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PAUTA CONSOLIDADA- GENEROS ALIMENTICIOS BASICOS - TERMO DE REFERENCIA.
Gêneros
Item
Quantidade
Especificação do produto
Valor Unit.
Valor Total
Alimenticios
Embalagem plástica de 400g,
embalagem primária com 04
carreiras de biscoito acondicionado
Biscoito Salgado Tipo
R$
R$
1
1.800 KG
em caixas de papelão de até 4Kg
Cream Cracker
13,96
25.123,50
com prazo de validade não inferior
a 180 dias a partir da data de
entrega no depósito.
Embalagem plástica de 400g,
embalagem primária com 04
carreiras de biscoito acondicionado
Biscoito Doce Tipo
R$
R$
2
1.800 KG
em caixas de papelão de até 4Kg
Maria
14,99
26.986,50
com prazo de validade não inferior
a 180 dias a partir da data de
entrega no depósito.
Embalagem plástica de 400g,
embalagem primária com 04
carreiras de biscoito acondicionado
Biscoito doce tipo
R$
R$
3
1.800 KG
em caixas de papelão de até 4Kg
maisena
14,73
26.514,00
com prazo de validade não inferior
a 180 dias a partir da data de
entrega no depósito.
Embalagem plástica de 400g,
embalagem primária com 04
carreiras de biscoito acondicionado
Biscoito cream
R$
R$
4
900 kg
em caixas de papelão de até 4Kg
cracker amamteigado
15,01
13.511,25
com prazo de validade não inferior
a 180 dias a partir da data de
entrega no depósito.
Embalagem plástica transparente
de 1Kg, acondicionados em fardos
Arroz Longo Fino Tipo
plásticos transparente de até
R$
R$
5
4.500 kg
1
30Kg, com prazo de validade não
7,33
32.985,00
inferior a 180 dias a contar da data
de entrega.
Embalagem
deve
conter
as
informações nutricionais ,proteinas
0,7 gr,ferro 0,7 g vit A 90 mcg ,de
Achocolatado em pó
acordo com as exigencias da
R$
R$
6
2.250 kg
,400 gr.
legislação sanitaria em vigor no
18,18
40.905,00
País.o produtodeve conter data de
val.de até 90 dias anteriores a
data de entrega.
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7

Feijão carioquinha
Tipo 1

2.700 kg

8

Charque Bovino
dianteiro - PA

2.430 kg

9

Macarrão
Espaguette,com
semola

2.295 kg

10

Sal Iodado Refinado

405 kg

11

Pimenta e cominho

180 kg

12

Óleo de Soja
Refinado, 900 ml
Embalagem Pet

810 pet

13

Colorifico

405 kg

14

Vinagre de Álcool

810 litros

15

Massa para sopa tipo
concha

945 kg

16

Massa para sopa tipo
tubo,medio

900 kg

Embalagem plástica transparente
de 1Kg, acondicionados em fardos
plásticos transparente de até
30Kg, com prazo de validade não
inferior a 180 dias a contar da data
de entrega.
Embalagem plástica em PVC, a
vácuo de 5Kg acondicionada em
caixa de papelão de 30Kg, tendo
sido fabricado, no máximo, até 30
dias
da
entrega
no
depósito.CIF/DIPOA.
Embalagem plástica de até 500G
acondicionados
em
fardos
transparentes de até 5Kg, com
prazo de validade não inferior a
180 dias a contar da data de
entrega no depósito.
Embalagem plástica de 1Kg,
acondicionados
em
fardos
plásticos de até 30Kg, com prazo
de validade não inferior a 180 dias
a contar da data de entrega.
Tempero a base de pimenta e
cominho ,embalagem de 200 gr
acondicionados em embalagem
plastica de ate 2 kg,com prazo de
validade não inferior a 180 dias a
contar da data de entrega.
Garrafa
PET
de
900ml
acondicionados em caixas de
papelão com até 20 und com prazo
de validade não inferior a 180 dias
a contar da data de entrega no
depósito.
Embalagem
de
até
200g
acondicionados em embalagem
plástica de até 2Kg com prazo de
validade não inferior a 180 dias a
contar da data de entrega.
Garrafas plásticas de 500ml
acondicionados em caixa de
papelão com até 12 und, com prazo
de validade não inferior a 180 dia
a partir da data de entrega.
tamanho médio,a base de farinha
de trigo ,embalagem com 500
gr,com dados de identificação do
produto,marca e fabricante,data de
validade e peso liquido.
tamanho médio,a base de farinha
de trigo ,embalagem com 500
gr,com dados de identificação do
produto,marca e fabricante,data de
validade e peso liquido.

