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Divisa Alegre, 28/03/2022. 

Exmo. Senhora 

REINILDA PEREIRA DE SOUSA E SILVA 

DD. Prefeita Municipal  

DIVISA ALEGRE/MG. 

 

 
 

Senhora Prefeita, 

 

Informamos a necessidade de Aquisições de gêneros alimentícios e 

hortifrutigranjeiros destinados ao atendimento da alimentação escolar, programas 

desenvolvidos pelas secretarias de ação social, esporte e as necessidades das demais 

secretarias desta municipalidade. Solicitamos pelo presente, a V.Exª. providências para 

aquisições dos itens descritos a seguir, no Termo de Referência. 

 
 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

ISAIAS SANTOS SOBRINHO 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 



Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000 –
email:divisaalegrelicita@yahoo.com.br

 
TERMO DE REFERENCIA 

1 OBJETO:  

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 
PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E AS NECESSIDADES DAS 
DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. 

2- JUSTIFICATIVA: 

2.1 A presente aquisição visa atender as necessidades de fornecimento de gêneros 
alimentícios, para a composição da Merenda Escolar das unidades de ensino do 
Município, programas desenvolvidos pelas Secretarias de Ação Social, Esportes bem 
como atender as demanda das diversas secretarias desta municipalidade. 

2.3 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos 
produtos em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre 
empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo 
fator preponderante do certamente será o MENOR PREÇO POR ITEM. Assim, mediante 
tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em 
função do custo beneficio, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá 
diretamente do preço praticado no mercado em relação ao(s) produtos ofertado(s) pela(s) 
empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o MENOR PREÇO POR ITEM. 

3- DOS ITENS E QUANTIDADES 

3.1. Os itens em que constar em no seu conteúdo referência a alguma marca, fica 
consignado que não é violação ao principio da isonomia, mas sim mera simbologia, 
podendo o licitante apresentar proposta cotando um item de forma similar, superior ou 
equivalente. 

a) ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/EQUIPARADAS  
 
Item Descrição UND Qtde 
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1 

ACHOCOLATADO EM PÓ LIGHT.: 
Ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, 
lecitina de soja, edulcorantes artificiais 
ciclamato de sódio e sacarina sódica, 
edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, 
antiumectante dióxido de silício e aroma 
artificial de baunilha. Deverá ser isento de 
glúten e lactose. Na embalagem deverá conter 
as seguintes informações: Indicação do 
fabricante, tabela nutricional, ingredientes, data 
de validade e peso. Embalagem mínima de 
210g. 

UNID 60,00 

2 AÇUCAR REFINADO 1 KG KG 300,00 

3 
ÁGUA MINERAL natural com embalagem 
plástica de 1,5L. 

UNID 200,00 

4 

ÁGUA MINERAL natural para reposição de 20 
LTS.: Com certificados de autorizações dos 
órgãos competentes e com validade para 12 
(doze) meses. 

UNID 500,00 

5 

ALFACE CRESPA OU LISA: Convencional ou 
Ecológico, Preferencialmente Ecológico, Folhas 
Novas e Íntegras, de 1ª qualidade. Com 
Embalados em Móios de Peso Médio entre 300 
e 400g. 

MOIOS 400,00 

6 
ALHO NATURAL: sem defeitos graves, 
(podridão, murchos e com ausência de 
pedúnculo ou deformados) categoria extra. 

KG 200,00 
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7 

AMEIXA EM CALDA: Ameixa em calda, (agua 
e açucar ),  embalada em lata limpa isenta de 
ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a integridade do 
produto, limpas, secas, não violadas e 
resistentes, com peso minimo de 
850g.Validade minima de 03 meses a partir da 
data de entrega.A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

UNID 220,00 

8 

AMENDOIM TORRADO S/CASCA - 500g: 
Validade mínima de 8 meses a contar da data 
de entrega.A rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

UNID 1.000,00 

9 
ANILINA COMESTIVEL, EMBALAGEM COM 
NO MINIMO 10 ML, CORES VARIADAS. 

UNID 120,00 

10 

ARROZ INTEGRAL, Longo fino, tipo 1: O 
produto não deverá apresentar grãos 
disformes, percentuais de impurezas acima de 
5% (grãos queimados, pedras, carunchos), 
cheiro forte, intenso e não característico. 
Embalagem: Deve estar acondicionado em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes de 1kg. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, validade minima de 
6(seis meses). 

