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Código
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00002

00055049

00003

00022276

00004

00049195

00005

00030485

Especificação

Und.

BISCOITO AGUA E SAL CREM CRAKER PACOTE 400G
BISCOITO ÁGUA E SAL 400G BISCOITO CREAM
CRAKER PACOTE DE 400G primeira qualidade - farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água,
gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar
invertido, açúcar, sal, fermentos químicos, fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase, sem
colesterol. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados e de características organolépticas
anormais. contendo 400g de produto. devendo
apresentar na embalagem: marca,quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
data da entrega.
BISCOITO MAISENA PACOTE DE 400G BISCOITO
MAISENA 400G BISCOITO DE MAISENA PACOTE DE
400G primeira qualidade - farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante
lecitina de soja, sal, aroma artificial de baunilha,
proteinase, sem colesterol. contém glúten. embalagem
primária: contendo 400g de produto. devendo
apresentar na embalagem: marca,quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e
validade.embalagem secundária: material papelão.
validade de no mínimo de 10 (dez) meses apartir da
data da entrega.
CANJICA BRANCA TIPO 1 DE 500G Primeira qualidade Tipo 1, branca, contendo 80% de grãos inteiros,
preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais
ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.
Marcas de Referências: Yoki. Embalagem primária:
contendo 500g de produto, hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo de 3 (três) meses a partir da
entrega.
CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE 1KG Primeira
qualidade - Amarela, de milho triturado, média, de 1º
qualidade, devendo estar isento de sujidades, ataque
de pragas e/ou doenças, livres de umidade, com
coloração específica. Embalagem primária: Sacolas
plásticas Contendo 1 kg de produto. hermeticamente
vedada. Deve estar intacta e ser resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem Secundária: Podendo se entregue em saco
plástico hermeticamente vedada com 10kg. Validade de
no mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.
CHOCOLATE EM PO INSTANTANIO EMBALAGEM 1KG
Primeira qualidade -Instantâneo, preparado com o
cacau obtido por processo tecnológico adequado
podendo conter outras substâncias alimentícias.
Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (Mínimo de
32%), açúcar, aromatizante, outros ingredientes que
não descaracterizem o produto e permitido na
legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O
açúcar empregado no seu preparo deve ser
normalmente sacarose, podendo ser substituído
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PAC

3,350

500,0000
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PAC

3,710
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50,0000
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parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá
conter a adição de gordura e óleos estranhos à
qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de
cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas
estranhas. Características organolépticas: Aspecto: pó
homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor:
doce, próprio. Embalagem primária: contendo 1 kg de
produto: sacola plástica transparente, hermeticamente
vedada e resistente, Devendo apresentar na
embalagem: marca,quantidade, lote, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem secundária:
Podendo ser entregue em sacola plástica transparente,
hermeticamente vedada e resistente, podendo ser no
máximo de 10 kg. constando marca, peso, data de
fabricação e validade. Validade de no mínimo de 10
meses a partir da entrega.

00049241

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 1KG Primeira
qualidade - Características técnicas: Farinha de trigo
especial, branca, enriquecida com ferro e ácido fólico.
Farinha de trigo para produção de bolos. contendo
características gerais, organolépticas, físico-químicas,
microscópicas, microbiológicas e bromatológicas do
produto conforme legislação. Marca de Referência:
Rosa Branca, Dona Benta e Boa Sorte. Embalagem
primária:contendo 1 Kg de produto, Embalagem primária
em sacolas plástica, Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: Sacos plásticos reforçado, contendo 10kg.
Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

PAC

3,120

90,0000

280,80

00050387

FUBA Primeira qualidade - Cor amarela. Com aspectos:
cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade,
de fermentação ou ranço; isento de sujidades, ataques
de pragas e/ou doenças. Embalagem primária:
Contendo 1 kg de produto, sacola plástica
transparente, hermeticamente vedada e resistente.
Embalagem secundaria: Podendo entregar em Fardo de
até 10 kg.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a
partir da entrega.

PAC

2,990

80,0000

239,20

00008

00050348

GELATINA 20G Primeira qualidade - Gelatina, sal,
Edulcorante natural: Maltodextrina, artificiais Aspartame
e Acessulfame, acidulante ácido fumárico, regulador de
acidez citrato de sódio, aromatizantes idêntico ao
natural e corante artificial. Não Contem Glutem.
Sabores: Uva, Morango, abacaxi, Framboesa e
Pêssego de acordo com a necessidades dos setores.
Marcas de Referências: Fleschmmann, Dr. Oetker e
Royal. Embalagens primária plástico, contendo 20g de
produto, e secundária de papel. Devendo apresentar
na embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