R$
11,32

R$
30.564,00

R$
42,80

R$
104.004,00

R$
9,15

R$
20.987,78

R$
2,13

R$
862,65

R$
44,24

R$
7.962,75

R$
12,00

R$
9.722,03

R$
12,86

R$
5.207,29

R$
6,37

R$
5.155,65

R$
9,63

R$
9.102,71

R$
9,63

R$
8.669,25
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17

Macarrão Parafuso

1.350 kg

18

Carne bovina
moida,picadinho,emb
alagem de até 1 kg

3.375 kg

19

Carne bovina de
2ª,sem osso ,em
pedaços,congelada

3.375 kg

20

Peito de frango

2.970 kg

21

Batata inglesa

2.835 kg

Embalagem plástica de até 500G
acondicionados
em
fardos
transparentes de até 5Kg, com
prazo de validade não inferior a
180 dias a contar da data de
entrega no depósito.
com
no
maximo
10%
de
gordura,aspecto
firme,não
pegajosa,cor
vermelho
vivo,s/manchas esverdeadas,odor
caracteristico.c/etiquetas
de
identificação:validade,peso,proced
encia e o n do registrodo CIF,em
cad
embalagem
data
de
fabricaçãode até 30 dias anteriores
embalada a vacuo,tipo acem,com
no maximo 10% de gordura ,isento
de
aditivos
ou
substancias
estranhas e/ou contaminantes que
sejam improprias ao consumoe
quealterem suas caracteristicas
naturais
(fisicas,quimicas
e
organolepticas
)cor
,aspecto
,cheiro,cheiro e sabor proprios ,sem
manchas esverdeadas ou escuras
,devera ser acondicionada em
embalagem primaria constituida
de
plasatico
atoxicotransparente,isenta
de
sujidades
e
ou
ação
de
microorganismos ,em pacotes de
até 5 kg ,devidamente selada ,com
especificação do produto ,validade
do produto e marca /procedencia
.Acondicionada em embalagem
secundaria de 20 kg.validade a
vencer
de
no
minimo
3
meses,contados a partir da data de
entrega,
Carne de frango ,tipo peito de
frango ,congelado ,cheiro e sabor
proprio,o produto deve conter data
de fabricação de até 30 dias
anteriores a data de entrega
,embalagem primaria individual de
1 kg,embalagem secundaria de 20
kg,produto com validade de até 12
meses.
Fresca de boa qualidade,livre de
sujidades,embalagens de até 10
kg,acondicionadas em basquetas
de até 30 kg.

R$
9,63

R$
13.003,88

R$
25,52

R$
86.130,00

R$
40,68

R$
137.278,13

R$
16,94

R$
50.296,95

R$
10,06

R$
28.527,19
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23

24

Maça Nacional de
primeira classe.

Tomate

Cebola branca

6.750 kg

Categoria de primeira classe ,peso
variando de 150 a 170 gr.As
maças devem se apresentar
inteiras,sãs,limpas ,isentas de
materias
estranhas
e
impurezas,isentas
de
parasitas,isentas
de
umidade
exterior anormal ,isentas de odores
estranhos,grau
de
maturação
adequado para o consumo,,firmeza
de polpa .chegar em condições
satisfatorias ,as frutas devem ser
firmes,com coloração vermelha
,sem deformação ,adequadas para
o
consumo
mediato
e
imediato.Deverão
ser
transportadas em caixas de
polietileno vazadas.

R$
15,23

R$
102.768,75

1.440 kg

Fresco de boa qualidade,casca lisa
e
consistente,livre
de
sujidades,embalagem tipo rede de
até 5 kg ,acondicionados em
basqueta de até 20 kg.

R$
10,46

R$
15.066,00

1.440 kg

Fresca de boa qualidade,livre de
sujidades,embalagens tipo rede de
até 5 kg,acondicionadas em
basquetas de até 30 kg.

