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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
 
1.0 - OBJETIVO: 
1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de 
elementos que norteiam a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para a Secretaria 
Municipal de Educação, durante o exercício de 2020, conforme descrito neste termo 
de referência, com vistas a manutenção dos serviços públicos municipal. 
 
2.0 - JUSTIFICATIVA: 
2.1 – Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de 
Merenda Escolar ofertada nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, tanto 
na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2020, conforme preceitua a 
legislação vigente. 
2.2 – A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados 
nas Unidades de Ensino do Município de Muaná, garantindo melhoria do rendimento 
escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles 
que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso 
igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 
2.5 – Conforme estimativa mensal chegou-se aos quantitativos relacionados no 
TERMO DE REFERÊNCIA. Assim, poderemos continuar atendendo 
satisfatoriamente as necessidades de nossa clientela. 
 
3.0 – DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO: 
3.1 – A contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para 
fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos a 
serem entregues; 
3.2 – Os Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar serão entregues de forma 
parcelada, no(s) local(is) determinados pela Secretaria Municipal de Educação por 
meio do Departamento Municipal de Alimentação Escolar. 
 
3.3 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de forma parcelada no seguinte 
endereço: 
 

 Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis serão entregues 

diretamente no prédio da Departamento Municipal de Alimentação Escolar, 

localizado na sede do município, conforme cronograma. 

3.4 – O prazo de entrega dos produtos será de 15 (Quinze) dias contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento, ou conforme o cronograma de 
fornecimento estabelecido pelo Departamento Municipal de Alimentação Escolar. 
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3.5 – Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao 
disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto 
(organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), 
estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da 
Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para 
cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no 
órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF) 
3.6 – Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o 
item anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 

 Identificação do produto; 

 Embalagem original e intacta, 

 Data de fabricação, 

 Data de validade, 

 Peso líquido, 

 Número do Lote, 

 Nome do fabricante. 
Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber. 
3.8 – Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas 
Fiscais através de aposição de carimbo e assinatura e as encaminhará a Prefeitura 
para pagamento. 
 
4.0 – RELAÇÃO DE PRODUTOS E SUAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÃO, 
EMBALAGEM E VALIDADE DOS PRODUTOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

1 

Achocolatado em Pó: Pó instantâneo, cor marrom escuro, enriquecido 
com vitamina A, C, D e vitamina do complexo B e fonte de Ferro. 
Embalagem aluminizada contendo de 400 g até 1 Kg do produto. 
Embalagem secundária acondicionado em fardos plásticos 
transparentes de até 10 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data 
de entrega. 

Kg 1.980 

2 

Açaí Pasteurizado: Embalagem plásticas limpas e resistentes, vedadas, 
transparentes de polietileno de 1 Kg. Deve conter identificação do 
produto, registro no órgão competente, informações nutricionais, data de 
fabricação e validade. Além disso deve apresentar o nome do produto 
formal acrescido da modalidade fornecedora. Acondicionados em 
embalagem secundária de fardos plásticos de até 20 Kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 1.850 

3 

Açúcar triturado: Amorfo de 1ª qualidade, embalados em sacos plásticos 
íntegros, resistentes, hermeticamente fechados, contendo 1 Kg do 
produto, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 8.980 
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4 

Almondega bovina com molho de tomate: Contendo os seguintes 
ingredientes: carne bovina, mecanicamente separada de carne, água, 
extrato de tomate, farinha de trigo, farinha de rosca, fécula de mandioca, 
proteína vegetal, especiarias, sal, açúcar, estabilizante tripolifosfato de 
sódio corante amarelo. Registro no MAPA, e rotulagem de acordo com 
as normas vigentes. Lata c/ 830g / fardo de 12 latas. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 3.390 

5 

Alho puro triturado: Produto sem adição de sal e temperos, embalados 
em potes plásticos, atóxico, hermeticamente fechados, limpos e 
resistentes, com capacidade de até 200 g. Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 480 

6 

Arroz tipo 1: Tipo 1, classe longo fino, sub-grupo polido, acondicionado 
em saco polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado e resistente 
com capacidade de 1 Kg; Embalagem secundária: fardos plásticos 
lacrados. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 13.120 