KG 200,00 



Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000 –
email:divisaalegrelicita@yahoo.com.br

11 

AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO  – Peso 
liquido 800g.: Em embalagens atoxicas, 
totalmente vedada, a mesma deve conter  
informoções nutricionais, bem como data de 
fabricação e data da validade, devendo a 
mesma ser de no minimo 4meses a partir da 
data de entrega do produto. 

UNID 578,00 

12 BALA MASTIGAVEIS FRUTAS 500G. PCT 250,00 

13 

BANANA CATURRA.: Convencional ou 
Ecologica, Preferencialmente Ecologica, 
Primeira Qualidade, Tamanho Médio, com 
casca sã, sem ruptura. Unidade com peso 
médio entre 50 e 60 g 

DUZIA 800,00 

14 

BANANA DA TERRA.: Convencional ou 
Ecologica, Preferencialmente Ecologica, 
Primeira Qualidade, Tamanho Médio, com 
casca sã, sem ruptura. 

DUZIA 80,00 

15 

BANANA PRATA.: Convencional ou Ecológico, 
Preferencialmente, Ecológico, Primeira 
Qualidade, Tamanho Médio, com Casca Sã, 
Sem Ruptura. Unidade com Peso Médio entre 
50 e 60g. 

DUZIA 1.200,00 

16 

BATATA DOCE,: lavadas, classe  média/ 
graúda, sem defeitos graves ( podridão úmida, 
seca, coração oco  ou negro ), apresentação 
firme, inteiras, desprovidas de odor ou sabor 
estranho, sem material terroso ou sujidade, 
livres de substancias tóxicas ou nocivas, para 
uso culinário em cozimento, massas ou frituras. 

KG 60,00 
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17 

BATATA INGLESA,: lavadas, classe maior, 
sem defeitos graves (podridão úmida, seca, 
coração oco ou negro), apresentação firme, 
inteiras, desprovidas de odor ou sabor 
estranho, sem material terroso ou sujidade, 
livres de substancias tóxicas ou nocivas, para 
uso culinário em cozimento, massas ou frituras, 
embaladas em sacos de ráfias reforçado, 
atóxico transparente. 

KG 800,00 

18 BATATA PALHA - 120g. UNID 2.000,00 

19 

BETERRABA SEM FOLHAS,: separado por 
tamanho e categoria, categoria extra, sem 
defeitos graves (podridão mole, deformação, 
sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos 
mecânicos, murchas injurias por pragas ou 
doenças) 

KG 320,00 

20 
BICARBONATO DE SÓDIO MÍNIMO 20G.: 
Validade de no mínimo 18 meses, c/ data de 
embalamento não superior a 60 dias. 

UNID 2.000,00 

21 

BROCOLIS,: Cor Verde Escuro Brilhante, 
Uniforme, Unidade de Tamanho Grande ou 
Médio Constituída de Todas as Partes Folhas, 
Flores e Talos.  Embalados em moios de em 
média 300g 

MOIOS 160,00 

22 

CALDO DE CARNE EM PÓ: Preparado à base 
de extrato de carne e condimentos, 
acondicionado em sacos de polietileno íntegra, 
atóxico. Embalagem de até 1kg com as devidas 
referências nutricionais, validade mínima de 3 
meses a partir da data de entrega. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, 
data de validade, lote e informações 
nutricionais. 

