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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 
 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Srta. Aline 
Guerra Correa, em conformidade com a Portaria nº 007 de 05 de janeiro de 2016, 
informa que por solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, protocolo 
nº 0018.001367/2016, que realizará procedimento licitatório para aquisição do objeto 
abaixo especificado, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR VALOR DE 
CADA LOTE, observadas as disposições legais contidas na Lei nº. 10.520 de 
17/07/2002, regulamentada através do Decreto Municipal 031/2005, subsidiariamente à 
Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e disposições contidas no presente Edital. Torna público, 
para conhecimento das empresas interessadas, que no dia 19/02/2016 às 09h00min, 
estará abrindo as propostas de preços. E que no dia 19/02/2016, às 10h00min, 
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, estará abrindo a sala de 
disputa para a realização de Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 
 
1 – OBJETO 
 

  O presente Pregão tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO 
PERECÍVEIS”, pelo período de 12 meses, com entrega ponto a ponto, para atender a 
demanda dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais 
participantes do Programa Municipal de Alimentação Escolar e a demanda do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI e Casa de Passagem, bem como 
também a demanda do Programa Mais Educação, no caso do início do programa no 
decorrer do período. Pelo critério de MENOR VALOR DE CADA LOTE, conforme 
Anexos deste Edital. 
 
 
2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
O preço máximo global da presente licitação será de R$3.802.313,90 (três milhões, 
oitocentos e dois mil, trezentos e treze reais e noventa centavos), conforme 
anexos deste edital. 
 
3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.073  – Manutenção das Atividades da Casa de Passagem 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 
 

10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 
3.3.90.30.00 – 1776 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.075  – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1139 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0019.2.088 – Manutenção da Merenda Escolar - Creches  

           3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 
 
4 – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.  
4.1 – Este procedimento licitatório atende ao que determina o art. 48, I, da Lei 
Complementar Federal 123, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014. 
4.2 – Poderão participar desta licitação todas as microempresas e empresas de 
pequeno porte que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto do 
pregão e que atendam a todas as exigências, especificações e normas contidas neste 
edital e seus anexos. 
 
a) CREDENCIAMENTO: As empresas, quando de seu credenciamento, devem 

selecionar opção indicando sua forma de constituição, para efeito de declaração de 
que se enquadram na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para que possam exercer o direito de preferência, bem como de participação 
na forma da LC 123/2006 e LC 147/2014. 

 
a.1) os Licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor, Banco 
do Brasil através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 
preferencialmente, 3 (três) dias úteis antes da data de realização deste Pregão; 
 
a.2) o credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 
integral do credenciado e na presunção de sua capacidade operacional para realizar as 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
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a.3) poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo 
pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as exigências deste 
edital e, 
 
a.4) não será admitida a participação de empresas ou pessoas reunidas em consórcio. 
 
b) ESTARÁ IMPEDIDO DE PARTICIPAR O LICITANTE QUE: 
 
b.1) estiver sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 
 
b.2) estiver incurso em sanções aplicadas por esta administração; 

b.3) tenha sido punido ou declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública; e 
b.4) possuir em seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto 
deste Pregão. 
 
 
5 – DA REMESSA ELETRÔNICA DAS PROPOSTAS 
 
a) No período mencionado no portal www.licitacoes-e.com.br, cada Licitante 
credenciado enviará por meio eletrônico sua proposta; 
b) O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas 
e subseqüentes lances, se for o caso; 
 
c) A proposta de preços deverá consignar expressamente o “MENOR VALOR DE 
CADA LOTE” estando incluídos todos os tributos, encargos sociais, insumos e demais 
despesas necessárias à execução do objeto desta Licitação; 
 
d) Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste 
edital; 
 
e) As propostas devem atender integralmente aos anexos deste edital; 
 
f) O preço deverá ser expresso em Real (R$), com 2 (duas) casas decimais. 
(Exemplo: R$ 1,00). 
 
 
6 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
a) No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a Pregoeira abrirá a sessão 
pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais devem estar 
em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas nos anexos 
deste edital; 
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b) Cabe aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da 
perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em 
razão de desconexão; 

c) Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 
serem excluídos do certame pela Pregoeira; 

d) Será considerada aceitável a proposta que: 
 
d.1 - atenda a todos os termos deste edital; 
 
d.2 - contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos 
estimados para a execução do CONTRATO e com as disponibilidades orçamentárias 
da Prefeitura Municipal deste Município, e: 
 
d.3 – constatada a existência de proposta(s) inexequível(eis) a Pregoeira excluirá o 
Licitante proponente da etapa de lances; 
 
e) Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance 
exclusivamente por meio do provedor eletrônico; 
 
f) Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, 
oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no 
sistema; 
 
g) Não serão aceitos, ainda, dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o 
lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor; 
 
h) Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo 
vedada à identificação do detentor do lance; 
 
i) A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances pela Pregoeira, tempo este fixado em 02 (dois) minutos; 
 
j) A Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido 
preço menor e assim decidir sobre sua aceitação; 
 
k) Em havendo desconexão entre a Pregoeira e os demais Licitantes por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes; 
 
l) Caso haja desconexão do sistema para a Pregoeira, na etapa de lances, e o 
sistema permanecerem acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando 
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possível à retomada do certame pela Pregoeira os atos até então praticados serão 
considerados válidos;  
 
m) A Pregoeira poderá suspender cancelar, ou reabrir a sessão pública a qualquer 
momento; 
 
n) O sistema anunciará automaticamente o Licitante de menor lance imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
o) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar, aos cuidados da 
Pregoeira imediatamente, via e-mail: compras@tamandare.pr.gov.br; 
 
o.1) prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 
ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da lei de acordo com o item 
7.1.3, letra “e”, deste edital; 
 
o.2) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; (INSS e FGTS). de acordo com o item 7.1.3, 
letra “f”, deste edital; 
 
o.3) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
conforme Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. De acordo 
com o item 7.1.3, letra “g”, deste edital. 
 
o.4) proposta de preço, em conformidade com o item 7.2 deste edital; 
 
p) E, posteriormente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, enviar 
cópias autenticadas ou originais dos documentos referente à habilitação e 
proposta de preço. Sob pena de ser inabilitado; 
 
Observação: os licitantes das demais colocações (1º, 2º etc.), poderão ser convocados 
a qualquer momento para apresentação da proposta de preços, e documentação de 
habilitação, para tanto deverão comprovar estar habilitados na data da disputa. 
 
q) Os Licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia durante a 
sessão pública, bem como apresentar memoriais e contrarrazões, exclusivamente no 
âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios; 
 
r) Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, será adjudicado o objeto do 
certame ao Licitante declarado vencedor, estando o resultado final da Licitação sujeito 
à homologação pela autoridade superior competente; 
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s) A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata que será divulgada 
no sistema eletrônico, sem prejuízo dos demais meios de publicidade existentes. 

 
 

7 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO. 
 
O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço (s) deverá 
conter: 
 
7.1 - HABILITAÇÃO 
7.1.1) Habilitação Jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ação, 
acompanhados de documentação de eleição de seus administradores e a 
comprovação da publicação pela imprensa da ata arquivada. 

 
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que poderá ser cópia autenticada 
extraídos do livro diário, ou do jornal, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
c) A empresa deverá apresentar um capital registrado integralizado 10% total do(s) 
lote(s) arrematado(s), ou patrimônio líquido correspondente, considerando o valor 
estimado para cada lote. (art. 31 da Lei de Licitações e Contratos). 
 
d) Apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC) com os resultados superiores a 1 (um), sendo inabilitado o licitante que apresentar 
índices em desconformidade com o seguinte Modelo Quadro, o qual deverá constar 
abaixo, a assinatura o nome da empresa e a assinatura do representante legal: 
 

Descrição Fórmula Resultado 

Liquidez Geral LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo 
 

Solvência  Geral SG = 
                             Ativo Total_________  
Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo 
 

Liquidez 
Corrente LC =          Ativo Circulante          ___  

Passivo Circulante  
 
e) Certidão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, da sede da pessoa jurídica, 
indicando o número de distribuidores de falência ou recuperação judicial com prazo, não 
superior a 90 (noventa) dias da apresentação da mesma à Comissão. 
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f) Certidão(s) negativa(s) de pedido(s) de falência ou recuperação judicial expedida(s) 
pelo(s) Distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica, no caso de haver mais de um, 
deverá apresentar de todos. 

 
g) As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
que utilizam – se de contabilidade simplificada e que não disponha de Balanço 
Patrimonial, não estão obrigadas na apresentação dos documentos exigidos no item 
“d”, quais sejam balanço e índices de situação financeira, desde que apresentem, 
obrigatoriamente, documento de opção. 
 
 
7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
Prova de Regularidade com as Fazendas: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a tributos federais e dívida ativa da União; 
 
c) Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa de tributos estadual emitida pela respectiva Secretaria de 
Estado da Fazenda do Estado da seda da empresa; 
 
d) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva 
Secretaria de Fazenda da seda da empresa; 

 
OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a 
certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser 
apresentado; 
e) Prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação 
regular perante o fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRS); 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011); 

 
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverá ser 
apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da filial. 
 
No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 
1.º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
pregoeira, concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a pregoeira solicitar através do Chat 
mensagem, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
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7.1.3 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) 
o fornecimento e instalação da quantidade de no minimo 50% do objeto deste 
certame licitatório; 
 

b) A empresa deverá apresentar uma via original ou cópia reprográfica autenticada 
da ficha técnica de cada produto: 

 
 
7.1.4 - DECLARAÇÕES: 
 

a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal, conforme modelo do anexo IX; 

b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo do anexo X; 

 
c) Declaração de que aceita todas as condições do edital. 

 
 
7.1.5 - DEMAIS INFORMAÇÕES: 
 
a) Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário da Unidade que realiza 
a licitação; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia 
acompanhada da respectiva via original, para conferência no ato da entrega; 

 
b) Deverá apresentar procuração em conformidade com o anexo VIII deste edital ou 

outro documento hábil, em se tratando de procuração por instrumento público;   
 
           b.1) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a 
capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto 
social 
 
c) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, este ficará 

fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação; 
 
d) Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em que se 

encontram no edital, e numerados. 
 
 
7.2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A proposta deverá conter: 
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a) Indicação do “MENOR VALOR DE CADA LOTE”, considerando todas as 
informações deste edital, obrigatoriamente as contidas nos anexos deste edital, para 
tanto se faz necessário a apresentação dos valores unitários, de cada item, utilizando 
duas casas decimais. (Exemplo: R$ 1,00); 

 
b) Caso as propostas apresentadas por MICROEMPRESAS e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta de menor preço (após o encerramento dos lances), será 
assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

 
b.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do menor preço, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 
 
b.2) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta Condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
b.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta 
Condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
b.4) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;  
 
b.5)O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

 
c) Inclusão no preço proposto, de todos os custos necessários para a execução do 
objeto, tais como: despesas de impostos, seguros, fretes, encargos sociais, serviços de 
mão-de-obra, transporte, equipamentos e de todas as despesas necessárias para a 
perfeita execução dos serviços e respectiva entrega do objeto desta licitação; 
 
d)  No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as 
casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente 
pela proposta que resultar da retificação; 
 
e) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data designada para a sessão pública. As propostas que não consignarem de 
forma expressa o prazo de validade, este ficará fixado em 60 (sessenta) dias, para fins 
desta licitação; 
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f) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, 
rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo 
data, assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir 
capacidade para o ato; 
 
g) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se encontram 
enumerada e em papel timbrado da licitante; 
 
h) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 
 
i) No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o 
atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e 
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, 
fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, entre outros; 

 
j) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de propostas, 
as quais serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao 
julgamento até o final do certame, observado o disposto no parágrafo 6º, artigo 43 da 
Lei nº 8.666/93; 
 
k) Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o Licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta do lance 
subseqüente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, se for o 
caso, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta e/ou lance que atenda ao edital; 
 
l) Ocorrendo a situação descrita acima A Pregoeira poderá negociar com o Licitante 
para que seja obtido menor preço; 
 
m) Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance na fase de habilitação, 
será este declarado vencedor via sistema eletrônico, “pela pregoeira oficial”. 
 
 
08 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e 
expressa anuência da Administração; 
 
b) A eximir o Município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências 
que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, 
relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93); 

 
c) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 
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d) Responsabilizar-se pelo frete referente ao transporte dos produtos; 
 
e) A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do  contrato,  
sem  prejuízo  da  aplicação  das  penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 
 
f) A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade dos equipamentos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante 
vencedor trocar imediatamente os produtos com defeitos após comunicado prévio, sob 
pena de aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 
 
g) Esta Administração, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido 
ao fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 
h) Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, 
todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 
 
 
09 – AMOSTRA 
 

a) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar a Setor de Compras no 
prédio da Prefeitura Municipal - Almirante Tamandaré/PR, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, “uma amostra de cada item” juntamente com a 
ficha técnica de cada produto. A não apresentação das amostras no prazo 
estabelecido acima, ou amostras fora das especificações solicitadas acarretará 
na inabilitação. 
 

b) Os produtos de alguns lotes que poderão vir a ser solicitados em mais de um 
sabor, deverão ser apresentadas uma amostra de cada sabor que o fornecedor 
possuirá. 

 
 
10 - PEDIDOS E ENTREGAS 
 

a) Os pedidos serão realizados, pelo Departamento de Compras, e as entregas 
deverão ser realizadas em até 05(cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
ordem de entrega (empenho).  
 

b) As entregas deverão ser realizadas em caminhão adequado para o transporte 
tanto dos não perecíveis quanto perecíveis, por funcionários devidamente 
uniformizados (utilizando roupas e jaleco branco, protetor capilar e crachá de 
identificação). 

 
c) Para as entregas de carnes e derivados o caminhão de transporte deverá ser 

refrigerado para garantir a temperatura adequada ao transporte dos alimentos. 
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d) Para a entrega de alimentos perecíveis (hortis e carnes) o caminhão deverá 

possuir balança para conferência dos pesos no ato da entrega. O fornecedor 
que não apresentar caminhão com balança para aferição dos pesos dos 
produtos não poderá realizar as entregas e receberá advertência até 
regularizar a situação. A BALANÇA DEVERÁ PERMANECER NO INTERIOR DO 
VEÍCULO PARA CONFERÊNCIA, PORTANTO SE FOR ELETRÔNICA O 
CAMINHÃO DEVERÁ POSSUIR TOMADA PARA LIGÁ-LA, OU CASO 
CONTRÁRIO ESTA BALANÇA DEVERÁ SER MECÂNICA E ESTAR EM BOAS 
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. 
 

e) As entregas serão realizadas diretamente nos CMEIs, Escolas Municipais e na 
sede do PETI e Casa de Passagem, cujos endereços encontram-se no anexo II e 
III. De forma geral a periodicidade aproximada das entregas será semanal ou 
quinzenal para perecíveis e mensal para não perecíveis. 
 

f) No dia da entrega dos produtos, em caso de dúvida, serão retirados uma amostra 
de cada item para análise laboratorial em instituição especializada, sendo que 
será de responsabilidade da(s) empresa(s) custearem a análise do mesmo e a 
reposição dos produtos que foram encaminhados para a devida comprovação, 
sob pena de suspensão do pagamento até a correção do problema detectado por 
esta análise. 
 

g) É responsabilidade da contratada, a descarga dos produtos, portanto a 
contratada deverá enviar ajudantes para realizá-la.   
 

h) Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de consumo, de 
acordo com as especificações. Caso os produtos não sejam entregues de acordo 
com as especificações a empresa contratada sofrerá as sanções previstas no 
contrato. 

 
i) Os produtos não poderão ser entregues com seu prazo de validade decorrido 

em 30% (trinta por cento) do seu período total de validade, ou seja na data 
da entrega os produtos deverão estar com sua validade de no mínimo 70%. 

 
 
11 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
a) O acompanhamento e a fiscalização do recebimento dos produtos ficarão a cargo 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a verificação da especificação 
técnica e demais conformidades constantes no Termo de Referência, no Edital e no 
Contrato; 
 
b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fiscalizará obrigatoriamente a 
execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 
observados às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o 
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direito de rejeitar recebimento do objeto que, não for considerado satisfatório e 
determinar a licitante a substituição do objeto ou correção de irregularidades; 
 
c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações). 