7 

Biscoito doce (tipo maria): Acondicionado em pacotes plásticos, 
atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e embalados 
em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. Diversos sabores. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 3.100 

8 

Biscoito doce (tipo rosquinha) sabor leite: Acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e 
embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 2.450 

9 

Biscoito doce (tipo maizena): Acondicionado em pacotes plásticos, 
atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e embalados 
em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 930 

10 

Biscoito salgado (tipo cream cracker): Acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g e 
embalados em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 5.030 

11 

Carne bovina agulha (acém): Carne bovina, limpa, sem osso, congelado 
a -18 °C, embaladas à vácuo, acondicionadas em sacos plásticos de 
polietileno, papelão em perfeitas condições, lacradas, com validade 
mínima de 90 dias a partir da data de entrega nas unidades de 
educação. 

Kg 3.550 

12 

Carne bovina moída: Carne bovina, limpa, sem osso, congelado a -18 
°C, embaladas à vácuo, acondicionadas em sacos plásticos de 
polietileno, papelão em perfeitas condições, lacradas, com validade 
mínima de 90 dias a partir da data de entrega nas unidades de 
educação. 

Kg 3.600 
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13 

Charque: Carne bovina salgada e descerrada de 1ª qualidade (no 
máximo 10% de gordura), embalada em saco plástico transparente e 
atóxico, limpos, não violados e resistentes. A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação e procedência e o registro em 
órgão competente (S.EI. ou S.I.F). Embalagem: caixa com 30 Kg com 
pacotes de 5 Kg cada. Validade n 

Kg 5.790 

14 

Colorífico: Condimento, apresentação individual, aspecto físico pó, 
corante natural de urucum. Acondicionado em sacos de polietileno, 
integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. Cada embalagem 
dever conter até 200 g. Validade não inferior a 180 dias após a data de 
entrega. 

Kg 250 

15 
Creme de leite: Ingredientes: Creme de Leite, Leite em pó, Espessantes/ 
goma guar, Locusta e carragena, estabilizante citrato de sódio. 
Embalagem de 200g. 

Und 9.960 

16 

Extrato de tomate tradicional: Acondicionados em embalagem metálica 
ou saches de até 400 g, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, acondicionados em caixas de papelão resistentes de até 10 Kg. 
Produto deverá apresentar validade mínima de 180 dias a partir da data 
de entrega. 

Und 1.100 

17 

Farinha de farofa – Embalados em sacos plásticos íntegros, resistentes, 
hermeticamente fechados, contendo 1 Kg do produto, acondicionado em 
fardos plásticos transparentes de até 30 Kg. Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 1.230 

18 

Frango - Coxa e sobrecoxa com osso, congelado a -18ºC. Embalagem 
primária: Bandeja de poliestireno de 1 Kg envolvidas em sacos plásticos 
de polietileno liso, atóxico, não violado, resistente, ou sacos plásticos de 
1 Kg de polietileno liso, atóxico, não violado e resistente. Embalagem 
secundária: Caixas de papelão em perfeitas condições, lacradas, com 
identificação do produto, validade e peso aparente. O produto deve 
apresentar validade não inferior a 90 dias a partir da data de entrega. 

Kg 3.580 

19 

Frango - Filé de peito de frango, sem osso, congelado a -18ºC. 
Embalagem primária: Bandeja de poliestireno de 1 Kg envolvidas em 
sacos plásticos de polietileno liso, atóxico, não violado, resistente, ou 
sacos plásticos de 1 Kg de polietileno liso, atóxico, não violado e 
resistente. Embalagem secundária: Caixas de papelão em perfeitas 
condições, lacradas, com identificação do produto, validade e peso 
aparente. O produto deve apresentar validade não inferior a 90 dias a 
partir da data de entrega. 