KG 42,00 



Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG – CEP.: 39.995-000 –
email:divisaalegrelicita@yahoo.com.br

23 CALDO DE CARNE EM PÓ 57g. UNID 100,00 

24 

CALDO DE GALINHA EM PÓ: Preparado à 
base de carne de galinha desidratada e 
condimentos, acondicionado em sacos de 
polietileno íntegra, atóxico. Embalagem de até 
1kg com as devidas referências nutricionais, 
validade mínima de 3 meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

KG 42,00 

25 CALDO DE GALINHA EM PÓ 57g UNID 100,00 

26 CANELA EM CASCA PACOTE 1KG PCT 10,00 

27 

CANELA EM PÓ,: pó fino e homogêneo, na cor 
marrom-claro, com cheiro e sabor 
característicos, embalagem plástica atóxica 
transparente de 10g. 

UNID 500,00 

28 

CATCHUP tradicional, embalagem, contendo 
no minimo 300 g.: Com identificacao do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade 
e peso liquido, de acordo com a Resolucao 
12/78 da CNNPA. 

Unid. 120,00 

29 

CEBOLA BRANCA,: subgrupo amarela, classe 
03, categoria extra, sem defeitos graves (talos 
grossos, brotados, podridão, mofados ou 
manchas negras). 

KG 800,00 

30 

CEBOLA ROXA,: subgrupo roxa, classe 03, 
categoria extra, sem defeitos graves (talos 
grossos, brotados, podridão, mofados ou 
manchas negras). 

KG 120,00 
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31 

CENOURA,: classe entre 18 a 22 cm, sem 
defeitos graves (podridão mole, deformação 
ombros verdes ou roxo, sem defeitos, 
lenhosas, rachadas, danos mecânicos, 
podridão seca, murchas injurias por pragas ou 
doenças). 

KG 460,00 

32 

CHEIRO VERDE: Convencional ou Ecológico, 
Preferencialmente Ecológico, Nova, com 
Folhas Verdes, de 1ª Qualidade. embalados em 
moios de em média 100g. 

MOIOS 420,00 

33 

CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE 
EMBALAGEM DE NO MINIMO 1 KG: contendo  
entre os Ingredientes: Açúcar, manteiga de 
cacau, massa de cacau, gordura vegetal, leite 
em pó integral, soro de leite em pó, leite em 
desnatado, emulsificantes lecitina de soja (322) 
e poliricinoleato de poliglicerol (476) e 
aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. 

KG 100,00 

34 

CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO 
,PESO  DE NO MINIMO 1 KG: contendo  entre 
os Ingredientes:- Açúcar , Licor de Cacau , 
Leite em Pó Integral,- Gordura Vegetal , 
Emulsificante, Lecitina de Soja , Ricinoleato de 
Glicerila , Aromatizante , Contém Traços de 
Castanha de Caju  
- Contém Glúten" 

KG 120,00 

35 

CHOCOLATE EM PO PURO (CACAU S/ 
AÇUCAR) 200GR: validade de no minimo 12 
meses e data de fabricação não superior a 30 
dias. 

UNID 2.000,00 
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36 

CHOCOLATE GRANULADO: Grãos integros, 
produzidos apartir de materia prima de primeira 
qualidade, sem presença de sujidades, 
umidade, ou odores, em embalagem atoxicas 
contendo 1kg. com validade minima de 3 
meses, devendo ma embalagem conter 
informações tipo: Marca/Nome, data de 
validade, lote e informaões Nutricionais. 

UNID 200,00 

37 

CHUCHU,: grupo retangular sub grupo verde 
escuro intenso, sem defeitos graves (podridão, 
murchos, queimados, danos não cicatrizados, 
deformados e com ausência de pedúnculo), 
categoria extra. 

KG 320,00 

38 

COCO SECO: Fruto seco,com amplo teor de 
massa, cheiro e sabor caracteristicos. 
Apresentado em média cada unidade com no 
minimo 600g. 

UNID 80,00 

39 

COENTRO: Primeira qualidade,hortaliça 
classificada como verdura cor verde fresca 
aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de 
apodrecimento, sujidades e materiais terrosos 
em maços de 50g . 