R$
9,54

R$
13.734,00

R$
44,58

R$
18.052,88

R$
26,67

R$
28.803,60

R$
4,63

R$
33.336,00

25

Alho

405 kg

26

Farinha de tapioca

1.080 kg

27

Açucar extra
Triturado

7.200 KG

Bulbo de tamanho médio,integro de
primeira qualidade,insento
de
sujidades,insetos,parasitas
,larvas
e
corpos
estranhos
aderidos a casca.acondicionados
em caixas de papelão de até 10 kg.
Embalagem plástica de 1kg
acondicionado em fardos até 30kg,
validade não inferior a 180 dias
,tendo sido fabricada no maximo
ate 30 dias da entrega.contendo
rotulagem com especificações do
produto
Embalagem plástica
de 1Kg,
acondicionados
em
fardos
plásticos transparente de até
30Kg, com prazo de validade não
inferior a 180 dias a contar da data
de entrega.
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28

Farinha de Aveia
flocos finos

1.350 KG

29

Leite em pó
inegral,enriquecido
com vitamina A e D .

4950 kg

30

Milho branco para
Mingau (Canjica)

540 KG

31

Ervilha em conserva

540 KG

32

Cenoura

2.160 KG

33

Margarina com
sal,250 gr

540 KG

34

Pão de chá ,25 gr

14.625 KG

35

Iogurte com polpa de
fruta ,UNID de 170 gr.

20.000

isenta de mofo, livre de parasitas e
substâncias
nocivas,
acondicionada em embalagens de
200g,
atóxica,
resistente
e
hermeticamente vedada. Prazo de
validade 10 meses a contar a partir
da data de entrega.p razo de
validade mínimo 02 anos a contar
a partirda data de entrga.
Embalagem plástica aluminizada,
limpas, não violadas, resistentes
contendo 200G, acondicionados
em fardos de papelão lacrados de
alé 10Kg, com prazo de validade
não inferior a 180 dias a contar da
data de entrega.
Embalagem plástica
de 1Kg,
acondicionados
em
fardos
plásticos transparente de até
30Kg, com prazo de validade não
inferior a 180 dias a contar da data
de entrega.
ingredientes: ervilha, água, e sal,
sem conservantes. Embalagem
deve estar intacta, resistente,
vedada hermeticamente, com peso
líquido de 300g.
Fresca de boa qualidade,livre de
sujidades,embalagens de até 10
kg,acondicionadas em basquetas
de até 30 kg.
Margarina com Sal enriquecida
com vitamina A, com teor de 50% a
65% de lipidios, conter sua
composição leite ou algum de seus
derivados e ser livre de gorduras
trans.
Embalagem
primaria:
recipiente de polietileno com
capacidade para 250g, deverá
constar
data
de fabricação,
validade e numero de lote do
produto com registro no Ministerio
da Agricultura
composto de farinha de trigo
especial,agua
e
fermento
quimico.Alvara de funcionamento
expedido pelo Municipio e Alvara
de saude expedido pelo orgão
competente,produção
diaria
,validade no maximo dois dias .
Iogurte com polpa de frutas de
diversos
sabores
como:
morango,frutas vermelhas ,ameixa
e salada de frutas obtido pela
fermentação do leite (Pasteurizado

R$
25,76

R$
34.779,38

R$
42,09

R$
208.320,75

R$
10,82

R$
5.844,15

R$
19,55

R$
10.557,00

R$
8,85

R$
19.116,00

R$
13,01

R$
7.024,05

R$
17,82

R$
260.617,50

R$
3,92

R$
78.400,00
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36

Café em po ,250 gr

960

ou esterelizado ,por fermentos
lacteos proprios que determinem as
caracteristicas do produto final
,adicionado de açúcar e polpa
/suco de duas ou mais frutas ,com
corante natural e aroma identico ao
natural .o produto devera ser
integral
ou
parcialmente
desnatado .o produto devera estar
ausente
de
sujidades
,para
sitas,larvas e materiais estranhos
as materias porimas e as etapas de
processamento.aspecto
:consistencia
liquida,cor
:caracteristica
do
sabor,Odor:Caraccteristica
do
sabor; sabor :tipico de sabores
morango,frutas vermelhas,ameixa
e salada de frutas .validade
minima de 30 dias a partir da data
de entrega ,sendo que os produtos
deverão ter a data de fabricação de
no maximo 10 dias.garrafas de
polietileno
ou
polipropileno,atoxica,inodora,opac
a ,com tampa platica,lacrada com
selo de aluminio ,com capacidade
de 170 gr.Rotulagem de acordo
com
a
legislação
vigente,INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL ,Nº do CIF.
Café torrado e moido 100 %
café,não conter glutem.Embalagem
aluminizada, limpas, não violadas,
resistentes contendo 250 gr, com
prazo de validade não inferior a
180 dias a contar da data de
entrega.

R$
28,90

VALOR GLOBAL
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R$
27.746,40

R$ 1.547.665,94