 
 

12- PAGAMENTO  
 
a) Entregue e aceita definitivamente a totalidade do objeto, a licitante vencedora 
apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento, mediante ordem bancária 
creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 
b) Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado: 
 
b.1) fatura/nota fiscal detalhada, devidamente atestada pelo Secretário Municipal de 
Educação e Cultura; 
 
b.2) certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior; 
 
b.3) cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas; e 
 
b.4) cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, 
devidamente quitadas; 
 
c) Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, 
bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das 
obrigações assumidas; 
 
 
13 - DO REAJUSTE 
 
a) Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da Lei 
8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, ou na falta 
deste por outros divulgados pelo Governo Federal. 
 
b) O reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação 
da proposta, mediante requerimento do contratado. 
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c) Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para 
manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
 
d) Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de 
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
14- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo expressa 
disposição em contrário; 
 
b) Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo estabelecido 
neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil de expediente normal da 
administração; 
 
c) Às empresas que retirarem edital serão expressamente comunicadas de toda e 
qualquer alteração que importe em modificação do mesmo através do site do Banco do 
Brasil, (www.licitações-e.com.br) campo de mensagem; 
 
d) As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência de fatos 
impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de licitar e contratar com a 
administração pública, em qualquer de suas esferas; 
 
e) A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos 
proponentes, das condições do edital, cujo desconhecimento não poderá alegar; 
 
f) A Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica facultada a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar instrução do 
processo. 
 
g)  O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por 
razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº. 8.666/93, não cabendo às licitantes 
direito a indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de 
documentos; 
 
h) O prazo de execução e de vigência é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 
do contrato; 
 
i) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da 
administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei nº 
8.666/93; 
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j) Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto a Pregoeira, de forma 
expressa e mediante protocolo, até 05 (cinco) dias antes da data designada para a 
realização da sessão pública e serão respondidas até o dia anterior ao da sessão; 
 
k) Fica desde já informado que a qualquer momento, esta comissão de licitação 
poderá fazer diligência, as instalações, do licitante classificado com menor lance, para 
dirimir quaisquer dúvidas quanto a qualidade dos equipamentos, referente ao objeto 
desta licitação; 
 
l) Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes; 

 
m) O expediente da Administração Pública se dá, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h00min as 12h00min e das 13h00 min às 17h00min. 
 
 
15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
     O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a 
proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta 
Licitação, ou o vencedor que não cumprir as exigências estipuladas neste edital para 
assinatura do CONTRATO e/ou se recusar a assiná-lo terá suspenso o direito de licitar 
para este município, pelo prazo de até 2 (dois) anos mediante procedimento 
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
16 - CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
a) A adjudicação e homologação deste certame; 
 
b) A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, convocará o vencedor do certame 
por carta, fax, e-mail ou telegrama, para: 
 
b.1) em até 3 (três) dias úteis, assinar o CONTRATO, cuja minuta encontra-se no 
ANEXO XIII deste edital, sob pena de decair do direito à contratação e incorrer nas 
penalidades previstas neste edital; 
 
c) O Licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado financeiramente, do Contrato. 
 
 
17- IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
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a) As impugnações não terão efeito de recurso e poderão ser oferecidas por 
qualquer cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas. 
 
b) As impugnações deverão se dar de forma expressa e dirigidas ao Pregoeiro. 
 
c) Decairá do direito de impugnar o edital aquele que não o fizer no prazo legal. 
 
d) Os recursos relativos aos atos da presente licitação decorrem das disposições 
constantes do artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02.  
 
e) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo, 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente. 
 
f) A ausência de manifestação imediata e motivada importará na decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para 
homologação. 
 
g) Eventuais recursos deverão ser interpostos de forma expressa e dirigidos ao 
Presidente da Comissão de Licitação, por intermédio do Pregoeiro que realiza a 
licitação. 
 
h) Os recursos e impugnações deverão ser instruídos com documentos necessários 
para a perfeita identificação da impugnante/recorrente, bem como da verificação da 
capacidade de representação do signatário, sob pena de não conhecimento. 
 
i) Os recursos e eventuais impugnações deverão ser protocolizados junto ao 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, sendo que não será 
aceito em hipótese alguns recursos apresentados de outra forma. 
 
 
18 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
a) Todas as referências de tempo contidas neste edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF; 
 
b) Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização do pregão, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos e em até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para a realização do pregão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório deste Pregão; 
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c) A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número deste 
Pregão e endereçada à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, aos cuidados da 
“Pregoeira Oficial”; 
 
d) Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas; 

 
e) É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública; 
 
f) A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, reserva-se o direito de alterar as 
condições deste edital e reabrir prazo para apresentação de propostas, quando a 
alteração afetar a formulação da proposta, ou ainda, revogar ou anular a presente 
Licitação, nos termos da Lei; 

 
g) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida; 
 
h) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente desta prefeitura. 
 
i) Os prazos, datas e vencimentos previstos neste edital, na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do 
primeiro dia útil imediatamente subseqüente à sua normalização. 
 
j) A detecção, pela Contratante, durante a vigência do contrato de vícios de qualidade 
nos materiais adquiridos, importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal n.º 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
k) Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 
ITEM ANEXO (S) DESCRIÇÃO 

01 Anexo I Termo de Referência 
02 Anexo II Relação Das Escolas Municipais 
03 Anexo III Relação Dos Cmeis 
04 Anexo IV Cardápio Escolas Municipais (referencia) 
05 Anexo V CARDÁPIO Cmeis (referencia) 
06 Anexo VI Formação De Preços 
07 Anexo VII Especificação Técnica 
08 Anexo VIII Modelo de Procuração 
09 Anexo IX Modelo de Declaração de não utilização do trabalhado 

Infantil 
10 Anexo X Modelo de Declaração de idoneidade 
11 Anexo XI Modelo De Declaração Enquadramento De Microempresa 

Ou Empresa De Pequeno Porte 
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12 Anexo XII Declaração de Pleno Atendimento 
13 Anexo XIII Minuta de Contrato 

 
l) Para dirimir quaisquer questões judiciais que por ventura existirem, as partes 
elegem o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba, Estado do Paraná, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

Almirante Tamandaré, 1° de fevereiro de 2016. 
 

 
ALINE GUERRA CORREA 

Pregoeira Oficial 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  000066//22001166  

  
AANNEEXXOO  II  

TTEERRMMOO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  
  

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS”, pelo período de 12 meses, com 
entrega ponto a ponto, para atender a demanda dos Centros Municipais de Educação 
Infantil e Escolas Municipais participantes do Programa Municipal de Alimentação 
Escolar e a demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI e Casa 
de Passagem, bem como também a demanda do Programa Mais Educação, no caso 
do início do programa no decorrer do período. 

 
JUSTIFICATIVA E ABRANGÊNCIA: 

A presente licitação faz-se necessária para atender os aproximados 12 mil 
alunos matriculados na rede municipal de ensino, distribuídos em 21 Centros 
Municipais de Educação Infantil – CMEI e 33 Escolas Municipais e também para 
atender as crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ 
PETI e Casa de Passagem. 

Para o levantamento de quais produtos seriam licitados levou-se em 
consideração o cardápio elaborado pela nutricionista responsável pelo programa de 
alimentação escolar. Este cardápio conterá opções nutritivas, balanceadas e saudáveis 
para a alimentação das crianças no período das aulas, de acordo com que preconiza o 
PNAE –Programa Nacional de Alimentação Escolar e também levando em 
consideração a disponibilidade orçamentária do município. 

Ressaltando a importância do programa de alimentação escolar, foi constatado 
que a alimentação escolar é na grande maioria, a única refeição que a criança recebe 
no dia, a qual estimula sua permanência na escola, evitando altos índices de 
repetência e evasão escolar. Crianças bem alimentadas tem maior agilidade mental, 
mais saúde e melhor qualidade de vida, consequentemente terão um aprendizado mais 
proveitoso. 

A quantidade a ser licitada foi calculada baseando-se no per capita de cada 
alimento definido para cada faixa etária atendida nos locais citados acima bem como 
nos cardápios estipulados.  

Em anexo segue cópia dos cardápios das Escolas Municipais e Centros 
Municipais de Educação Infantil. 

 
VALOR ESTIMADO: 
  “O valor estimado da contratação é de R$3.802.313,90 (três milhões, 
oitocentos e dois mil, trezentos e treze reais e noventa centavos), conforme média 
de mercado demonstrado na planilha em anexo. 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA: 

a) A empresa deverá apresentar uma via original ou cópia reprográfica autenticada 
da ficha técnica de cada produto: 
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AMOSTRA: 
c) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar a Setor de Compras no 

prédio da Prefeitura Municipal - Almirante Tamandaré/PR, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, “uma amostra de cada item” juntamente com a 
ficha técnica de cada produto. A não apresentação das amostras no prazo 
estabelecido acima, ou amostras fora das especificações solicitadas acarretará 
na inabilitação. 

d) Os produtos de alguns lotes que poderão vir a ser solicitados em mais de uma 
sabor, deverão ser apresentadas uma amostra de cada sabor que o fornecedor 
possuirá. 

 
PEDIDOS E ENTREGAS: 

j) Os pedidos serão realizados, pelo Departamento de Compras, e as entregas 
deverão ser realizadas em até 05(cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
ordem de entrega (empenho).  
 

k) As entregas deverão ser realizadas em caminhão adequado para o transporte 
tanto dos não perecíveis quanto perecíveis, por funcionários devidamente 
uniformizados (utilizando roupas e jaleco branco, protetor capilar e crachá de 
identificação). 

 
l) Para as entregas de carnes e derivados o caminhão de transporte deverá ser 

refrigerado para garantir a temperatura adequada ao transporte dos alimentos. 
 

m) Para a entrega de alimentos perecíveis (hortis e carnes) o caminhão deverá 
possuir balança para conferência dos pesos no ato da entrega. O fornecedor 
que não apresentar caminhão com balança para aferição dos pesos dos 
produtos não poderá realizar as entregas e receberá advertência até 
regularizar a situação. A BALANÇA DEVERÁ PERMANECER NO INTERIOR DO 
VEÍCULO PARA CONFERÊNCIA, PORTANTO SE FOR ELETRÔNICA O 
CAMINHÃO DEVERÁ POSSUIR TOMADA PARA LIGÁ-LA, OU CASO 
CONTRÁRIO ESTA BALANÇA DEVERÁ SER MECÂNICA E ESTAR EM BOAS 
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. 
 

n) As entregas serão realizadas diretamente nos CMEIs, Escolas Municipais e na 
sede do PETI e Casa de Passagem, cujos endereços encontram-se no anexo II e 
III. De forma geral a periodicidade aproximada das entregas será semanal ou 
quinzenal para perecíveis e mensal para não perecíveis. 
 

o) No dia da entrega dos produtos, em caso de dúvida, serão retirados uma amostra 
de cada item para análise laboratorial em instituição especializada, sendo que 
será de responsabilidade da(s) empresa(s) custearem a análise do mesmo e a 
reposição dos produtos que foram encaminhados para a devida comprovação, 
sob pena de suspensão do pagamento até a correção do problema detectado por 
esta análise. 
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p) É responsabilidade da contratada, a descarga dos produtos, portanto a 
contratada deverá enviar ajudantes para realizá-la.   
 

q) Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de consumo, de 
acordo com as especificações. Caso os produtos não sejam entregues de acordo 
com as especificações a empresa contratada sofrerá as sanções previstas no 
contrato. 

 
r) Os produtos não poderão ser entregues com seu prazo de validade decorrido 

em 30% (trinta por cento) do seu período total de validade, ou seja na data 
da entrega os produtos deverão estar com sua validade de no mínimo 70%. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 
ANEXO II 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

ITEM NOME ENDEREÇO 
01 ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE 

PERUSSI 
Rua  Prof°Antonio Rodrigues 
Dias, S/N - Jd Bonfim - 83506-000 

02 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE 
TAMANDARÉ 

Rua José Carlos Colodel, 139, 
Centro - 83501-140 

03 ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA 
PEIXOTO 

Rua Cel. João Candido de 
Oliveira, 126, Centro - 83501-010 

04 ESCOLA MUNICIPAL ALVORADA Rua Indaial, 60 - Jd Apucarana - 
83505-100 

05 ESCOLA MUNICIPAL ARCO ÍRIS Rua Piraquara, 500 - Jd. Roma -    
CAIC  83504-110 

06 ESCOLA MUNICIPAL CLARA ANADIR 
BUSATO 

Rua Nilo Cropolato Matias, 107 
Areias - 83514-210 

07 ESCOLA MUNICIPAL BORTOLO 
LOVATO 

R: Frederico Domingos Gulin, 70-
Tranqueira - 83514-150 

08 ESCOLA MUNICIPAL CLAIR DO ROCIO 
SANDRI 

Rua Roberto Drescheler, 22 
Tanguá 

09 ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO 
CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

Rua João Antunes de Lara, 50, 
Cachoeira 

10 
 

ESCOLA MUNICIPAL EURÍPEDES DE 
SIQUEIRA 

Rua Leonardo Murask, 238 Jd. 
Paraíso   - 83512-140 

11 ESCOLA MUNICIPAL HELENA 
WITOSLAWSKI 

Rua Justo Manfron, nº111-
Lamenha Pequena 

12 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM 
GRAMADOS 

Rua Joaõ Gulart,nº70 Jardim 
Cerejeiras - 83504-370 

13 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM GRAZIELA Rua Austria, S/N - Jd. Graziela 
14 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM IPÊ Rua José Francisco Glodzinski, 

37-Vila Feliz - 83505-000 
15 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ROMA Rua Campo Largo, 1031 – Jd. 

Roma 
16 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM TAIZA Rua Maringá, 100 - Jd. Taiza 
17 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE 

SIQUEIRA 
Rua Pedro Teixeira Alves, S/N, 
Mato Dentro 

18 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 
ANTONIACOMI 

Rua Carlos Manfrom, 85 - 
Tranqueira -   83514-380 

19 ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO 
ANGELO BUSATO 

Rua São Bento, 50, Jd. Monte 
Santo  - 83501-360 

20 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ EDUARDO 
CUMIN 

Rua Antonio Oliveira Cruz, 82, 
São João Batista 

21 ESCOLA MUNICIPAL MIRTA NAVES 
PROSDÓCIMO 

Rua Doutor Plácido Gome. 105 
Vila Rica   -  83507-050 

22 ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª. ROZA Rua Piraquara, 500 - Jd. Roma - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 – CEP 83501-000 
Almirante Tamandaré - Paraná 

23 

BINI DE OLIVEIRA CAIC     83504-110 
23 ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ROSILDA 

APARECIDA KOWALSKI 
Avenida Emilio Johnson, 1172 
Centro 

24 ESCOLA MUNICIPAL PROF.º IGNÁCIO 
LIPSKI 

Rua dos Pinheiros, 100, Av. 
Wadislau Bugauski 

25 ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO Rua José Real Prado nº1573 São 
Francisco - 83501-470 

26 ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE Av: São José, 724 - Parque São 
Jorge   -  83503-170 

27 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR 
ATÍLIO BINI 

Rua Jaci Ramos Bini, 80 - Vila 
Grecia - 83502-490 

28 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR 
VICENTE KOCHANY 

Av. Wadislau Bugauski,4230- 
Lamenha Grande  -  83507-270 

29 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO 
RODRIGUES DIAS 

Rua José Luiz Falcade, 58 - 
Jardim Novos Horizontes  -  
83502-130 

30 ESCOLA MUNICIPAL ASTROGILDO DE 
MACEDO 

Rodovia dos Minérios, Km 18 - 
Rua Valfrido de Paula Cavalheiro, 
100 - Mato Dentro -  83513-992 

31 ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO 
JOHNSON 

Estrada Principal da Capivara, 
Capivara dos Manfron 

32 ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAVASSIM 
MANFRON 

Estrada Principal da Capivara, 
Km10-Capivara dos Manfron 

33 ESCOLA MUNICIPAL SERZEDELO DE 
SIQUEIRA 

Estrada Principal do Pacotuba- 
Pacotuba 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 
ANEXO III 

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CASA DE PASSAGEM E 
PETI 

ITEM NOME ENDEREÇO 
01 C.M.E.I  PROFª AURECI 

MACHADO 
 

Rua Stanislau Borowski nº484 – Jd. São 
Venâncio – Ao lado do Barracão da Merenda 
Escolar. 