Kg 5.120 

20 

Feijão rajado tipo 1: Acondicionado em saco de polietileno transparente, 
atóxico, limpo, não violado e resistente com capacidade de 1 Kg; 
Embalagem secundária: fardos plásticos lacrados de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 2.770 
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21 

Feijão preto tipo 1 - Acondicionado em saco de polietileno transparente, 
atóxico, limpo, não violado e resistente com capacidade de 1 Kg; 
Embalagem secundária: fardos plásticos lacrados de até 30 Kg. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 1.320 

22 

Feijão carioquinha tipo 1: Classe carioquinha, acondicionado em saco 
de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado e resistente com 
capacidade de 1 Kg; Embalagem secundária: fardos plásticos lacrados 
de até 30 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 3.750 

23 

Fubá de milho: Tipo flocão, em pacote livre de matéria terrosa, parasito 
e larvas. Embalagem plástica de 400 a 1.000 g, acondicionadas em 
fardos plásticos transparentes de até 1 Kg. Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 900 

24 
Leite condensado: Ingredientes: Leite integral, e/ou leite em pó, açúcar e 
lactose. Embalagem a 200g. 

Und 8.500 

25 

Leite de coco: Ingredientes: leite de coco, água, conservadores INS 202, 
INS 211 e INS 223, Acidulante INS 330, Espessante INS 466, INS 412 e 
INS 415. Estabilizante INS 460; Emulsificantes INS 435 e INS 471. Não 
contém glúten. Embalagem de 200 ml. 

Und 1.950 

26 

Leite em pó integral: Embalado em sacos aluminizados de 400 g a 1.000 
g ou em latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes e não violada, com capacidade de 400 g a 
1.000 g, acondicionados em caixas ou fardos de papelão de até 10 Kg. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega no depósito da 
FMAE. O leite em pó deve apresentar um rendimento no mínimo de 28 
copos de 200 ml para 1 Kg de produto.  

Kg 6.500 

27 

Macarrão tipo espaguete: Embalagens plásticas de polietileno, 
resistente de até 500 g, acondicionadas em fardos plásticos 
transparentes, totalizando até 15 Kg. Validade não inferior a 180 dias 
após a data de entrega. 

Kg 5.320 

28 

Macarrão tipo parafuso: Embalagens plásticas de polietileno, resistente 
de até 500 g, acondicionadas em fardos plásticos transparentes, 
totalizando até 15 Kg. Validade não inferior a 180 dias após a data de 
entrega no depósito da FMAE. 

Kg 2.200 

29 

Massa de sêmola tipo Ave Maria: Embalagens plásticas de polietileno, 
resistente de até 500 g, acondicionadas em fardos plásticos 
transparentes, totalizando até 15 Kg. Validade não inferior a 180 dias 
após a data de entrega no depósito da FMAE. 

Kg 3.100 

30 

Massa de sêmola tipo alfabeto: Embalagem primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 1 Kg, acondicionado em caixa de papelão com total de 
até 12 Kg. Rotulagem de Acordo com as normas vigentes. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 960 
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31 

Margarina: Óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, sal, cloreto de 
potássio, soro de leite, reconstituído, Vitamina A (1.500 U.I/100g), 
emulsificantes: mono e de glicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja 
e ésteres de poli glicerol de ácidos graxos, aromatizantes, conservador 
benzoato de sódio.  Embalagem em 250g. Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega no depósito da FMAE. 

Und 210 

32 
Milho branco tipo 1: Embalagem plástica de até 1 Kg, acondicionado em 
fardos plásticos transparentes de até 20 Kg. Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 1.980 

33 

Mingau sabor chocolate: Mistura para preparo de mingau sabor 
chocolate. Ingredientes: açúcar, amido de milho, leite em pó, 
maltodextrina, cacau em pó, farinha micronizada de soja, gordura 
vegetal hidrogenada, sal, mistura de vitaminas (Vitamina A, B1, B6 e C, 
niacina, ferro e zinco). Embalagem de 1 Kg. Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Kg 820 

34 

Mingau de farinha láctea: Mistura para preparo de mingau de farinha 
láctea. Ingredientes: açúcar, amido de milho, leite em pó, maltodextrina, 
farinha micronizada de soja, extrato de malte, gordura vegetal 
hidrogenada, sal, mistura de vitaminas (Vitamina A, B1, B6 e C, niacina, 
ferro e zinco). Embalagem de 1 Kg. Validade não inferior a 180 dias 
após a data de entrega. 

