

Manteiga de 1ª qualidade, com sal. Não 
deve conter em sua composição 
gordura do tipo trans. Embalada em 
pote plástico resistente de 250g, com 
proteção interna pós tampa (lacre). No 
seu rótulo deve conter prazo de 
validade/lote e informação nutricional.    

Apresentar 
data de 

fabricação 
de no 

máximo 30 
dias antes 
da entrega 

no depósito 
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 BISCOITO E MASSAS 

ITEM PRODUTO QTD UNID ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM  VALIDADE 

01 
Bolacha 
salgada, tipo 
cream cracker 

1238 KG 

caixa de papelão resistente pesando até 8 
kg, acondicionados em pacotes duplamente 

embalados até 
400 g 

NÃO 
INFERIOR A 

180 DIAS 

02 
Bolacha doce, 
Tipo Maria 

511 KG 
Caixa de papelão resistente pesando até 8 

kg, acondicionados em pacotes duplamente 
embalados até 400 g 

NÃO 
INFERIOR A 

180 DIAS 

03 

Massa Trigo 
enriq. Com 
Vitaminas 
Tipo 
espaguete. 

1648 KG 
Macarrão tipo espaguete:Enriquecida com 
ferro e ácido fólico, embalagem plástica de 
500g, acondicionados em fardos de até 5 kg 

NÃO 
INFERIOR A 

180 DIAS 

04 

Massa Trigo 
enriq. Com 
Vitaminas 
Tipo Parafuso 

667 KG 
Macarrão tipo parafuso :Enriquecida com 

ferro e ácido fólico, embalagem plástica de 
500g, acondicionados em fardos de até 5 kg 

NÃO 
INFERIOR A 

180 DIAS 

 

São João da Ponta, 06 de janeiro de 2020. 
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