02 C.M.E.I BONFIM Rua Padre Amantino Pereira de Azevedo, 100 
–Jardim Bonfim  -  83506-260 

03 C.M.E.I CANTINHO DO CÉU Rua João Antunes de Lara, 30 - Cachoeira - 
83506-070 

04 C.M.E.I JARDIM GRAZIELA Rua Grécia, 88 – Jardim Graziela - 83505-330 
05 C.M.E.I PROFESSORA REGINA 

  OLANDOSKI WOLF 
Avenida Brasília, s/n - Tanguá. - 83508-504 

06 C.M.E.I. BRANCA DE NEVE Rua João Cordeiro de Cristo, 9 - 83502-450 
07 C.M.E.I. CASTELO DE SONHOS Rua Indaial, 47 – Jd. Apucarana. - 83505-100 
08 C.M.E.I. CRIANÇA FELIZ Rua Piraquara, 500 – Jardim Roma (Caic) - 

83504-110 
09 C.M.E.I. DONA RUTH WEIGERT Avenida Wadislau Bugalski, - Lamenha 

Grande, 5086 
10 C.M.E.I. MARIA DE LOURDES 

SIQUEIRA 
Rua Coronel João Cândido de Oliveira, 120 - 
Centro  - 83506-100 

11 C.M.E.I. MONTERREY Rua Alan Cardec, 386 – Jardim Monterrey - 
83507-100 

12 C.M.E.I. PARAISO Rua José Gavlick, 528 – Jardim 
Silvana/Paraíso - 83512-130 

13 C.M.E.I. PEQUENO POLEGAR Rua São Roque, s/n – Jardim Monte Santo - 
83501-420. 

14 C.M.E.I. REINO ENCANTADO Rua Santa Maria, s/n – Parque São Jorge - 
83503-040 

15 C.M.E.I. OCTACILIA BETES Rua Antônio Stocchero, 495 - Tranqueira - 
83508-270 

16 C.M.E.I.PEQUENO PRÍNCIPE Rua Prf. Zelete Custodio Vicente, 103 – Jardim 
Josiane - 83504-350 

17 C.E.I. JOANA DE ANGELIS Rua Tereza Fonseca de Camargo, 61 – Jardim 
Dourados – Lamenha Grande - 83507-490 

18 CMEI TANGUÁ Rua Cezar Augusto Ferri, 75 – bairro Tanguá 
19 CMEI CENTRAL Rua Adelino de Britto, 171 – Bairro Jardim 

Central 
20 CMEI JARDIM APUCARANA Rua Indaial, 09 – Jardim Apucarana 
21 CMEI JARDIM IPÊ Rua Odete Pereira, 100 – Jardim Ipê 
1 P.E.T.I. Rua Professora Mafalda Klapowsko, 43 - 

Jardim São Venâncio 
1 CASA DE APOIO  Rua Miguel Muraski, 310 – Restinga Seca 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 
ANEXO IV  

CARDÁPIO ESCOLAS MUNICIPAIS (referencia) 
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

          
          
  

 
  Chá Macarrão a  

CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL e bolonhesa 
  

 
  Pipoca Salada de chuchu 

8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 
          

Arroz 
 

      

Feijão 
Suco de Uva 

(Agricultura Familiar) Quirera BEBIDA LÁCTEA Risoto 

Ovo mexido e com 
(Agricultura 

familiar) de frango 
 Salada de 
beterraba 

Biscoito amant. 
Coco 

carne moída c/ 
batata Banana Salada de tomate 

15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 
          
      

 
Arroz 

Polenta   Sopa BEBIDA LÁCTEA Feijão 

molho de salsicha Sagu de 
(Agricultura 

familiar) 
Lingüiça assada 

  Laranja Legumes Biscoito aperitivo 
Salada de couve 
(Agricul. Fam.) 

22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 
          
    Arroz   Macarrão parafuso 

Sopa 
Suco de Uva 

(Agricultura Familiar) Feijão BEBIDA LÁCTEA Frango assado 

de e 
Carne de panela 
(Musculo bovino) 

(Agricultura 
familiar) Farofa de cenoura 

Feijão 
Biscoito rosquinha 

leite 
Salada de 

repolho Mamão   
29/02 1/3 2/3 3/3 4/3 

          
Arroz   

 
    

Feijão 
Suco de Uva 

(Agricultura Familiar) Sopa BEBIDA LÁCTEA Quirera com 

Ovos mexidos e de 
(Agricultura 

familiar) frango 

Salada de pepino 
Biscoito cream 

cracker Mandioca Maça Salada de tomate 
7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 

 
TATIANA TOMAL BRONDANI DOS SANTOS 

Nutricionista CRN 3439 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 

 
ANEXO V 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 DESCRIÇÃO TIPO MARCA QTDE. VL.UNIT VL.TOTAL 

LOTES  ALIMENTOS BÁSICOS NÃO PERECÍVEIS 
01 Achocolatado em pó 

enriquecido ou 
Chocolate em pó 

kg 
 

1200 10,45 12.540,00 

02 Achocolatado líquido - 
cx com 200 ml unid.  30000 1,34 40.200,00 

03 Açúcar refinado - pct 5 
kg kg  18000 2,42 43.560,00 

 
04 

Arroz agulhinha tipo I - 
pct 5 kg kg  5000 2,64 13.200,00 

Arroz parboilizado tipo I 
- pct 5 kg kg  25000 2,66 66.500,00 

05 Barra de cereais 
sabores diversos 
(chocolate, banana, 
castanha do Pará) - 
peso unitário aprox. 25g 

unid. 

 

100000 1,15 115.000,00 

06 Biscoito doce 
amanteigado sabor leite, 
chocolate e outros 

kg 
 

6000 11,90 71.400,00 

07 Biscoito doce tipo 
maisena kg  6000 8,78 52.680,00 

08 Biscoito doce tipo Maria kg  6000 9,30 55.800,00 
09 Biscoito pão de mel com 

cobertura de 
achocolatado 

kg 
 

6000 12,96 77.760,00 

10 Biscoito doce tipo 
polvilho kg  6000 12,28 73.680,00 

11 Biscoito doce tipo 
rosquinha sabor coco, 
leite, chocolate, milho e 
outras 

kg 

 
6000 10,47 62.820,00 

12 Biscoito salgado tipo 
crean cracker kg  6000 11,29 67.740,00 

13 Biscoito salgado tipo 
apertivo kg  6000 13,19 79.140,00 

14 Canjiquinha de milho 
(quirera) kg  5000 5,47 27.350,00 

15 Cereais esféricos de 
milho sabor chocolate 
enriquecido com ferro 

kg 
 

1500 21,08 31.620,00 

16 Cereais em anéis de 
milho, trigo e aveia 
sabor frutas cítricas  

kg 
 

1500 29,20 43.800,00 
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17 Cereal a base de arroz  kg  300 27,36 8.208,00 
Cereal a base de milho  kg  150 29,73 4.459,50 

18 Chá mate tostado em 
caixas de 200 gr kg  1100 17,73 19.503,00 

19 Chá em saquinho de 
camomila, erva doce, 
hortelã, frutas e cidreira 
em saquinhos – cx c/ 10 
und 

UNID. 

 

1000 2,53 2.530,00 

20 Charque  kg  2000 25,84 51.680,00 
21 Colorau - Urucum - pct 

c/ no máximo 100g kg  100 19,94 1.994,00 

22 Doce em pasta sabores 
diversos kg  600 8,64 5.184,00 

23 Doce de leite em pasta kg  400 11,12 4.448,00 
24 Ervilha em conserva kg  1000 6,26 6.260,00 
25 Extrato de tomate  kg  7000 5,41 37.870,00 
26 Farinha de mandioca 

torrada kg  500 4,39 2.195,00 

27 Farinha de milho  kg  4000 2,58 10.320,00 
28 Farinha de trigo especial 

(tipo I) em pacotes de 
05 kg 

kg 
 

10000 2,73 27.300,00 

29 Farinha láctea kg  100 18,84 1.884,00 
30 
 

Feijão carioquinha kg  10000 4,65 46.500,00 
Feijão preto  kg  12000 3,92 47.040,00 

31 Fermento em pó 
biológico - 100 gr lata  800 4,74 3.792,00 

Fermento em pó 
químico - 100 gr lata  800 2,16 1.728,00 

32 Flocos de cereais, trigo, 
cevada e aveia kg  100 31,56 3.156,00 

33 Flocos de milho 
açucarados enriquecido 
com ferro 

kg 
 

4000 20,71 82.840,00 

34 Frango (peito) cozido, 
salgado e desfiado - 
embalado à vácuo 

kg 
 

4000 39,51 158.040,00 

35 Fubá  amarelo kg  6000 1,76 10.560,00 
36 Gelatina em pó sabores 

diversos  kg  1000 25,90 25.900,00 

37 Leite em pó integral e 
instantâneo enriquecido 
com 12 vitaminas, ferro, 
cobre, iodo e zinco 

kg 

 
15000 12,31 184.650,00 

38 Macarrão tipo aletria 
com ovos (cabelo de 
anjo) 

kg 
 

800 7,67 6.136,00 
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Macarrão tipo 
conchas/padre nosso 
com ovos 

kg 
 

2000 5,24 10.480,00 

Macarrão tipo penne 
com ovoc kg  2000 5,91 11.820,00 

Macarrão tipo 
espaguete com ovos kg  2000 5,71 11.420,00 

Macarrão tipo parafuso 
com ovos kg  2000 6,65 13.300,00 

39 Macarrao colorido tipo 
parafuso com vegetais kg  2000 6,11 12.220,00 

40 Margarina vegetal - 500 
gr pote  2500 2,69 6.725,00 

41 Milho canjicado  kg  2000 4,99 9.980,00 
42 Milho para pipoca  kg  1000 5,15 5.150,00 
43 Milho verde em 

conserva kg  1000 8,03 8.030,00 

44 Mistura para bolo 
sabores diversos 
(baunilha, coco, 
abacaxi, laranja, 
chocolate e outros) 

kg 

 

1000 7,37 7.370,00 

45 
 

Mistura para o preparo 
de pudim com leite - 
sabor chocolate  

kg 
 

1000 40,53 40.530,00 

Mistura para o preparo 
de pudim sabor 
morango 

kg 
 

1000 40,53 40.530,00 

Mistura para o preparo 
de pudim sabor coco kg  1000 40,53 40.530,00 

46 Óleo de soja refinado - 
900 ml lata  15000 3,42 51.300,00 

47 Orégano - pct com no 
máximo 100 g kg  50 101,34 5.067,00 

48 Polvilho azedo kg  100 10,67 1.067,00 
49 Preparado líquido 

concentrado para 
refresco, diluição de 1:5 
lt a 1:10 lt 

lt 

 
5000 13,81 69.050,00 

50 Sagu de mandioca  kg  2500 12,35 30.875,00 
51 Sal refinado  kg  4000 1,04 4.160,00 
52 Trigo para kibe kg  300 7,60 2.280,00 
53 Vinagre de álcool - 750 

ml frasco  1500 1,51 2.265,00 

  ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES 
ALIMENTARES ESPECIAIS 

 
 

Biscoito doce integral 
diet kg  20       20,21  404,20 
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54 

Biscoito doce de 
polvilho tipo sequilhos.  
Descrição na 
embalagem: NÃO 
CONTÉM GLÚTEM.  

kg 

 

15       13,44  201,60 

Adoçante dietético 
líquido fsc  20        3,12  62,40 

Fórmula infantil de 
seguimento a base de 
soja ou sem lactose 
para lactentes a partir 
do 6º mês com restrição 
de lactose - lata 400g 

LATA 

 

100       29,86  2.986,00 

Suco de soja sabores 
maçã, uva e pessego.  
Embalagem de até 1lt 
SEM LACTOSE 

lt 

 
30        3,14  94,20 

  CARNES E DERIVADOS 
 
 

55 

ACEM ISCAS 
CONGELADAS DE 
PRIMEIRA 

KG. 
 

7000       14,75  103.250,00 

BIFE DE POSTA 
VERMELHA  KG.  5000       20,94  104.700,00 

CARNE MOÍDA DE 
PRIMEIRA  KG.  7000       20,43  143.010,00 

MÚSCULO EM CUBOS  KG.  7000       15,83  110.810,00 
 
 

56 

COXA COM SOBRE 
COXA DE FRANGO - 
RESFRIADA 

KG. 
 

25000        6,39  159.750,00 

FILÉ DE FRANGO 
SASSAMI   KG.  10000       10,50  105.000,00 

57 FILÉ DE CAÇÃO - 
CONGELADO KG.  2500       20,36  50.900,00 

 
 

58 

EMPANADO DE 
FRANGO 100 a 150 G   UND  10000        1,04  10.400,00 

HAMBÚRGUER 
BOVINO COM 56 GR 
CADA 

UND 
 

10000        0,74  7.400,00 

LINGÜIÇA 
CALABRESA KG.  1000       11,39  11.390,00 

SALSICHA TIPO VIENA  KG.  2500        7,53  18.825,00 
  HORTIFRUTIGRANJEIROS 
 
 
 
 
 

59 

ABACATE DE 1º 
QUALIDADE KG  1300        3,89  5.057,00 

BANANA CATURRA DE 
1º QUALIDADE, 
maturação média 

KG 
 

33000        1,79  59.070,00 

BANANA PRATA DE 1º 
QUALIDADE KG  3000        3,30  9.900,00 
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GOIABA VERMELHA 
de 1º qualidade, sem 
estar amassada 

KG 
 

3000        7,85  23.550,00 

LARANJA PERA 
MÉDIA, TAMANHO  125 
de 1 º qualidade 

KG 
 

20000        2,18  43.600,00 

LARANJA LIMA DE 1º 
QUALIDADE KG  2200        4,16  9.152,00 

LIMÃO TAITI de 
tamanho médio e de 1 º 
qualidade 

KG 
 

3300        2,86  9.438,00 

MAÇÃ FUJI E OU GALA 
TAM 100. CAT II DE 1º 
QUALIDADE 

KG 
 

18000        6,79  122.220,00 

MAMÃO FORMOSA 
COMPRIDO, tamanho 
médio, média 
maturação, de 1º 
qualidade 

KG 

 

4500        3,69  16.605,00 

MAMÃO PAPAYA OU 
HAVAI DE 1º 
QUALIDADE 

KG 
 

2500        5,33  13.325,00 

MANGA ESPADA DE 1ª 
QUALIDADE, com 
ausencia de fiapo 

KG 
 

2500        3,69  9.225,00 

MELANCIA REDONDA 
DE 1ª QUALIDADE, 
com aproximadamente 
10 kg cada, inteira, de 
1º qualidade 

KG 

 

7000        1,82  12.740,00 

MELAO AMARELO, 
comum, tamanho 
médio, de 1º qualidade 

KG 
 

2500        4,31  10.775,00 

MORANGO DE 1 º 
QUALIDADE, tamanho 
médio 

BDJ 
 

1800        4,43  7.974,00 

MORGOTE PAULISTA 
DE 1º qualidade KG  5000        4,25  21.250,00 

UVA ITALIA DE 1º 
QUALIDADE KG  2500        7,92  19.800,00 

KIWI NACIONAL DE 1º 
QUALIDADE KG  2500       13,86  34.650,00 

60 ABÓBORA MORANGA 
DE 1º QUALIDADE KG  1000        1,80  1.800,00 

ABOBRINHA VERDE 
EXTRA AA DE 1 º 
QUALIDADE 

KG 
 

2300        4,20  9.660,00 

BRÓCOLIS DE 1º 
QUALIDADE UND  2500        3,97  9.925,00 

CHUCHU EXTRA AA 
DE 1º QUALIDADE KG  6000        3,69  22.140,00 
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COUVE FLOR 
GRANDE EXTRA DE 1º 
QUALIDAD 

UND 
 

1200        3,77  4.524,00 

PEPINO DE 1º 
QUALIDADE KG  2500        3,42  8.550,00 

TOMATE EXTRA AA 
DE 1 º QUALIDADE KG  9000        4,62  41.580,00 

61 ACELGA  DE 1º 
QUALIDADE UND  1200        3,43  4.116,00 

ALFACE LISA OU 
CRESPA DE 1º 
QUALIDADE, 
TAMANHO GRANDE 

UND 

 
8000        1,93  15.440,00 

CHEIRO VERDE DE 1 º 
QUALIDADE MÇ  2500        2,20  5.500,00 

COUVE MANTEIGA DE 
1ª QUALIDADE, 
tamanho médio 

MÇ 
 

1000        2,82  2.820,00 

ESCAROLA de 
tamanho médio e 1º 
qualidade 

UND 
 

500        1,81  905,00 

ESPINAFRE de 1º 
qualidade MÇ  600        2,32  1.392,00 

REPOLHO GRANDE 
DE 1ª QUALIDADE UND  5000        3,56  17.800,00 

62 BATATA LISA 
PRIMEIRA 1º 
QUALIDADE 

KG 
 

28000        2,89  80.920,00 

BATATA DOCE EXTRA, 
tamanho médio de 1º 
qualidade 

KG 
 

3500        4,22  14.770,00 

BATATA SALSA DE 1 º 
QUALIDADE KG  1000       10,17  10.170,00 

BETERRABA EXTRA 
AA de 1º qualidade KG  4500        3,23  14.535,00 

CENOURA EXTRA AA 
DE 1º QUALIDADE KG  11000        3,69  40.590,00 

MANDIOCA (AIPIM) 
EXTRA, de 1º qualidade KG  2500        2,51  6.275,00 

63 CEBOLA  BRANCA DE 
1º QUALIDADE, 
tamanho médio 

KG 
 

8000        3,82  30.560,00 

ALHO DE 1º 
QUALIDADE KG  1100       28,61  31.471,00 

64 OVOS BRANCOS 
EXTRA DZ  24000        4,01  96.240,00 

  VALOR TOTAL (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E 
DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA 

CENTAVOS) 
R$3.802.313,90 
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ANEXO VI 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
ITEM 01– ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO OU CHOCOLATE EM PÓ 
 