Kg 820 

35 

Óleo de soja: Embalados em garrafas de polietileno com capacidade de 
900 ml. Acondicionados em caixas de papelão, limpas, íntegras e 
resistentes de até 12 litros. Validade não inferior a 180 dias após a data 
de entrega. 

Litro 1.860 

36 
Ovo de galinha: Ovo tamanho grande (peso entre 55g e 59g por 
unidade), acondicionado em bandeja ondulada de papelão, 
acondicionada em caixa de papelão totalizando 360 unidades. 

Und 9.500 

37 

Pão de massa fina: Embalado em sacos plásticos resistentes, com peso 
médio de 50 g por unidade de pão, totalizando até 30 unidades por 
pacotes. O produto deverá ser entregue no máximo 2 dias após a data 
de fabricação e conter informações em rotulagem pertinente ao produto 
(Validade, fabricação, informação tradicional). 

Und 6.900 

38 

Peixe em conversa ao óleo, tipo sardinha: Lata em folha de flandres e 
verniz sanitário, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes e não 
violadas; sardinha em conserva elaborado com pescado íntegro, fresco, 
limpo eviscerado, sem escamas, sem espinhas, conservadas em óleo 
comestível com sal Validade não inferior a 180 dias após a data de 
entrega. 

Kg 1.200 

39 
Pó de canela: Embalagem primária de tubo plástico contendo 35g. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Und 380 
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40 

Sal refinado iodado: Cloreto de sódio refinado, acondicionado em sacos 
plásticos de 1 Kg. Embalagem secundária: Fardos plástico transparente 
com capacidade de 10 Kg. Validade não inferior a 220 dias após a data 
de entrega. 

Kg 1.120 

41 

Salsicha em lata: Ingredientes: carne bovina, carne suína, água, 
toucinho, sal, molho de tomate feito com polpa de tomate (extrato de 
tomate), água, amido de milho, cebola, alho. Não pode conter soja. Lata 
com 830g / fardo de 12 latas. Validade não inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Kg 120 

42 
Suco concentrado de acerola: Embalagem tetra pack de 220 ml, sem 
necessidade de refrigeração, acondicionados em caixas de papelão. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Litro 890 

43 
Suco concentrado de caju: Embalagem tetra pack de 220 ml, sem 
necessidade de refrigeração, acondicionados em caixas de papelão. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Litro 1.450 

44 
Suco concentrado de goiaba: Embalagem tetra pack de 220 ml, sem 
necessidade de refrigeração, acondicionados em caixas de papelão. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Litro 480 

45 
Tempero pronto completo: Produto de boa qualidade, completo, 
apresentando em sua composição alho e condimentos próprios. Copa 
de 300g. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Und 250 

46 
Vinagre de álcool: Embalagem em recipiente de polietileno, íntegro, 
atóxico, resistente, vedados hermeticamente, contendo até 1L. Validade 
não inferior a 180 dias após a data de entrega no depósito da FMAE. 

Litro 1.490 

47 
Cebola regional: Fresca de boa qualidade, livre de sujidades, 
embalagens de até 5 Kg, acondicionadas em basquetas de até 30 Kg. 

Kg 970 

48 
Batata inglesa regional: Fresca de boa qualidade, livre de sujidades, 
embalagens de até 5 kg, acondicionadas em basquetas de até 30 Kg. 

Kg 1.500 

49 
Cenoura regional: Fresca, de boa qualidade, livre de sujidades, 
embalagens de até 5 Kg, acondicionadas em basquetas de até 30 Kg. 

Kg 3.330 

50 
Tomate regional: Fresco, de boa qualidade, casca lisa e consistente, 
livre de sujidades, embalagem de até 5 Kg, acondicionados em 
basqueta de até 20 Kg. 

Kg 300 

51 
Chuchu: Fresco, de boa qualidade, livre de sujidades, embalagens de 
até 5 kg, acondicionados em basquetas de até 30 Kg. 

Kg 1.850 

52 
Repolho: Fresco, de boa qualidade, casca lisa e consistente, livre de 
sujidades, embalagem de até 5 Kg, acondicionados em basquetas de 
até 20 Kg. 

Kg 1.850 

 
 
 

ELDE PEREIRA BARBOSA 
Secretário Municipal de Educação 
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