UND

0,750

200,0000

150,00

00009

00051495

LEITE EM PO PACOTE 800G Primeira qualidade - Leite

PAC

15,500

1.500,0000

00006

00007
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em pó integral - 100% de origem animal, instantâneo,
enriquecido com vitamina A, C, D e Ferro,Pó fino
uniforme sem grumos (textura de amido), isenta de
partículas estranhas, suave não ácido, não rançoso,
sem odores estranhos, Cor amarelada. Embalagem
primária:contendo 800g de produto, Embalagem primária
aluminizado, Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem secundária:
sacos de papelão e/ou sacos plásticos reforçado,
contendo 10kg. Validade de no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da entrega.
MARGARINA POTE 500G Primeira qualidade - Óleos
Vegetais Líquidos e Interesterificados, Água, Sal
(Cloreto de Sódio), Vitamina A, Estabilizantes: Mono e
Diglicerídeos de Ácidos Graxos e Lecitina de Soja,
Conservadores: Marcas referencias: Qualy, Doriana,
Claybom e Vigor. Embalagem primária: Pote plásticos
contendo 500g, Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem secundária:
Caixa de papelão. Validade de no mínimo de 04 (quatro)
meses a partir da entrega.

Média

Quantidade

Total

POT

5,590

40,0000

223,60

00038869

MILHO DE PIPOCA 500G Primeira qualidade - Premium,
tipo 1, Com alto aproveitamentos do milho.
Marcas de Referências: Yoki, Sinhá. Embalagem
primária: contendo 500g de produto, saco plástico,
hermeticamente vedada e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: caixa de papelão e/ou
sacos plástico. Validade deno mínimo de 06 (seis)
meses a partir da entrega.

PAC

2,790

100,0000

279,00

00050391

SAL IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Puro, refinado, iodado não tóxico. Marcas
de Referências: Globo, Cisne, Zaeli. Embalagem
primária: Contendo 1 kg de produto. Sacola plástica
hermeticamente vedada e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: Saco plástico
hermeticamente vedada e resistente com 30kg.
Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

PAC

0,950

70,0000

66,50

00016096

CARNE BOVINA EM CUBO Primeira Qualidade -Acém
em cubo, congelada, SEM OSSO, SEM GORDURA, SEM
MEMBRANA EXTERNA (pelanca ou nervos), Deve
apresentar no rótulo a especificação do tipo de carne.
Deve apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio,
sem manchas esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminantes que
possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração.Embalada primária: Contendo 1kg de produto,
embalada á vácuo, sacos plásticos transparente,
grampeada mecanicamente ou termossolado. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e

KG

24,990

150,0000

3.748,50

Pag. 3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI
ESTADO DE ESPIRITO SANTO
Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

29/07/2021 15:46:35

TERMO DE REFERENCIA
Pregão Presencial Nº 000071/2021 - Processo Nº 003809/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)
Item

Lote

Código

00014

00049276

00015
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validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária Federal ou
Estadual.Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de
25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA,
Resolução RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13
de 02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02,
Resolução nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução
normativa nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução
Normativa nº22 de 24/11/05 - MAPA. FORNECEDOR
QUE NÃO RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS
NO “TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ
SUA CARNE RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM
QUE CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.Embalagem secundária:
caixas de papelão em perfeitas condições estruturais
padronizadas e lacradas com no máximo 30 kg.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Em caso de produto estragado, ou de
características organolépticas alteradas: cor, sabor e
odor e que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.
Validade de no mínimo 10 (dez) meses a partir da
entrega.
ALHO TAMANHO MEDIO In natura - Bulbo de tamanho
MÉDIO, com características íntegras de primeira
qualidade; limpa, coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Saco tipo redinha e/ou caixas de papelão
original. marca, quantidade, lote, tabela nutricional,
validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.
BATATA INGLESA In natura -1ª qualidade - Tubérculo,
tamanho MÉDIO, genuínas, sãs, escovado, coloração
uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Entregar em embalagem
adequada para o produto. Devendo apresentar na
embalagem: marca,quantidade, lote, tabela nutricional,
data de validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.
CENOURA TAMANHO MEDIO A GRANDE In Natura - 1ª
qualidade, casca lisa, tamanho MÉDIO A GRANDE,
isenta de fungos e indícios de germinação. Deverá ser
transportados em carros higienizados em temperatura
ambiente. Entregar em embalagem adequada para o
produto. Devendo apresentar na embalagem:
marca,quantidade, lote, tabela nutricional, data de
validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.
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KG

15,990

8,0000

127,92

KG

2,590

20,0000

51,80

KG

2,490

8,0000

19,92
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MAÇA, In Natura - 1ª qualidade casca integra,
consistência firme. Devem estar frescas, íntegras, sem
traço de descoloração ou manchas. Deverá ser
transportados em carros higienizados em temperatura
ambiente. Entregar em embalagem adequada para o
produto. Devendo apresentar na embalagem:
marca,quantidade, lote, tabela nutricional, data de
validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.
MANGA TOMY In Natura - 1ª qualidade, semi maduro,
consistência firme, tamanho de médio a grande, casca
livre de fungos. Devem estar íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas. pequena, fresca, casca lisa
sem manchas e cor características uniforme. Entregar
em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de validade. Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.
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KG

3,990

20,0000

79,80

KG

3,690

20,0000

73,80

Total Geral:

3.906,0000

36.835,84