1 CARACTERIZAÇÃO 
1.1 É o produto obtido a partir do cacau em pó solúvel e açúcar, por processos 
tecnológicos adequados e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação.   
1.2 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM 8 VITAMINAS  
INSTANTANEO Cacau alcalino em pó lecitinizado, açúcar, mistura vitamínica (vitamina 
C, niacina, vitaminas B6, B1 e B2, A, ácido fólico e vitamina B12), sal e aroma artificial 
de baunilha; 
O produto não deve conter aromatizantes e é permitida a adição de estabilizantes e/ou 
emulsificantes que reconhecidamente aumentem a capacidade de dissolubilidade do 
produto, desde que permitidos pela legislação vigente. Deverá ser apresentado na 
forma de pó fino e homogêneo; cor: marrom; odor: característico; sabor próprio; 
1.2 De acordo com a Portaria nº 31 de 13 de janeiro de 1998 – ANVISA, o produto 
deverá ser enriquecido com minerais e no mínimo 8 vitaminas. 
1.3 O fornecedor deverá apresentar além dos documentos já citados, uma Certidão 
Oficial de Análise (Laudo Bromatológico) expedido por órgão oficial, comprovando-se 
desta forma o enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Peso líquido declarado no rótulo mínimo 99% (tolerável) 
2.2 Características sensoriais próprias 
2.3 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência (crítico) 
2.4 Umidade máximo 3% (crítico) 
2.5 Proteínas mínimo 2% (crítico) 
2.6 Carboidratos mínimo 85%(crítico) 
2.7 Gordura total máximo 2 % (crítico) 
2.8 Valor calórico total mínimo 390 Kcal/100g (crítico) 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar 
com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento 
e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto poderá ser saco de polietileno atóxico, 
termossoldado, ou pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de 
baixa densidade, resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo com 
capacidade máxima de 01(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 02 – ACHOCOLATADO LÍQUIDO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 É o produto preparado com chocolate em pó ou achocolatado diluído em leite 
integral. O produto deve se apresentar pronto para consumo e não deverá necessitar 
de refrigeração para armazenamento. O produto deverá possuir sabor característico de 
chocolate e já ser adoçado. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 – CEP 83501-000 
Almirante Tamandaré - Paraná 

33 

2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em caixa tetra Pak hermeticamente 
fechada e esterilizada através de um processo térmico que garanta a esterilização, com 
capacidade máxima 200(duzentos) ml. A embalagem deverá conter uma unidade de 
canudo para cada embalagem, a ser utilizado para consumo do produto. 
3.2 Para o peso líquido do produto, serão observadas os critérios de tolerância 
constantes na portaria INMETRO nº 74 de 25/05/95; 
3.3 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 03 - AÇÚCAR REFINADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Açúcar é o alimento obtido pelo processamento tecnológico adequado e Boas 
Práticas de Fabricação, da cana de açúcar, sem fermentação, refinado.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias  
2.2 Umidade máximo 0,3% por peso; 
2.3 Teor de sacarose mínimo de 99% por peso; 
2.4 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, 
termossoldado, resistente com capacidade para 5 (cinco) quilos; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 04 -ARROZ POLIDO/ AGULHINHA TIPO I 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Grãos de arroz “in natura”, provenientes da espécie Oryza Sativa, beneficiados, 
grãos longos, finos e polidos, tipo 1 de procedência nacional, e da safra corrente. O 
produto deverá conter no mínimo 90% de grãos inteiros. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Umidade máximo 15% por peso; 
2.3 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais, 
fermentação e mofo, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. 
2.4 Isento de defensivos agrícolas organoclarados; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
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4.1 A embalagem primária do produto poderá ser saco plástico atóxico, incolor, 
termossoldado, resistente, com capacidade para 05(cinco) quilos em 80% da 
quantidade e 1 (um) quilo em 20% da quantidade; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 05 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO I 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Grãos de arroz “in natura”, provenientes da espécie Oryza Sativa, beneficiados, 
polidos, parboilizado, tipo 1 de procedência nacional, e da safra corrente. O produto 
deverá conter no mínimo 90% de grãos inteiros. 
2.2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Umidade máximo 14% por peso; 
2.3 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais, 
fermentação e mofo, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. 
2.4 Isento de defensivos agrícolas organoclarados; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto poderá ser saco plástico atóxico, incolor, 
termossoldado, resistente, com capacidade para 05(cinco) quilos; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 06 – BARRA DE CEREAIS SABORES BANANA COM CHOCOLATE, 
CASTANHA DO PARÁ COM COBERTURA DE CHOCOLATE E/OU CHOCOLATE 
 1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Cada barra de cereais deverá apresentar peso unitário aproximado de 25 
gramas e deverá conter em sua composição no mínimo: cereais (aveia e flocos de 
arroz (farinha de arroz, açúcar e sal) xarope de glicose, açúcar invertido e demais 
ingredientes característicos de cada sabor solicitado, sendo eles: banana desidratada 
(aprox. 21%), cacau em pó, castanha do Pará, massa de cacau dentre outros. O 
produto poderá ser adicionado de outras substâncias permitidas, desde que 
declaradas. Elaborados por processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de 
Fabricação.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 O produto deverá estar isento de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras 
impurezas ou matérias estranhas prejudiciais à saúde humana. 
2.2 O produto deverá apresentar características organolépticas características do 
produto. 
2.3 Microbiologia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 12  de 
02.01.2001 - ANVISA 
2.4 Microscopia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 175 de 
08.07.2003 - ANVISA 
3 PRAZO DE VALIDADE 
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3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 
4  EMBALAGEM E ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser filme de PET (poliéster) metalizado, 
laminado com PEBD (polietileno de baixa densidade) ou de PET (poliéster) metalizado, 
laminado com BOPP (polipropileno biorientado) ou de BOPP (polipropileno biorientado) 
metalizado, laminado com BOPP (polipropileno biorientado). 

 
ITEM 07 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SABOR LEITE, NATA, COCO E 
CHOCOLATE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1 .1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação.  O produto não deverá conter soja 
(extrato, farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína 
texturizada de soja). O produto poderá ser solixitado nos sabores leite, nata, coco e 
chocolate. 
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
1.3 O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, soro de leite, sal, aroma 
artificial, fermento químico.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias 
2.2 Ausência de Matéria estranha prejudicial à saúde humana   
2.3 Umidade máximo 10% (crítico) 
2.4 Acidez em mL de solução Normal máximo 2  
2.5 Gordura Total: mínimo 10% (crítico) 
2.6 Resíduo Mineral fixo (deduzido do NaCl) máximo 3%  
2.7 Coliformes a 45ºC: 
2.8 Estafilococos coagulase positiva: 
2.9 Salmonella sp/25g ausência  
2.10 Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais.  
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 240(duzentos e quarenta) dias. No ato de entrega os produtos não 
poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
72(setenta e dois) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 08 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não deverá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja).  
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
1.3 O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, aroma artificial. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 O pão de mel deverá ser elaborado com matérias primas sãs, limpas e em perfeito 
estado de conservação. 
2.2 Características sensoriais próprias; 
2.3 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.4 Ausência de corantes; 
2.5 acidez em solução normal(ml/100mg): máximo de 4% em peso; 
2.6 umidade: máximo de 10% em peso; 
2.7 lipídios: mínimo de 13% em peso; 
2.8 Peso unitário de cada biscoito: de 15(quinze) a 20(vinte) gramas, os quais deverão 
ser identificados na ficha técnica do produto; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 09 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não deverá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja).  
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
1.3 O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, aroma artificial. 
1.4 Peso unitário de cada biscoito: de 15(quinze) a 20(vinte) gramas, os quais deverão 
ser identificados na ficha técnica do produto; 
2 PRAZO DE VALIDADE 
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2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 10 - BISCOITO PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE OU  
ACHOCOLATADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Produto elaborado assado, devendo conter em sua formulação, farinha de trigo, 
mel, açúcar, leite ou soro de leite e coberto com chocolate ao leite ou achocolatado, 
podendo conter outros ingredientes, desde que citados. O produto não poderá conter 
soja (extrato, farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou 
proteína texturizada de soja). 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 O pão de mel deverá ser elaborado com matérias primas sãs, limpas e em perfeito 
estado de conservação. 
2.2 Características sensoriais próprias; 
2.3 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.4 Ausência de corantes; 
2.5 acidez em solução normal(ml/100mg): máximo de 4% em peso; 
2.6 umidade: máximo de 10% em peso; 
2.7 lipídios: mínimo de 13% em peso; 
2.8 Peso unitário de cada biscoito: de 15(quinze) a 20(vinte) gramas, os quais deverão 
ser identificados na ficha técnica do produto; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 11 - BISCOITO DOCE TIPO POLVILHO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não poderá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja).  
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
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1.3 O produto deverá conter no mínimo: polvilho azedo, gordura vegetal, leite, ovos e 
sal. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias 
2.2 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.3 Acidez em ml de solução Normal máximo 2; 
2.4 Gordura Total: mínimo 10% (crítico) 
2.5 Coliformes a 45ºC: 10/g; 
2.6 Estafilococos coagulase positiva: máximo 5x10²/g; 
2.7 Salmonella sp/25g ausência ; 
2.8 Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. 
2.9 O produto deverá ter as seguintes características organolépticas: aparência massa 
torrada, cor própria, odor próprio, sabor próprio, textura crocante 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 12 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO, LEITE, 
CHOCOLATE, NATA E/OU MILHO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não deverá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja). O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação Deve ser 
produzido através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de 
Fabricação. Os produtos poderão ser solicitados nas seguintes marcas: coco, leite, 
nata, milho ou chocolate. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias 
2.2 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência  
2.3 Umidade máximo 10% (crítico) 
2.4 Acidez em mL de solução Normal máximo 2  
2.5 Gordura Total: mínimo 10% (crítico) 
2.6 Resíduo Mineral fixo (deduzido do NaCl) máximo 3%  
2.7 Coliformes a 45ºC: 
2.8 Estafilococos coagulase positiva: 
2.9 Salmonella sp/25g ausência  
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2.10 Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. Características organolépticas: aparência massa torrada; cor, 
odor e sabor próprio. 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 13 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não poderá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja). Deve ser produzido através de processos tecnológicos adequados e Boas 
Práticas de Fabricação.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias 
2.2 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.3 Acidez em ml de solução Normal máximo 2; 
2.4 Gordura Total: mínimo 10% (crítico) 
2.5 Coliformes a 45ºC: 10/g; 
2.6 Estafilococos coagulase positiva: máximo 5x10²/g; 
2.7 Salmonella sp/25g ausência ; 
2.8 Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais. 
2.9 O produto deverá ter as seguintes características organolépticas: aparência massa 
torrada, cor própria, odor próprio, sabor próprio, textura crocante 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 14 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não poderá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
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de soja). Deve ser produzido através de processos tecnológicos adequados e Boas 
Práticas de Fabricação.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 15 – CANJIQUINHA AMARELA (QUIRERA) 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o alimento obtido de grãos ou pedaços de grãos sadios de milho, Zea mays, que 
apresentam ausência parcial ou total de germe, resultante do processo de 
escarificação mecânica ou manual (desgerminação). Os grãos devem ser da classe 
amarela, e devem utilizar processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de 
Fabricação.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Insetos vivos ausência (crítico); 
2.3 Umidade máxima: 13,00 % (crítico); 
2.4 Acidez em ml de Solução Normal máximo: 3,00 (crítico); 
2.5 Proteína Bruta mínimo: 6,00 % (crítico). 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade máxima para 1 (um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 16 – CEREAL DE MILHO, ESFÉRICO SABOR CHOCOLATE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto elaborado a base de milho, açúcar, sal e outros ingredientes, 
enriquecido com ferro, podendo ser adicionado de outros nutrientes e/ou substâncias 
permitidas por lei e elaborado por processos tecnológicos adequados e de acordo com 
as Boas Práticas de Fabricação. Deverá apresentar-se sob a forma esférica e poderá 
ser solicitado nos sabores: chocolate. 
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 O cereal esférico sabor chocolate deverá ser preparado com matérias primas sãs, 
limpas isentas de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, não 
podendo ser utilizadas no seu preparo, substâncias resinosas ou graxas não 
comestíveis. 
3 ANÁLISES MÍNIMAS 
3.1 Umidade máximo 15% em peso; 
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3.2 Ausência de sujidades, parasitos e larvas; 
3.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor. 
4 PRAZO DE VALIDADE 
4.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
5 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
5.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico, resistente, vedado hermeticamente, com capacidade mínima de 
500g e máxima de 2 (dois) quilo; 
5.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 17 – CEREAL EM FORMA DE ANÉIS DE MILHO, TRIGO E AVEIA SABOR 
FRUTAS CÍTRICAS  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto elaborado a base de milho, açúcar, sal, farinha de trigo enriquecida 
com ferro ou farinha de arroz, farinha de aveia, extrato de malte e outros ingredientes, 
podendo ser adicionado de outros nutrientes e/ou substâncias permitidas por lei e 
elaborado por processos tecnológicos adequados e de acordo com as Boas Práticas de 
Fabricação. Poderá conter os seguintes corantes: amarelo, laranja, verde e vermelho; e 
os seguintes aromas: abacaxi, laranja, limão e morango. Deverá apresentar-se sob a 
forma de anéis coloridos. 
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 O cereal deverá ser preparado com matérias primas sãs, limpas isentas de matéria 
terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, não podendo ser utilizadas no 
seu preparo, substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. 
3 ANÁLISES MÍNIMAS 
3.1 Umidade máximo 15% em peso; 
3.2 Ausência de sujidades, parasitos e larvas; 
3.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor. 
4 PRAZO DE VALIDADE 
4.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
5 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
5.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico, resistente, vedado hermeticamente, com capacidade mínima de 
500g e máxima de 2 (dois) quilo; 
5.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 18 – CEREAL A BASE DE ARROZ 
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1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado a base de arroz, 
enriquecido com vitaminas e ferro, pré-cozido e instantâneo, processado através de 
tecnologia apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 

2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.3 Microbiologia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 12  de 
02.01.2001 - ANVISA 
2.4 Microscopia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 175 de 
08.07.2003 - ANVISA 

3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 

4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 19 – CEREAL A BASE DE MILHO 

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado a base de milho, 
enriquecido com vitaminas e ferro, pré-cozido e instantâneo, processado através de 
tecnologia apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 

2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.3 Microbiologia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 12  de 
02.01.2001 - ANVISA 
2.4 Microscopia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 175 de 
08.07.2003 - ANVISA 

3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 

4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas; 
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4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 20 - CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto obtido de uma ou mais partes (folhas novas, hastes e talos) de Ilex 
paraguariensis, sãs e limpas, fragmentadas, tostadas, sem coloração artificial, sem 
saborização e sem adição de açúcar. Não deve ter cheiro de fumaça ou sabor anormal. 
O mate não deve apresentar-se em pó muito tênue que subsista suspenso quando feita 
à infusão. Deve ser produzido através de processo tecnológico adequado e de acordo 
com as Boas Práticas de Fabricação.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais própria 
2.2 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência 
2.3 Umidade máximo 10% (crítico) 
2.4 Resíduo Mineral fixo máximo 7%(crítico) 
2.5 Resíduo mineral fixo Insolúvel em HCl a 10% máximo 1% (crítico) 
2.6 Cafeína mínimo 0,4% (crítico) 
2.7 Coliformes a 45ºC máximo 10³/g (crítico) 
2.8 Salmonella sp em 25g ausência (crítico) 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser em saco de polietileno atóxico, 
incolor, transparente, termossoldado, revestido por caixa de papelão com capacidade 
para 200 (duzentos) gramas; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 21 – CHÁ EM SAQUINHO, NOS SABORES CAMOMILA, ERVA DOCE, ERVA 
CIDREIRA, HORTELÃ, FRUTAS (MAÇA, PESSEGO, LARANJA OU OUTRA) 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1Chá, em saquinhos, nos sabores camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã, frutas 
diversas (maçã, pêssego, laranja ou outra). Deverá ser produzido através de processo 
tecnológico adequado e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais própria 
2.2 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência 
2.3 Umidade máximo 10% (crítico) 
2.4 Resíduo Mineral fixo máximo 7%(crítico) 
2.5 Resíduo mineral fixo Insolúvel em HCl a 10% máximo 1% (crítico) 
2.6 Coliformes a 45ºC máximo 10³/g (crítico) 
2.7 Salmonella sp em 25g ausência (crítico) 
3 PRAZO DE VALIDADE 
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3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 O produto deverá ser apresentado em caixa de papelão, revestida por filme 
plástico, contendo no mínimo 10 saquinhos com aproximadamente 10(dez) gramas 
cada. 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 22 - JERKEAD BEEF ou CHARQUE (CARNE BOVINA SALGADA CURADA 
DESSECADA) 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É um produto cárneo industrializado ou não, obtido de porções musculares 
comestíveis de carne bovina cortada em mantas, adicionado de cloreto de sódio e sais 
de cura ou apenas cloreto de sódio, submetido a um processo de maturação e 
dessecação. O produto deve ser produzido em estabelecimento sob inspeção oficial. 
Produzido através de processo tecnológico adequado e de acordo com as Boas 
Práticas de Fabricação. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Peso líquido declarado no rótulo mínimo 99%  
2.2 Características sensoriais (aspecto úmido, amolecido, pegajoso, 
odor e áreas de colorações anormais, exudação de líquido). 
próprias 
2.3 Tecidos inferiores (aponevroses, cartilagens, etc.). 
2.4 Capa de gordura máximo 20%  
2.5 Umidade (substância voláteis a 105°C) máximo 45%  
2.6 Coliformes a 45º C máximo 10³/g (crítico) 
2.87Estafilococos coagulase positiva máximo 5x10³/g  
2.8 Salmonella sp, em 25g ausência  
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de fabricação. No ato da 
entrega os produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 
30%(trinta por cento), ou seja, 54 (cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
4.1 O produto deverá ser embalado à vácuo, em pacotes de até 2 quilos. 
4.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 23 – COLORAU  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 Colorau ou colorífico é o condimento de cor avermelhada, preparado à base de 
uma ou mais espécies vegetais e usado nos alimentos com a  finalidade de realçar 
suas cores, alterar-lhes a textura e modificar-lhes o sabor. É o nome dado ao 
condimento preparado principalmente à base de sementes de urucum dessecadas e 
trituradas ao pó fino, usualmente misturadas ao pó fino de outras sementes também 
dessecadas e trituradas, como o milho. O produto deverá apresentar-se na forma de pó 
fino. Deverá apresentar aspecto, cheiro e sabor próprios.  
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1.2 O produto deverá obedecer as normas da legislação vigente para alimentos e 
específica ao produto.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta)dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinquenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo 100 gramas; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 24 – DOCE EM PASTA SABORES BANANA E GOIABA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 Doce em pasta é o produto obtido da concentração da polpa da fruta madura, por 
processo tecnológico adequado devendo os frutos serem selecionados sem casca e 
sem sementes, devendo ter as seguintes características organolépticas: cor: da própria 
fruta, odor: próprio, consistência: pastosa ou cremosa.  
1.1 O produto deverá obedecer as normas da legislação vigente para alimentos e 
específica ao produto.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em potes de polietileno contendo no 
máximo 1(um) quilo, com as seguintes informações estampadas na embalagem:  
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 25 – DOCE DE LEITE EM PASTA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 Doce de leite em pasta é o produto produzido com leite pasteurizado, açúcar e 
enzimas, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. 
Deverá apresentar aspecto, cheiro e sabor próprios e cor amarelada. O produto deverá 
apresentar selo do SIF e deverá apresentar consistência pastosa ou cremosa.  
1.2 O produto deverá obedecer as normas da legislação vigente para alimentos e 
específica ao produto.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta)dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinquenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em potes de polietileno contendo no 
máximo 1(um) quilo, devendo estas estarem intactas, sem amassamentos, vazamentos 
e outras condições que alterem a qualidade do produto. 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
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ITEM 26 – ERVILHA EM CONSERVA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 É o produto obtido do cozimento de grãos inteiros de ervilha, reidratados ao natural, 
água, açúcar e sal, obtidos por processos tecnológicos adequados e de acordo com as 
Boas Práticas de Fabricação, envasados em recipientes herméticos, estáveis à 
temperatura ambiente e, comercialmente estéreis. O produto deverá apresentar 
elementos inteiros de consistência macia em salmoura, não devendo apresentar adição 
de aditivos químicos.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Volume declarado no rótulo mínimo 99% ; 
2.2 Características sensoriais próprias; 
2.3 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência; 
2.4 Açúcar total máximo 1%; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
Lata de folhas de flandres com verniz sanitário, hermeticamente fechada e esterilizada 
através de um processo térmico que garanta a esterilização, com capacidade 
aproximada de 200 gramas a 1 quilo ; 
4.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 27 – EXTRATO DE TOMATE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 É o produto resultante da concentração da polpa de frutos do tomateiro Solanum 
lycopersicum, obtidos por processos tecnológicos adequados e de acordo com as Boas 
Práticas de Fabricação, envasados em recipientes herméticos, estáveis à temperatura 
ambiente e, comercialmente estéreis. O produto pode apresentar-se sob a forma de: 
extrato. É tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto 
deve estar isento de fermentação, pele e semente.  
1.2 O produto deverá conter no mínimo: tomate, açúcar e sal. 
1.3 O produto deverá apresentar-se concentrado e com a presença de polpa de 
tomate. Deverá possui coloração vermelha característica e não poderá apresentar-se 
com consistência aguada. Serão aceito também produtos que possam vir a ser 
entregues enriquecidos com vitaminas. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS  
2.1 Volume declarado no rótulo mínimo 99% ; 
2.2 Características sensoriais próprias; 
2.3 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência; 
2.4 Açúcar total máximo 1%; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
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4.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
Lata de folhas de flandres com verniz sanitário, hermeticamente fechada e esterilizada 
através de um processo térmico que garanta a esterilização, com capacidade 
aproximada de 1 quilo ; 
4.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 28 – FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o alimento obtido da mandioca da classe amarela, subgrupo fino beneficiada, que 
apresentam ausência parcial ou total de germe, torrada e produzida através de 
processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação. O produto será 
utilizado para preparo de farofa. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Peso líquido declarado no rótulo mínimo 99%(tolerável) 
2.2 Características sensoriais próprias 
2.3 Umidade máximo 14%  
2.4 Coliformes a 45º C máximo 10²/g  
2.5 Salmonella sp, em 25g ausência  
2.6 Bacillus cereus máximo 3x10 3 /g  
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente, ou saco de papel Kraft com capacidade 
máxima para 1 (um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 29 – FARINHA DE MILHO FLOCADA – TIPO BIJU - AMARELA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o alimento obtido através de processamento tecnológico adequado a partir de 
grãos de milho, Zea mays desgerminados e submetidos aos processos de maceração, 
secagem, moagem, peneiração e laminação adequados, obedecidas às Boas Práticas 
de Fabricação. O produto será utilizado para preparo de farofa.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Peso líquido declarado no rótulo mínimo 99%(tolerável) 
2.2 Características sensoriais próprias 
2.3 Umidade máximo 14%  
2.4 Coliformes a 45º C máximo 10²/g  
2.5 Salmonella sp, em 25g ausência  
2.6 Bacillus cereus máximo 3x10 3 /g  
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 – CEP 83501-000 
Almirante Tamandaré - Paraná 

48 

4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade máxima para 1 (um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente 

ITEM 30 -FARINHA DE TIGO ESPECIAL (TIPO I)  

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO  

1.1 Produto obtido do trigo, sadio, devidamente limpo, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, isento de matéria terrosa e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 
rançoso, devendo obedecer à legislação vigente. Produto composto de 100% de 
farinha de trigo especial para consumo obtido através da moagem de trigo e 
enriquecida com ferro e ácido fólico. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 umidade máxima 15,0 % por peso; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias.  

4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto poderá ser em saco de polietileno incolor ou 
saco de papel Kraft, ambos atóxicos, com capacidade para 05 (cinco) quilos; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 31 – FARINHA LÁCTEA 

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado à base de farinha de trigo 
torrada, açúcar, leite em pó integral, sal, vitaminas e minerais, processado através de 
tecnologia apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 

2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.3 Microbiologia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 12  de 
02.01.2001 - ANVISA 
2.4 Microscopia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 175 de 
08.07.2003 - ANVISA 

3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 
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4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas 
4.2  O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 32 - FEIJÃO CARIOCA TIPO I 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Feijão anão, de cores, carioquinha, tipo 1 “in natura”, é o grão comestível do “ 
Phaseolus vulgaris, ou Vigna unguiculata L.,Walp (feijão de corda), constituído de no 
mínimo 95%(noventa e cinco por cento) de grãos na cor característica a variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. 
1.2 Serão tolerados no máximo 4% de defeitos gerais (quebrados, murschos, 
pedras, cores diferenciadas) no produto a ser entregue. 
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 O produto feijão “in natura”, deverá ser de safra corrente “e obedecer aos limites 
máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Anexo I e item 4.4 da 
Portaria 161 de 24/07/87 do Ministério da Agricultura – M.A., complementada pelas 
Portarias 08 de 19/08/87 e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura – M.A., para 
efeito de classificação 
3 ANÁLISES MÍNIMAS 
3.1 Umidade máximo 15% em peso; 
3.2 Ausência de sujidades, parasitos e larvas; 
3.3 Ausência de defensivos agrícolas organoclorados; 
3.4 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
4 PRAZO DE VALIDADE 
4.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
5 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
5.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
5.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
 ITEM 33 - FEIJÃO PRETO TIPO I 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.3 1.1 Feijão anão, classe preto, tipo 1 “in natura”, é o grão comestível do “ 
Phaseolus vulgaris, constituído de no mínimo 95%(noventa e cinco por cento) de grãos 
na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos. 
1.4 Serão tolerados no máximo 4% de defeitos gerais (quebrados, murschos, 
pedras, cores diferenciadas) no produto a ser entregue. 
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
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2.1 O produto feijão “in natura”, deverá ser de safra corrente “e obedecer aos limites 
máximos de tolerânciade defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Anexo I e item 4.4 da 
Portaria 161 de 24/07/87 do Ministério da Agricultura – M.A., complementada pelas 
Portarias 08 de 19/08/87 e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura – M.A., para 
efeito de classificação 
3 ANÁLISES MÍNIMAS 
3.1 Umidade máximo 15% em peso; 
3.2 Ausência de sujidades, parasitos e larvas; 
3.3 Ausência de defensivos agrícolas organoclorados; 
3.4 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
4 PRAZO DE VALIDADE 
4.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
5 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
5.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
5.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 34 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Fermento biológico seco é um composto com alto poder fermentativo, utilizado na 
panificação, elaborado por processos tecnológicos adequados e de acordo com as 
Boas Práticas de Fabricação. Deve ser apresentado na forma de pó granulado, o qual 
não necessite de refrigeração; 
1.2 Ingredientes básicos: Saccharomyces Cerevisiae e monoestearato de sorbitana 
(agente de fermentação). Pode ser adicionado de outros nutrientes e/ou substâncias 
permitidas por lei, desde que mencionadas. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
OPÇÃO A: Lata de folhas de flandres, com capacidade para 100(cem) gramas; 
OPÇÃO B: Frasco em polietileno atóxico, resistente, com tampa rosqueada ou de 
pressão, hermeticamente vedada, inviolável, com capacidade para 100(cem) gramas. 
3.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 

 
ITEM 35- FERMENTO EM PÓ QUÍMICO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Fermento em pó químico, é um composto com alto poder fermentativo, utilizado na 
panificação, principalmente na confecção de bolos e tortas, elaborado por processos 
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tecnológicos adequados e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. Deve ser 
apresentado na forma de pó, na cor branca. 
1.2 Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 
carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio, conforme legislação vigente. Pode ser 
adicionado de outros nutrientes e/ou substâncias permitidas por lei, desde que 
mencionadas. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
OPÇÃO A: Lata de folhas de flandres, com capacidade para 100(cem) gramas; 
OPÇÃO B: Frasco em polietileno atóxico, resistente, com tampa rosqueada ou de 
pressão, hermeticamente vedada, inviolável, com capacidade para 100(cem) gramas.. 
3.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 36 – FLOCOS DE CEREAIS, TRIGO, CEVADA E AVEIA 

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado à base de trigo, cevada, 
aveia, açúcar, maltodextrina, sal, vitaminas e minerais, processado através de 
tecnologia apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 

2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Ausência de matéria estranha prejudicial à saúde humana; 
2.3 Microbiologia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 12  de 
02.01.2001 - ANVISA 
2.4 Microscopia do produto deverá enquadrar-se na Resolução-RDC nº 175 de 
08.07.2003 - ANVISA 

3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 

4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 37 – FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS (CEREAL DE MILHO), 
ENRIQUECIDO COM FERRO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o produto elaborado a base de milho, açúcar, sal e outros ingredientes, 
enriquecido com ferro, podendo ser adicionado de outros nutrientes e/ou substâncias 
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permitidas por lei e elaborado por processos tecnológicos adequados e de acordo com 
as Boas Práticas de Fabricação. Deverá apresentar-se sob a forma de flocos recoberto 
por açúcar.  
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 Os flocos de milho açucarados deverão ser preparados com matérias primas sãs, 
limpas isentas de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, não 
podendo ser utilizadas no seu preparo, substâncias resinosas ou graxas não 
comestíveis. 
3 ANÁLISES MÍNIMAS 
3.1 Umidade máximo 15% em peso; 
3.2 Ausência de sujidades, parasitos e larvas; 
3.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor. 
4 PRAZO DE VALIDADE 
4.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
5 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
5.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno de baixa 
densidade, atóxico, resistente, vedado hermeticamente, com capacidade mínima de 
500g e máxima de 2 (dois) quilo; 
5.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 38 - PEITO DE FRANGO COZIDO, SALGADO E DESFIADO, EMBALADO A 
VACUO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Produto esterilizado e cozido a vapor, obtido pelo processamento em condições 
controladas de peito de frango e sal. Deverá  conter apenas peito de frango e sal. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
O produto deverá atender as exigências da Resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro de 
2001 da ANVISA. 
O produto deverá se apresentar ausente de sujidades, parasitos e larvas, conforme 
Resolução - CNNPA nº 12, de 1978.  
O produto deverá apresentar características sensoriais próprias 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 6(seis) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 54(cinqüenta e 
quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser em plástico transparente, 
hermeticamente fechado por termossoldagem, resistente com capacidade para no 
máximo 3(três) quilos; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
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ITEM 39 - FUBÁ DE MILHO AMARELO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1 1 Fubá é o alimento obtido pelo processamento tecnológico adequado e Boas 
Práticas de Fabricação, de grãos de milho – Zea mays - degerminados e sadios. O 
produto será utilizado para preparo de polenta.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Umidade máximo 15%; 
2.3 Acidez, em mL de solução Normal máximo 5; 
2.4 Coliformes a 45º C máximo 10²/g; 
2.5 Salmonella sp. em 25 g ausência; 
2.6 Bacilus cereus máximo 3x 103/g; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 40 - GELATINA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO  
1.1 É produto constituído por gelatina comestível em pó, açúcar refinado, sal 
refinado, corantes e aromatizantes de preferência naturais, podendo ser adicionado de 
outros ingredientes desde que permitidos por Lei, que com a simples adição de água e 
após resfriamento, adquira aspecto e consistência gelatinosa. Deverá ser preparado 
com ingredientes sãos e limpos, de primeira qualidade e apresentar teor de umidade de 
no máximo 2,0% p/p. Características organolépticas: aspecto pó fino ou granulado; cor 
de acordo com os componentes (sabor); odor e sabor próprio. 
1.2 Os sabores que serão solicitados serão: morango, abacaxi, limão, uva, pêssego, 
cereja e outros. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30% (trinta por cento), ou seja, 54 
(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pacote de polietileno leitoso, ou 
pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade, 
resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente 
 
ITEM 41 - LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (enriquecido com ferro, 
cobre e iodo e 12 vitaminas) 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o alimento obtido pela desidratação do leite fluído. É produzido por processos 
tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação e, proveniente de 
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estabelecimento sob inspeção oficial. Deverá/ Poderá ser apresentado sob a forma de 
instantâneo, enriquecido com ferro e vitaminas. 
1.2  2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 O leite em pó integral deverá estar de acordo com as especificações gerais do 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em Pó, fixado pela Portaria 
nº 369, de 04/09/97, M.A.A. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na 
rotulagem, deverá satisfazer aos padrões de leite integral. 
3 ANÁLISES MÍNIMAS 
3.1 Gordura: mínimo de 24,0% em peso; 
3.2 Umidade: máximo de 3,5% em peso; 
3.3 Proteína: mínimo de 26% em peso; 
3.4 Glicídeos redutores (em lactose): mínimo de 37% em peso; 
3.5 Caseína: mínimo de 20% em peso; 
3.6 Resíduo mineral fixo: máximo de 6% em peso; 
3.7 Solubidade: normal. 
4 PRAZO DE VALIDADE 
4.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
5 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
5.1 A embalagem primária do produto deverá ser:  
OPÇÃO A: Lata de folhas de flandres membranizadas e gazeificadas, com capacidade 
para 400(quatrocentos) gramas a 1 (um) quilo; 
OPÇÃO B: Filme composto de polietileno, poliéster e alumínio ou similar, 
hermeticamente fechado, com capacidade para 400(quatrocentos) gramas a 1(um) 
quilo. 
5.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 42 – MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO ALETRIA (CABELO DE 
ANJO) 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação; 
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
1.3 Formato aletria 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
3 PRAZO DE VALIDADE 
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3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 43 – MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO CONCHAS OU PADRE 
NOSSO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação; 
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
1.3 Formato conchas ou padre nosso 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 44 - MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO PENNE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação;  
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
1.3 Formato de penne. 
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2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
2.2 Admitindo umidade máxima 13%. 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 45 - MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO ESPAGUETE  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação; 
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
1.3 Formato espaguete 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 46 - MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO PARAFUSO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação;  
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
1.3 Formato de parafuso. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 47 - MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO PARAFUSO COLORIDO 
COM VEGETAIS 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação.  
1.2 O macarrão deverá ser colorido a partir da cenoura, espinafre, beterraba e/ou 
tomate (ou outros vegetais similares) e deverá apresentar formato de parafuso. 
1.3 Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum). 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
3 PRAZO DE VALIDADE 
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3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 48 – MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO,  
1.1 Margarina vegetal cremosa com sal (baixo teor), é o produto gorduroso em emulsão 
estável com leite ou seus constituintes ou derivadas e outros ingredientes, destinados à 
alimentação humana com cheiro e sabor característico. A gordura láctea, quando 
presente, não deverá exceder a 3% m/m do teor de lipídios totais. O teor de lipídeos 
deverá estar entre 50 e 60%. O produto deverá ser elaborado de acordo com o 
Regulamento Técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e as boas práticas de 
fabricação para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos. 
Características organolépticas: aspecto: emulsão plástica ou fluida, homogênea e 
uniforme; cor amarela ou branca amarelada, homogênea e normal; odor característico 
ou de acordo com os ingredientes de sua composição normal. Composição óleos 
vegetais água, sal, leite em pó desnatado, contendo 15.000 UI vitamina A pó quilo, 
betacaroteno estabilizantes, conservadores e aroma idêntico a manteiga e anti-
oxidante e corante natural de urucum. O produto deverá estar livre de gordura trans e 
não aceitaremos produtos com teor de lipídeos acima do estipulado como 
máximo. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pote de polietileno com 500 
gramas; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 

ITEM 49 – MILHO CANJICADO BRANCO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Milho canjicado é o alimento obtido de grãos ou pedaços de grãos sadios de milho, 
Zea mays, que apresentam ausência parcial ou total de germe, resultante do processo 
de escarificação mecânica ou manual (desgerminação). Os grãos devem ser da classe 
branca e do tipo I, e devem utilizar processos tecnológicos adequados e Boas Práticas 
de Fabricação. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.2 Peso líquido declarado no rótulo mínimo 99% (tolerável) 
2.3 Características sensoriais próprias 
2.4 Insetos vivos ausência (crítico) 
2.5 Umidade máximo 13% (crítico) 
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2.6 Classe branca 
2.7 Classificação tipo 1 
2.8 Matérias estranhas e impurezas máximo 1% 
2.9 Grãos carunchados máximo 4% 
2.10 Grãos ardidos máximo 1% 
2.11 Grãos mofados máximo 2% 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 

4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo 1 (um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 50 - MILHO PARA PIPOCA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Produto a base de grãos selecionados, amarelo, tipo 1. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias 
2.2 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais, 
fermentação e mofo, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. 
2.3 Isento de defensivos agrícolas organoclarados; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 

4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo 1 (um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 51 – MILHO VERDE EM CONSERVA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 É o produto obtido do cozimento de grãos de milho verde doce com água, açúcar e 
sal, obtidos por processos tecnológicos adequados e de acordo com as Boas Práticas 
de Fabricação, envasados em recipientes herméticos, estáveis à temperatura ambiente 
e, comercialmente estéreis. O produto deverá apresentar elementos inteiros de 
consistência macia em salmoura, não devendo apresentar adição de aditivos químicos.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Volume declarado no rótulo mínimo 99% ; 
2.2 Características sensoriais próprias; 
2.3 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência; 
2.4 Açúcar total máximo 1%; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
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3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
Lata de folhas de flandres com verniz sanitário, hermeticamente fechada e esterilizada 
através de um processo térmico que garanta a esterilização, com capacidade 
aproximada de 200 gramas a 1 quilo ; 
4.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 52 – MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABORES DIVERSOS (NEGA 
MALUCA, CHOCOLATE, LARANJA, BAUNILHA, COCO E OUTROS) 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
É o produto desidratado destinado à preparação de bolo, constituído pela mistura de 
açúcar, leite em pó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo em pó 
integral, fermento em pó, aroma e corantes naturais do sabores a ser entregues, 
podendo ser adicionado de outras substâncias permitidas e elaborado por processos 
tecnológicos adequados. Podem ser empregados os aditivos permitidos na legislação 
vigente. A mistura DE PREFERENCIA não podera conter corantes e aromatizantes 
artificiais. A mistura deve ser preparada apenas por adição de água potável e, sob calor 
em forno pré aquecido, durante 50(cinquenta) minutos no máximo, deverá estar pronto 
para ser consumido.  
Poderão ser solicitados os produtos nos sabores: nega maluca, laranja, baunilha, 
chocolate, abacaxi, coco e/ ou outros. No momento da apresentação das amostras 
deverá ser apresentado uma amostra para cada sabor que será contratado. Não 
necessariamente a empresa vencedora deverá possuir todos os sabores aqui listados, 
no entanto deverá possuir e apresentar amostras de no mínimo 3 destes sabores ou 
similares. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
Antes do preparo: 
2.2 Peso líquido declarado no rótulo mínimo 99%; 
2.3 Características sensoriais próprias 
2.7 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência; 
2.9 Corantes artificiais ausência; 
2.10 Umidade máximo 10%; 
2.11 Proteínas totais mínimo 5%; 
2.12 Valor calórico total mínimo 350 Kcal/100g; 
2.13 Gordura total máximo 11%; 
2.14 Coliformes a 45º C máximo 10²/g; 
2.15 Bacilus cereus máximo 3x10 3 /g; 
2.16 Salmonella ausência; 
2.17 Rendimento em porções de 200 g/kg mínimo 20;  
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
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4.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pacote de polietileno leitoso, ou 
pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade, 
resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo;  
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 53 – MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM COM LEITE SABOR 
CHOCOLATE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 A mistura para o preparo de pudim deverá ser constituída pela mistura de açúcar, 
leite em pó integral e desnatado, amido de milho, cacau em pó. Pode ser adicionado de 
demais ingredientes permitidos, desde que mencionados e permitidos pela legislação 
pertinente. Elaborados por processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de 
Fabricação. A mistura deverá ser de fácil preparo. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pacote de polietileno leitoso, ou 
pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade, 
resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 54 – MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM COM LEITE SABOR MORANGO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 A mistura para o preparo de pudim deverá ser constituída pela mistura de açúcar, 
leite em pó integral e desnatado, amido de milho, aromatizante e corante Bordeaux S e 
amarelo crepúsculo. Pode ser adicionado de demais ingredientes permitidos, desde 
que mencionados e permitidos pela legislação pertinente. Elaborados por processos 
tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação. A mistura deverá ser de fácil 
preparo. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pacote de polietileno leitoso, ou 
pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade, 
resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 55 – MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM COM LEITE SABOR COCO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 A mistura para o preparo de pudim deverá ser constituída pela mistura de açúcar, 
leite em pó integral e desnatado, amido de milho, coco ralado. Pode ser adicionado de 
demais ingredientes permitidos, desde que mencionados e permitidos pela legislação 
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pertinente. Elaborados por processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de 
Fabricação. A mistura deverá ser de fácil preparo. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pacote de polietileno leitoso, ou 
pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade, 
resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 56 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o alimento lipídico obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solventes 
dos grãos de soja, Glycine max. L. Merril, isento de misturas de outros óleos ou outras 
matérias estranhas ao produto. Produzido através de processo tecnológico adequado e 
de acordo com as Boas Práticas de Fabricação  
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 O produto deverá estar de acordo com a Resolução nº482 de 23/09/99 da 
ANVS/MS, publicada no D.O.U., em 13/10/99, e republicada 20/06/2000- seção I. O 
produto deverá ser obtido da matéria prima vegetal, em bom estado sanitário, e estar 
isento de substâncias estranhas à sua composição e de componentes indicativos de 
alteração do produto ou de emprego de tecnologia de fabricação inadequada. 
3 ANÁLISES MÍNIMAS 
3.1 Características sensoriais próprias 
3.2 Rancidez negativa (crítico) 
3.3 Acidez, em ácido oléico máximo 0,3% (crítico) 
3.4 Índice de peróxidos máximo 10,0 mEq/kg (crítico) 
4 PRAZO DE VALIDADE 
Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
5 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
5.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
OPÇÃO A: lata com corpo e fundo em folhas de flandres, com utilização de sistema de 
fechamento “selo de cravar”, inviolável, com capacidade para 900(novecentos) 
mililitros. 
OPÇÃO B: frasco de polietileno terestalato (PET), atóxico, transparente, resistente, 
com tampa rosqueada, hermeticamente vedada, inviolável, com capacidade para 
900(novecentos) mililitros. 
5.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 57 – ORÉGANO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.1 O orégano é uma erva perene e aromática, muito utilizada na cozinha do 
Mediterrâneo. São utilizadas as suas folhas, frescas ou secas, pelo sabor e aroma que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folha
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dão aos pratos. Considera-se que as folhas secas tem melhor sabor. O produto deverá 
apresentar-se na forma de folhas secas. Deverá apresentar aspecto, cheiro e sabor 
próprios.  
1.2 O produto deverá obedecer as normas da legislação vigente para alimentos e 
específica ao produto.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta)dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinquenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo 100 gramas; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 58 – POLVILHO AZEDO 
O polvilho azedo é um derivado da fécula de mandioca. É considerado um amido 
modificado por oxidação. Graças a esta modificação, adquire a propriedade de 
expansão que outros amidos nativos não têm. Essa expansão permite seu uso na 
fabricação de biscoitos de polvilho e pão de queijo. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 O produto deverá estar isento de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras 
impurezas ou matérias estranhas prejudiciais à saúde humana. 
2.2 O produto deverá apresentar características organolépticas características do 
produto. 
3 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 04(quatro) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar 
com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e 
oito) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 O produto deverá ser acondicionado em saco de polietileno com peso líquido de no 
máximo 1(um) kg, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde  
3.2 O produto deverá ser embalado conforme legislação vigente. 
 
ITEM 59 - PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO, DILUIÇÃO DE 1:5 A 1:10 
LITROS , NOS SABORES ABACAXI, MARACUJÁ, MORANGO, PÊSSEGO E UVA 
1.1 É o produto pasteurizado obtido pelo processo de concentração do suco de fruta, 
com adição de açúcar, sem aromas, sem corantes artificiais e sem conservantes 
químicos. O produto deverá ser processado em embalagem hermética e apresentar-se 
estável a temperatura ambiente. A diluição recomendada deve estar entre 1: 5,5 a 1:10. 
O PRODUTO NÃO PODERÁ CONTER CONSERVANTES. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS NO PRODUTO CONCENTRADO 
No produto concentrado: 
2.1 Volume líquido declarado no rótulo mínimo 99%; 
2.2 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência; 
2.3Características sensoriais próprias; 
2.4 Matéria corante artificial ausência; 
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2.5 Maior variação de pH entre as unidades não incubadas e as 
unidades incubadas a 35°C/10dias e as 55ºC/5dias 
máximo 0,2 unidades de pH (crítico) 
No produto diluído: 
2.6 Graus Brix 
! Uva mínimo 14º (crítico) 
! Abacaxi mínimo 10º (crítico) 
! Pêssego mínimo 8 º (crítico) 
2.7 Acidez titulável (em g/100 mL) 
! Uva mínimo ácido tartárico 0,15 (crítico) 
! Abacaxi mínimo ácido cítrico 0,20 (crítico) 
! Pêssego mínimo ácido cítrico 0,10 (crítico) 
2.8 Álcool etílico em ° GL máximo 0,5 (crítico) 
2.9 Conservantes 
Sorbato de potássio ausência (crítico) 
Benzoato de sódio ausência (crítico) 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
OPÇÃO A: Garrafa de polietileno terestalato (PET), atóxico, transparente, resistente, 
com tampa rosqueada, hermeticamente vedada, inviolável, com capacidade para 1(um) 
litro. 
OPÇÃO B: embalagem cartonada esterilizada ou Tetra Pack com capacidade para de 
1(um) litro; 
4.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 

ITEM 60 – SAGU DE MANDIOCA  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO  
1.1 É o produto amiláceo extraído a partir de outros amidos ou féculas, com forma 
granulada, tipo 1, deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matéria terrosa e de parasitos. Não podem ser úmidos, fermentados ou rançosos. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 O produto deverá estar isento de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras 
impurezas ou matérias estranhas prejudiciais à saúde humana. 
2.2 O produto deverá apresentar características organolépticas características do 
produto. 
3 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 O produto deverá ser acondicionado em saco de polietileno com peso líquido de no 
máximo 1(um) kg, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde  
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3.2 O produto deverá ser embalado conforme legislação vigente. 
 
ITEM 61 - SAL REFINADO IODADO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 Entende-se por sal para uso em alimentos, o cloreto de sódio obtido de jazidas, 
fontes naturais ou de água do mar e classificado de acordo com suas características de 
pureza e granulação. Deve apresentar cristais homogêneos de coloração uniforme e 
adição de iodato de potássio conforme legislação vigente e estar de acordo com as 
Boas Práticas de Fabricação. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias 
2.2 Umidade máximo 0,2% (crítico) 
2.3 Cloreto em NaCl (base seca) mínimo 99,12% (crítico) 
2.4 Minerais insolúveis em água máximo 0,1% (crítico) 
2.5 Dosagem de iodo 20 a 60 mg de iodo metalóide/kg 
(crítico) 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 

ITEM 62 – TRIGO PARA KIBE  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO  
1.1 É o produto obtido de grãos de trigo selecionados, pré-cozido e moído. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 O produto deverá estar isento de sujidades, larvas, pêlos ou quaisquer outras 
impurezas ou matérias estranhas prejudiciais à saúde humana. 
2.2 O produto deverá apresentar características organolépticas características do 
produto. 
3 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 8 (oito) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 72(setenta e dois) 
dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 O produto deverá ser acondicionado em saco de polietileno com peso líquido de 
500g e/ou no máximo 1(um) kg, contendo a identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde  
3.2 O produto deverá ser embalado conforme legislação vigente. 
 
ITEM 63 - VINAGRE DE ÁLCOOL 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1 É o alimento utilizado no preparo de saladas. Produzido através de processo 
tecnológico adequado e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. 
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1.2 Ingredientes básicos: fermentado acético de álcool hidratado e água. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
3 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
Frasco de polipropileno transparente com tampa flip-top, com capacidade para 750 ml 
3.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente; 

 
ITEM 64- BISCOITO DOCE INTEGRAL DIET 
O produto deve conter entre os ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, óleos vegetais (palma, milho ou soja), farinha de 
milho, maltodextrina, fibra solúvel, amido de milho, edulcorantes naturais sorbitol, 
isomalte, maltitol e glicosídeo de esteviol, fermentos, e corante natural caramelo. 
Diversos sabores. Deve conter no mínimo 1,2g de fibras e no máximo 80mg de sódio 
na porção de 30g de produto. Não deve conter gordura trans. Prazo de validade de no 
mínimo 8 meses a partir do ato de entrega. Deve conter descrição na embalagem: diet. 
Embalagem conforme fabricante 
 
ITEM 65 BISCOITO DOCE DE POLVILHO TIPO SEQUILHOS 
Tendo entre seus ingredientes: amido de milho, açúcar, gordura vegetal, leite em pó 
integral, soro de leite, xarope de glicose, ovo integral, emulsificante, lecitina de soja, 
fermentos químicos. Descrição na embalagem: NÃO CONTÉM GLÚTEM. Sem 
conservantes. Sabores coco, chocolate e tradicional. Deve conter no máximo 2g de 
gordura saturada e não conter gordura trans ou conter no máximo 1,2g de gordura 
trans por porção de 30g. Teor aceitável de sódio entre 10 e 15mg por porção de 30 
gramas. Prazo de validade de no mínimo 8 meses a partir do ato de entrega. 
 
ITEM 66 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 
 Deve conter sucralose, glicosídeos de esteviol e/ou acessulfame-K. Não deve conter 
sacarina sódica e ciclamato. Embalagem plástica, atóxica de 25ml. Prazo de validade 
de no mínimo 10 meses após o ato de entrega. 
 
ITEM 67 – FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE SOJA OU SEM 
LACTOSE PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS COM RESTRIÇÃO DE 
LACTOSE 
Fórmula infantil isenta de lactose, a base de proteína isolada de soja, para lactentes 
com alergia a proteínas do leite de vaca ou com intolerância a lactose.  A fórmula 
deverá ser preferencialmente enriquecida com minerais. Embalagem lata com 
capacidade para 400 gramas. 
 
ITEM 68 SUCO DE SOJA SABORES 
Suco de soja sabores maçã, uva e pêssego pronto para o consumo. Podendo ser 
solicitado nos sabores citados ou outros. Embalagem de até 1lt. Não poderá conter 
lactose. 
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ITEM 69 - CARNE BOVINA - ACÉM ISCAS – CONGELADA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Carne bovina proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob 
inspeções veterinárias, procedentes de quarto dianteiro, manipuladas em condições 
higiênicas satisfatórias, resfriada e sem osso. Durante o processamento deverá ser 
realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e 
aponeuroses).  
O acém é o corte constituído da massa muscular situada entre o pescoço, o filé de 
costela e a costela do dianteiro, e deve ser apresentada sem ossos, livre de parasitos, 
sujidade e larva de qualquer espécie, isento de aditivos, isento de substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Deverá ser 
apresentada congelada, na forma de iscas (tipo estrogonofe). Para o peso líquido 
do produto serão observados os critérios de tolerância constantes na Portaria do 
INMETRO nº 74 de 25/05/95. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária deverá ser a vácuo, termo recolhível, atóxica, transparente e 
resistente, termossoldada, contendo no máximo 2 Kg (dois) sem contra peso. 
A embalagem secundária deverá ser: 
OPÇÃO A: Caixa de papelão reforçado, resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
OPÇÃO B: Saco plástico transparente, atóxico, resistente ao impacto e as condições 
de armazenagem, termossoldada, garantindo a inviolabilidade da mesma.  
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1- Denominação da venda do produto (nome do produto) e marca e os dizeres: Carne 
bovina – acém iscas; 
2–Tipo de corte; 
3– Sexo; 
4– Identificação de origem (nome e endereço do matadouro frigorífico ou do entreposto 
de carnes e derivados e a expressão “Indústria Brasileira”). 
5– Data da embalagem do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
6- Conteúdo líquido; 
7- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
8– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
9– Carimbo do SIP ou SIF; 
10– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
11- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 PRAZO DE VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 
ITEM 70 – CARNE BOVINA – BIFE DE POSTA VERMELHA - CONGELADA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 – CEP 83501-000 
Almirante Tamandaré - Paraná 

68 

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Carne bovina proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob 
inspeções veterinárias, manipuladas em condições higiênicas satisfatórias. Durante o 
processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, 
cartilagem e aponeuroses).  
Posta vermelha é o corte constituído da massa muscular da face lateral do coxão, 
separado do lagarto. Deverá ser apresentada sem ossos, na forma de bife com 
peso entre 120 (cento e vinte) gramas e 150(cento e cinqüenta) gramas. Para o 
peso líquido do produto serão observados os critérios de tolerância constantes 
na Portaria do INMETRO nº 74 de 25/05/95. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária deverá ser a vácuo, termo recolhível, atóxica, transparente e 
resistente, termossoldada, contendo no máximo 2 Kg (dois) sem contra peso. 
A embalagem secundária deverá ser: 
OPÇÃO A: Caixa de papelão reforçado, resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
OPÇÃO B: Saco plástico transparente, atóxico, resistente ao impacto e as condições 
de armazenagem, termossoldada, garantindo a inviolabilidade da mesma.  
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1- Denominação da venda do produto (nome do produto) e marca e os dizeres: Carne 
bovina – bife de posta vermelha; 
2–Tipo de corte; 
3– Sexo; 
4– Identificação de origem (nome e endereço do matadouro frigorífico ou do entreposto 
de carnes e derivados e a expressão “Indústria Brasileira”). 
5– Data da embalagem do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
6- Conteúdo líquido; 
7- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
8– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
9– Carimbo do SIP ou SIF; 
10– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
11- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 PRAZO DE VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 
ITEM 71 – CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA (MÁXIMO 10% DE GORDURA) 
CONGELADA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Carne moída proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob 
inspeções veterinárias, moída em disco médio, manipulada em condições higiênicas 
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satisfatórias. Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação 
dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). As carnes bovinas moídas nos 
diversos cortes deverão apresentar no máximo 10% (dez por cento) de gordura 
total, livre de parasitos, sujidade e larva de qualquer espécie, isento de aditivos, isento 
de substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.  
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária deverá ser a vácuo, termo recolhível, atóxica, transparente e 
resistente, termossoldada, contendo no máximo 2 Kg (dois) sem contra peso. 
A embalagem secundária deverá ser: 
OPÇÃO A: Caixa de papelão reforçado, resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
OPÇÃO B: Saco plástico transparente, atóxico, resistente ao impacto e as condições 
de armazenagem, termossoldada, garantindo a inviolabilidade da mesma.  
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1-Denominação da venda do produto (nome do produto) e marca e os dizeres: Carne 
bovina moída; 
2–Tipo de corte; 
3– Sexo; 
4– Identificação de origem (nome e endereço do matadouro frigorífico ou do entreposto 
de carnes e derivados e a expressão “Indústria Brasileira”). 
5– Data da embalagem do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
6- Conteúdo líquido; 
7- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
8– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
9– Carimbo do SIP ou SIF; 
10– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
11- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 
ITEM 72 – COXA COM SOBRE COXA - CONGELADA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Carne de frango corte coxa com sobre coxa de primeira qualidade, limpa e sem 
tempero, com as respectivas peles, ossos e cartilagens, manipulada em condições 
higiênicas adequadas, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. 
A carne de frango deverá ser congelada à 12º C negativos e transportada em 
condições que preservem tanto as características do alimento, como também a 
qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas. 
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Carne de frango Coxa com Sobre Coxa sem tempero deverá apresentar-se livre de 
parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Deverá apresentar-se isenta de aditivos ou substância estranhas que 
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá ser inspecionada pelo Ministério da Agricultura. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária do frango coxa com sobre coxa deverá ser em saco de 
polietileno atóxico, leitoso ou transparente, à vácuo e resistente ao transporte e ao 
armazenamento, grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso de no 
máximo 2,5 kg (dois quilos e meio); 
A embalagem secundária deverá ser: 
OPÇÃO A: Caixa de papelão reforçado (fundo e tampa), resistente a impacto e as 
condições de estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, 
garantindo a inviolabilidade da mesma. 
OPÇÃO B: Fundo de papelão, envolto em polietileno, resistente ao impacto e as 
condições de estocagem, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1– Identificação do produto, incluindo marca; 
2 – Identificação de origem (nome e endereço do fabricante); 
3 – Data da embalagem do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
4- Peso líquido; 
5- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
6– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
7– Carimbo do SIP ou SIF; 
8– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
9- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 
ITEM 73 – EMPANADO DE FRANGO – CAIXA COM 3 KG DE PRODUTO COM 
PESO UNITÁRIO PODENDO VARIAR ENTRE 100 E 150G - CONGELADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de uma ou mais espécie 
de animais de açougue, conforme designação do produto, acrescido de ingredientes, 
moldado e revestido de cobertura apropriada que o caracterize por empanado, 
manipulado em condições higiênicas adequadas. 
O empanado de frango deverá apresentar-se congelado, livre de parasitos e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. 
Ingredientes obrigatórios: Carnes das diferentes espécies de animais de açougue, 
conforme designação do produto, com cobertura apropriada.  
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Ingredientes opcionais: Proteínas de origem vegetal ou animal; aditivos intencionais; 
condimentos aromas e especiarias; farinhas, féculas e amidos; vegetais; queijos e 
molhos e produtos cárneos industrializados. Permite-se a adição máxima de 4 (quatro 
por cento) de proteínas não cárneos na forma de proteína agregada. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
O empanado de frango deverá ser embalado em materiais adequados para as 
condições de armazenamento e que lhe confiram uma proteção apropriada. 
A embalagem secundária deverá ser: 
Caixa de papelão reforçado (fundo e tampa), resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a  
inviolabilidade da mesma, com capacidade para 3 kg de produto com unidades 
podendo variar de 100 (cem) a 150 (cento e cinqüenta) gramas. 
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1–Identificação do produto, incluindo marca; 
2- Identificação da origem (nome e endereço do fabricante); 
3– Data da fabricação do produto e prazo de validade ou data de vencimento e número 
do lote; 
4- Lista de ingredientes, inclusive os aditivos (função principal, nome completo ou 
número do INS), caso utilizados; 
5- Peso unitário do produto; 
6- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
7– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
8– Carimbo do SIP ou SIF; 
9– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
10- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 
ITEM 74- FILEZINHO DE FRANGO TIPO SASSAMI - CONGELADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 Carne de frango, tipo Filé de Peito sem osso e sem pele, congelado, com nível de 
hidratação de acordo com a Resolução nº4,de 29/10/2002 do Departamento de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal que estabelece o valor médio de 6% (seis por 
cento) determinando o limite máximo de 8%(oito por cento). 
A carne de frango deverá ser congelada à 12º C negativos e transportada em 
condições que preservem tanto as características do alimento, como também a 
qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas. 
Carne de frango filezinho tipo sassami sem tempero deverá apresentar-se livre de 
parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Deverá apresentar-se isenta de aditivos ou substância estranhas que 
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sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá ser inspecionada pelo Ministério da Agricultura. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária do filé de frango tipo sassami deverá ser em saco de polietileno 
atóxico, leitoso ou transparente, à vácuo e resistente ao transporte e ao 
armazenamento, em perfeito estado de conservação, limpas e secas, grampeado 
mecanicamente ou termossoldado com peso de no máximo 2,5 kg (dois quilos e 
meio); 
A embalagem secundária deverá ser: 
OPÇÃO A: Caixa de papelão reforçado (fundo e tampa), resistente a impacto e as 
condições de estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, 
garantindo a inviolabilidade da mesma. 
OPÇÃO B: Fundo de papelão, envolto em polietileno, resistente ao impacto e as 
condições de estocagem, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1–Identificação do produto, incluindo marca; 
2 – Identificação de origem (nome e endereço do fabricante); 
3 – Data da embalagem do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
4- Peso líquido; 
5- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
6– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
7– Carimbo do SIP ou SIF; 
8– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
9- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 
ITEM 75 – FILÉ/ POSTA DE CAÇÃO CONGELADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Produto obtido através da secção de peixes cartilaginosos de primeira qualidade, 
do tipo branco, íntegros, limpos, eviscerados, sem osso, sem pele, sem 
barbatana, sem amoníaco, sem escamas e resíduos de vísceras, manipulados 
sob rígidas condições de higiene, livres de resíduos de vísceras e provenientes 
de peixes sadios, abatidos sob inspeção veterinária, conforme as normas 
higiênico sanitárias vigentes. 
 A carne deverá ser fatiada em bifes de tamanhos médios aproximados de 100 a 
120g e deverá apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá apresentar-se isenta de 
aditivos ou substância estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
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características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser inspecionada 
pelo Ministério da Agricultura. 
A carne do peixe deverá ser congelada e armazenado em temperatura igual ou 
inferior a –15ºC (quinze graus centígrados negativos), e transportada em 
condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como 
também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, 
microbiológicas e microscópicas. 
A carne de peixe deverá apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá apresentar-se 
com cor, sabor, odor e aspecto geral típicos do pescado fresco. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária do pescado deverá ser em saco de polietileno atóxico, leitoso 
ou transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento, grampeado 
mecanicamente ou termossoldado com peso de no máximo 2,5 kg (dois quilos e meio); 
A embalagem secundária deverá ser: 
OPÇÃO A: Caixa de papelão reforçado (fundo e tampa), resistente a impacto e as 
condições de estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, 
garantindo a inviolabilidade da mesma. 
OPÇÃO B: Fundo de papelão, envolto em polietileno, resistente ao impacto e as 
condições de estocagem, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1– Identificação do produto, incluindo marca; 
2– Identificação da origem (nome e endereço do fabricante); 
3– Data da embalagem do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
4- Peso líquido; 
5- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
6– Condições de armazenamento após a abertura da embalagem; 
7– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
8– Carimbo do SIP ou SIF; 
9– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
10- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 
ITEM 76 - HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA – CAIXA COM 36 UNID. DE 56 GR.- 
CONGELADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Produto cárneo industrializado, obtido da carne moída dos animais de açougue, 
adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido a processo 
tecnológico adequado. 
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O hambúrguer de carne bovina deverá se apresentar congelado, livre de parasitos e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
O produto não deverá apresentar substância úmida, pegajosa, exsudato líquido ou 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.  
Ingredientes obrigatórios: Carne de diferentes espécies de animais de açougue, 
conforme designação do produto, observando definição estabelecida na legislação 
vigente. 
Ingredientes opcionais: Gordura animal, gordura vegetal; água; sal; proteínas  de 
origem vegetal e ou animal; leite em pó; açúcares; malto dextrina; aditivos intencionais; 
condimentos, aromas e especiarias; vegetais; queijos e outros recheios. Será permitida 
a adição máxima de 4% (quatro por cento), de proteínas não cárneas na forma 
agregada. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
O hambúrguer deverá ser embalado em materiais adequados para as condições de 
armazenamento e que lhe confiram uma proteção apropriada. 
A embalagem secundária deverá ser: 
Caixa de papelão reforçado (fundo e tampa), resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossaldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma, com capacidade para 36(trinta e seis) unidades de 
aproximadamente 56 (cinqüenta e seis) gramas cada. 
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1–Identificação do produto, incluindo marca; 
2 Identificação da origem (nome e endereço do fabricante); 
3 – Data da fabricação do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
4 Lista de ingredientes, inclusive os aditivos (função principal, nome completo ou 
número do INS), caso utilizados; 
5- Peso unitário do produto; 
6- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
7– Condições de armazenamento após a abertura da embalagem; 
8 - Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
9– Carimbo do SIP ou SIF; 
10– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
11- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
 

ITEM 77 – LINGUIÇA CALABRESA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 Produto cárneo industrializado de primeira qualidade, obtido exclusivamente de 
carne suína, curado, adicionado de ingredientes, sem ossos, devendo ter o sabor 
picante característico da pimenta calabresa submetidas ou não ao processo de 
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estufagem ou similar para desidratação e ou cozimento, sendo o processo de 
defumação opcional.  
 Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água e corantes naturais.  
Deverá possuir pouca gordura e deverá apresentar-se livre de parasitos e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá 
apresentar-se isenta de aditivos ou substância estranhas que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas). Deverá ser inspecionada pelo Ministério da Agricultura. 
 A linquiça calabresa, quando submetida ao cozimento, poderá conter adição de 
CMS -, carnes mecanicamente separadas até o limite máximo de 20%(vinte por cento), 
desde que declarados no rótulo. A porcentagem de água não deverá ultrapassar 
10%(dez por cento) em peso. O produto não deverá apresentar superfície úmida, 
pegajosa, exsudato líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios 
de fermentação pútrida. 
Não será tolerável a apresentação de manchas esverdeadas ou pardacentas ou 
coloração sem uniformidade. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária da lingüiça calabresa deverá ser a vácuo, termoformada, 
atóxica, transparente e resistente, à vácuo, com capacidade para no máximo 5(cinco) 
quilos. 
A embalagem secundária deverá ser: 
Caixa de papelão reforçado (fundo e tampa), resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossaldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1–Identificação do produto, incluindo marca; 
2 Identificação da origem (nome e endereço do fabricante); 
3 – Data da fabricação do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
4 Lista de ingredientes, inclusive os aditivos (função principal, nome completo ou 
número do INS), caso utilizados; 
5- Peso unitário do produto; 
6- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
7– Condições de armazenamento após a abertura da embalagem; 
8 - Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
9– Carimbo do SIP ou SIF; 
10– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
11- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 
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ITEM 78 -  CARNE BOVINA – MÚSCULO EM CUBOS – CONGELADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Carne bovina corte músculo congelado, proveniente de machos da espécie 
bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias. Durante o processamento deverá ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). Os 
cubos deverão ser cortados com aproximadamente 3x3x3 cm. A carne bovina, no 
corte músculo traseiro cubos, deverá estar livre de ossos, parasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração.  
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária deverá ser a vácuo, termo recolhível, atóxica, transparente e 
resistente, termossoldada, contendo no máximo 2 Kg (dois) sem contra peso. 
A embalagem secundária deverá ser: 
OPÇÃO A: Caixa de papelão reforçado, resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossoldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
OPÇÃO B: Saco plástico transparente, atóxico, resistente ao impacto e as condições 
de armazenagem, termossoldada, garantindo a inviolabilidade da mesma.  
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1-Denominação da venda do produto (nome do produto) e marca e os dizeres: Carne 
bovina – músculo em cubos; 
2–Tipo de corte; 
3– Sexo; 
4– Identificação de origem (nome e endereço do matadouro frigorífico ou do entreposto 
de carnes e derivados e a expressão “Indústria Brasileira”). 
5– Data da embalagem do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
6- Conteúdo líquido; 
7- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
8– Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
9– Carimbo do SIP ou SIF; 
10– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
11- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
 3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento). 

 
ITEM 79 - SALSICHA TIPO VIENA 

1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies 
de animais de açougue, adicionados de ingredientes exceto pimenta de qualquer 
espécie, embutido em envoltório natural, ou artificial ou por processo de extrução, e 
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submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas  
quantidades de água, amido (2%), soja e corantes naturais. As salsichas poderão ter 
como processo alternativo o tingimento e depelação. 
A salsicha deverá ser preparada com carnes de diferentes espécies de animais de 
açougue, carnes mecanicamente separadas até o limite máximo de 40%(quarenta por 
cento), miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue (estômago, 
coração , língua, rins, miolos, fígado, exceto tendões, pele e substituição de toucinho 
por gorduras bovinas, e nem o emprego de carnes e gorduras de animais eqüinos, 
caninos e felinos. A porcentagem de água não deverá ultrapassar 10%(dez por cento) 
em peso. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato 
líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 
pútrida. 
Não será tolerável a apresentação de manchas esverdeadas ou pardacentas ou 
coloração sem uniformidade. 
Ingredientes obrigatórios: Carnes de diferentes espécies de animais de açougue, 
conforme designação do produto, observando definição estabelecida na legislação 
vigente. 
Ingredientes opcionais: O emprego de miúdos e vísceras comestíveis de diferentes 
espécies de animais de açougue (estômago, coração , língua, rins, miolos, fígado, 
exceto tendões no percentual de no máximo 10%(dez por cento), utilizados de forma 
isolada ou combinada. Será Tolerada presença de no máximo 2 % de amido na 
composição do produto. 
2 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
A embalagem primária da salsicha deverá ser a vácuo, termoformada, atóxica, 
transparente e resistente, com capacidade para no máximo 5(cinco) quilos. 
A embalagem secundária deverá ser: 
Caixa de papelão reforçado (fundo e tampa), resistente a impacto e as condições de 
estocagem, termossaldada, lacrada com fita adesiva e fita de arquear, garantindo a 
inviolabilidade da mesma. 
Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. 
O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente: 
Nos rótulos das embalagens primárias e secundárias, deverão estar impressas de 
forma clara, as seguintes informações: 
1–Identificação do produto, incluindo marca; 
2 Identificação da origem (nome e endereço do fabricante); 
3 – Data da fabricação do produto e prazo de validade ou data de vencimento e 
número do lote; 
4 Lista de ingredientes, inclusive os aditivos (função principal, nome completo ou 
número do INS), caso utilizados; 
5- Peso unitário do produto; 
6- Condições de armazenamento (na embalagem secundária); 
7– Condições de armazenamento após a abertura da embalagem; 
8 - Empilhamento máximo para armazenamento (na embalagem secundária); 
9– Carimbo do SIP ou SIF; 
10– O número de registro do produto no órgão competente (na embalagem primária); 
11- Temperatura em que deve ser mantido armazenado. 
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3 VALIDADE 
Somente será aceito o produto com seu prazo de validade decorrido no máximo em 
30%(trinta por cento).  

 
 
ITEM 80 A 119 – HORTIFRUTIGRANJEIROS 
Os itens acima encontram-se especificados na própria planilha de formação de preços, 
sendo que serão aceitos apenas produtos de primeira qualidade sem sinais de 
deterioração ou machucados/ amassados. Serão tolerados pequenos e ligeiros 
defeitos, não enquadrados nos itens descritos, desde que não representem quantidade 
superior a 1% (um por cento) do peso total de cada embalagem do produto entregue. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 
OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. __________________, com sede 
na rua:_____________, CEP ______________, na cidade de ___________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. ___________, inscrito no CPF 
sob o nº. ____________, residente na Rua ___, nº. __, , CEP _______, na cidade de 
________ nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do 
contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante 
comercial), portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF 
sob o nº. __________, residente na rua:________nº.___, CEP ______, na cidade de 
__________/___. 
PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante 
perante a Administração Pública do Município de Almirante Tamandaré, no que se 
refere ao Procedimento Licitatório nº. (INDICAR O Nº. DA LICITAÇÃO), na Modalidade 
(INDICAR A MODALIDADE DA LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar 
impugnações, recursos e pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações e 
propostas; participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar 
e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar 
todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do 
presente mandato. 
 
  (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome: __________________: 
Função: __________________ 

 
OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma 

reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante 
que permita a verificação da capacidade para a outorga. 

 Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será 
necessária a apresentação do contrato ou estatuto social. 

 O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 
A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao edital nº. 006/2016, na modalidade: Pregão Eletrônico. 
 
  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. ____________, inscrição estadual ____________, com sede na rua: 
_________, CEP ___________, na cidade de __________, neste ato representada por 
seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. _______________, 
residente na rua:_________, CEP __________, na cidade de ____________, nos 
termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do contrato social., 
declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
não tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência 
de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará 
em rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta a presente declaraçao na forma e 
sob as penas da Lei. 
 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 

                                      Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 
 

ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência à (MODALIDADE E Nº. DA LICITAÇÃO) 
 
  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. _____________, inscrição estadual __________, com sede na rua: 
_____________, CEP __________, na cidade de ____________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. _____________, inscrito no 
CPF sob o nº. __________, residente na _______________, CEP ________, na cidade 
de__________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº. _______ da ____alteração 
do contrato social., declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou 
contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, 
declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as 
exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a 
qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar 
ou de ou contratar com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações 
são prestadas sob as penas da Lei. 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________: 
Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 
 

ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (identificar seu enquadramento) 

 
Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, 

inscrição estadual ___________________, com sede na Rua 

___________________________________, CEP _____________________, na cidade 

de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 

________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 

identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 

________________________, residente na Rua 

________________________________, CEP ______________, na cidade de 

___________________________, nos termos do Contrato Social.  DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não 

incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando enquadrado como MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e apto a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei. 

 Local, ___ de ________________ de 2016. 
 

Assinatura  
Sócio Administrador 

(FORA DOS ENVELOPES) 
Obs.: A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 
 

ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 
Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, 

inscrição estadual ___________________, com sede na Rua 

___________________________________, CEP _____________________, na cidade 

de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 

________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 

identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 

________________________, residente na Rua 

________________________________, CEP ______________, na cidade de 

___________________________, nos termos do Contrato Social, em conformidade 
com o disposto no Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, que cumpri 
plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no Edital. 
 
 Local, ___ de ______________ de 2016. 
 

Assinatura 
Administrador 

 
(FORA DOS ENVELOPES) 

Obs.: A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 

 
ANEXO XII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO Nº. ___/2016, QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E 
(RAZÃO SOCIAL), COMO ABAIXO SE 
DECLARA. 
 

CONTRATANTE: 
 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, pessoa jurídica de direito 
Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.105.659/0001-74, com sede 
na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALDNEI JOSE SIQUEIRA, portador do 
RG nº. 3.136.670-4 – SESP/PR e CPF nº 530.587.209-04, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na cidade de Almirante Tamandaré/PR. 
 

 
CONTRATADA: 
 
EMPRESA_____________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº ______________, com sede na Rua ______________, neste ato 
representada por seu __________________, Sr (a). _________________, portador do 
RG nº ________________e CPF nº ________________, nacionalidade, estado civil, 
profissão, residente e domiciliado (a) na Rua _________. 

 
 
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, doravante 
denominado CONTRATANTE e a empresa ____________, doravante denominada 
CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial 
do disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, firmam de comum acordo o 
presente contrato decorrente do Procedimento Licitatório – Pregão Eletrônico nº 
006/2016 – PMAT, protocolizado sob nº 0018.0001367/2016 e Proposta da 
Contratada, bem como, dos demais anexos e documentos que integram o processo, os 
quais desde já ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
independentemente de transcrição, nos termos das cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
 

É objeto deste Contrato “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO 
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PERECÍVEIS”, pelo período de 12 meses, com entrega ponto a ponto, para atender a 
demanda dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais 
participantes do Programa Municipal de Alimentação Escolar e a demanda do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI e Casa de Passagem, bem como 
também a demanda do Programa Mais Educação, no caso do início do programa no 
decorrer do período. Pelo critério de MENOR VALOR DE CADA LOTE, conforme 
Anexos deste Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.  
 
1. O prazo de execução e o de vigência é de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura do contrato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, 
a critério da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, 
item I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
1. A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no Edital de licitação, 
sendo que a respectiva entrega deverá ocorrer no prazo fixado neste contrato, 
ressalvados as hipóteses de admissibilidade de prorrogação; 
 
2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, 
nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, com as alterações 
dela decorrentes; 

 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do presente Contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada; 
 
4. A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer 
produto que seja considerado inadequado; que não atenda as especificações contidas 
no presente contrato, no edital de licitação bem como as normas e especificações 
técnicas; 
 
5. O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observadas a 
necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento provisório 
bem como para o recebimento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – PEDIDOS E ENTREGAS 
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a) Os pedidos serão realizados, pelo Departamento de Compras, e as entregas 
deverão ser realizadas em até 05(cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
ordem de entrega (empenho).  
 

b) As entregas deverão ser realizadas em caminhão adequado para o transporte 
tanto dos não perecíveis quanto perecíveis, por funcionários devidamente 
uniformizados (utilizando roupas e jaleco branco, protetor capilar e crachá de 
identificação). 

 
c) Para as entregas de carnes e derivados o caminhão de transporte deverá ser 

refrigerado para garantir a temperatura adequada ao transporte dos alimentos. 
 

d) Para a entrega de alimentos perecíveis (hortis e carnes) o caminhão deverá 
possuir balança para conferência dos pesos no ato da entrega. O fornecedor 
que não apresentar caminhão com balança para aferição dos pesos dos 
produtos não poderá realizar as entregas e receberá advertência até 
regularizar a situação. A BALANÇA DEVERÁ PERMANECER NO INTERIOR DO 
VEÍCULO PARA CONFERÊNCIA, PORTANTO SE FOR ELETRÔNICA O 
CAMINHÃO DEVERÁ POSSUIR TOMADA PARA LIGÁ-LA, OU CASO 
CONTRÁRIO ESTA BALANÇA DEVERÁ SER MECÂNICA E ESTAR EM BOAS 
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. 
 

e) As entregas serão realizadas diretamente nos CMEIs, Escolas Municipais e na 
sede do PETI e Casa de Passagem, cujos endereços encontram-se no anexo II e 
III. De forma geral a periodicidade aproximada das entregas será semanal ou 
quinzenal para perecíveis e mensal para não perecíveis. 
 

f) No dia da entrega dos produtos, em caso de dúvida, serão retirados uma amostra 
de cada item para análise laboratorial em instituição especializada, sendo que 
será de responsabilidade da(s) empresa(s) custearem a análise do mesmo e a 
reposição dos produtos que foram encaminhados para a devida comprovação, 
sob pena de suspensão do pagamento até a correção do problema detectado por 
esta análise. 
 

g) É responsabilidade da contratada, a descarga dos produtos, portanto a 
contratada deverá enviar ajudantes para realizá-la.   
 

h) Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de consumo, de 
acordo com as especificações. Caso os produtos não sejam entregues de acordo 
com as especificações a empresa contratada sofrerá as sanções previstas no 
contrato. 

 
i) Os produtos não poderão ser entregues com seu prazo de validade decorrido 

em 30% (trinta por cento) do seu período total de validade, ou seja na data 
da entrega os produtos deverão estar com sua validade de no mínimo 70%. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 
 
 

1. O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, cujo valor 
unitário se verifica junto da proposta apresentada pela contratada; 
 
2. Entregue e aceita definitivamente a totalidade do objeto, a licitante vencedora 
apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento, mediante ordem bancária 
creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

 
 
CLÁUSULA SEXTA– DO REAUSTES 
 
1. Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da Lei 
8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, ou na falta 
deste por outros divulgados pelo Governo Federal.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da 
data de apresentação da proposta, mediante requerimento do contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a 
revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OCASIÃO 
DO PAGAMENTO. 
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 

 
1. A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota Fiscal; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 
documentos a que alude o item anterior bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou 
decorrentes do contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os preços do presente contrato são considerados fixos, 
ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para a satisfação do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
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10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.073  – Manutenção das Atividades da Casa de Passagem 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 
3.3.90.30.00 – 1776 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.075  – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1139 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0019.2.088 – Manutenção da Merenda Escolar - Creches  

           3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas que seguir (em) no(s) exercício(s) subseqüente(s) 
correrá (ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que for(em) consignada(s) no 
orçamento do Município e as alterações se processarão por meio de simples 
procedimento administrativo. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
São obrigações da Contratada: 

 
1. Não transferir  a  outrem, no  todo  ou  em  parte, o  objeto  deste Edital, sem prévia 
e expressa anuência da administração. 
 
2. A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93); 
 
3. Responsabilizar-se pelo frete referente ao transporte dos produtos; 
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4. A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Edital, estará sujeita a rescisão unilateral do Contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 
 
5. A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade do objeto adquirido independentemente da data, deverá o licitante vencedor 
trocar imediatamente o produto com defeito após comunicado prévio, sob pena de 
aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), 
Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 
 
6. Esta Prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao 
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 
7. Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, 
todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 
 
8. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, 
atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no 
que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; 
encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente 
responsabilizada, nos termos do art. 71, da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
 
9. Efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho; 
 
10. A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 
 
a) Os produtos deveram ter garantia de fábrica, de no mínimo de 12 (doze) meses; 
 
11. Deverá ser apresentada assistência técnica, de acordo com as recomendações do 
fabricante consertando ou substituindo, conforme o caso, as peças que apresentarem 
eventuais defeitos; 
 
12. Os produtos fornecidos deveram estar garantidos contra qualquer defeito, e nas 
condições do respectivo fabricante, devendo a licitante vencedora substituir, por sua 
conta e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, caso o produto seja considerado 
inadequado as especificações, ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou 
descarga, que comprometam o seu uso regular; 
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13. No caso de substituição do produto o substituto terá o mesmo prazo de garantia 
originalmente dado ao produto substituído, a contar da data em que ocorrer a 
respectiva substituição; 

 
14. Repor no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas todo e qualquer bem da 
Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da 
entrega do objeto da presente licitação; 

 
15. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais 
ou morais ocasionados à administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da 
presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade; 
 
16. Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de 
que trata a presente licitação. 
 
17. Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições 
fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 
presente Contrato. 
 
18. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, 
toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos 
apresentados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE APLICAÇÃO. 

 
1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerão às normas estabelecidas neste contrato. 
 
2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
 
3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 
 
4. Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias 
úteis, apresentar defesa. 
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5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo 
pela imposição ou não de penalidade. 
 
6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação. 
 
7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das 
seguintes sanções: 
 
7.1. Advertência. 
 
7.2. Multa. 
 
7.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
 
7.4 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
 
8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s). 
 
9. A multa prevista no item 4.2 será: 
 
9.1. De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total 
das obrigações assumidas pelo contratado. 
 
9.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
 
9.3. De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação 
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 
 
9.4. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do Contrato, será descontado do primeiro 
pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
 
9.5. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do 
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da 
garantia prestada. 
 
9.6. Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao 
Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da intimação. 
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10. A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
 
11. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
12. As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais 
penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e 
outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
 
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

 
1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na 
forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos os artigos 
da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
2. Também poderá ocorrer a rescisão do Contrato por conveniência da administração, 
a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias. 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá 
direito de receber os produtos efetivamente fornecidos e demais ressarcimentos 
garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
 
CLÁUSULA ONZE  – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO. 

 
1. O acompanhamento e a fiscalização do recebimento dos produtos ficarão a cargo 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a verificação da especificação 
técnica e demais conformidades constantes no Termo de Referência, no Edital e no 
Contrato; 
 
2. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fiscalizará obrigatoriamente a 
execução do Contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 
observados às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o 
direito de rejeitar recebimento do objeto que, não for considerado satisfatório e 
determinar a licitante a substituição do objeto ou correção de irregularidades; 
 
3.  A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 – CEP 83501-000 
Almirante Tamandaré - Paraná 

93 

ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações). 
 
 
CLÁUSULA DOZE  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
1. O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas 
disposições constantes do edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei nº 
8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais 
que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
 
2. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o edital de licitação e seus 
Anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham 
servido de base para a licitação. 
 
3. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o 
Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba, Estado do Paraná. 
 
4. Incumbirá à contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato e de 
seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por 
estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 006/2016, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os 
seus efeitos de direito. 
 

Almirante. Tamandaré, __ de ______de 2016.  
 
 

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 

Empresa Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1._________________________    
Nome:                                                                        
RG. :     
 
                                                                    
2._________________________ 
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Nome: 
RG: 
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	3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo
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	11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
	12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar
	3.3.90.32.00 – 1139 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
	11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
	12.306.0019.2.088 – Manutenção da Merenda Escolar - Creches

	CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
	CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE APLICAÇÃO.
	CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL.
	CLÁUSULA ONZE  – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO.
	CLÁUSULA DOZE  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
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