UNID 480,00 

40 

COUVE: Convencional ou 
Ecológico,Preferencialmente Ecológico, Novas, 
com Folhas Verdes, Sem Alterações, de 1ª 
Qualidade. embaladas em moios de em média 
300g. 

MOIOS 220,00 

41 
DOCE PÉ DE MOLEQUE: POTE COM 50 
UNIDADE DE 16g, 

UNID 120,00 
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42 

EXTRATO DE TOMATE.: Preparado com frutos 
maduros e sãos, sem pele, sem semente, 
classe símples concentrado, substância seco 
menos cloreto de sódio, mínimo de 18% P/P, 
coloração vermelha, consistente, livre de 
impurezas, parasitas, larvas e fermentações, 
com validade mínima de 22 meses. 
Embalagem com mínimo de 3 kg. 

UNID 120,00 

43 

FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL: , crua, 
grupo seco, sub-grupo fina, classe branca, 
isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, 
sem fermentação ou ranço, sem bolores e 
leveduras, embagem plástica atóxica 
transparente de 1Kg, validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega. 

KG 400,00 

44 FERMENTO BIOLÓGICO 30G. UNID 200,00 

45 

FILE DE PEIXE: FILÉ DE PEIXE ,resfriado, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas, odor; próprio, tipo de corte: em 
bifes, embaladas em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo 

KG 420,00 

46 

FUBA DE MILHO: Pó fino, cor amarelo, livre de 
sujidade, mofo e fermentação, não deverá estar 
úmida ou rançosa, embalagem plástica atóxica 
de 1 Kg. Validade mínima de 8 meses a contar 
da data de entrega. 

KG 1.200,00 

47 GENGIBRE EM RAIZ. KG 60,00 
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48 

GOIABA: Sem defeitos graves (podridão, 
danos profundos, frutos passados) sem 
manchas ou deformação, coloração 
caracteristica, grau de maturação médio,   Com 
peso media unitária de 120 gramas, embalados 
em caixas, iso ladas, de modo a não 
amassarem. 

KG 200,00 

49 

GRANOLA MISTA, GRANOLA, Embalagem de 
polietileno atoxica contendo 1kg: , com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, informações nutricionais, 
fornecedor, peso, data de fabricação e 
validade. Ingredientes: aveia, melado, germem 
de trigo, uva passa, fibra de trigo, flocos de 
arroz, flocos de milhos e castanha do Pará. 
Validade mínima de 06 meses a contar da data 
de entrega. 

UNID 450,00 

50 

IOGURTE FRUTAS 900ML.: , com adição de 
polpa de ameixa, obtido de leite pasteurizado, 
com consistência cremosa ou firme, em 
embalagem de filme de tileno impresso com 1 
litro, com validade de no máximo 45 dias. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número lote, data, 
validade, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 
e carimbo de inspeção. 

UNID 900,00 

51 

LARANJA PERA RIO,: Separada por lotes 
homogêneos, sem defeitos graves (podridão, 
danos profundos, frutos passados) sem 
manchas ou deformação, coloração C3, Classe 
106. Com peso media unitária de 200 gramas, 
categoria extra. 

KG 600,00 
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52 
LEITE PASTEURIZADO TIPO C 
(EMBALAGEM DE 01 LITRO) 
ACONDICIONADO EM SACHE PLÁSTICO. 

UNID 2.000,00 

53 

LOURO DESIDRATADO: constituído de folhas 
sãs, limpas e secas, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado. Deve apresentar 
coloração verde pardacenta, cheiro aromático, 
aspecto e sabor característico. Embalagens: 
embalagem de 05g. 

UNID 200,00 

54 

MAÇA TIPO GALA,: MAÇA TIPO GALA, 
separados por lotes homogêneos tipo galla, 
categoria extra, cor vermelha, tamanho 
120/150, isentas de cortiças, lesões 
cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, 
rachaduras ou lesões abertas. 

KG 1.000,00 

55 

MAIONESE A BASE DE OVO E ÓLEO 
VEGETAL: ADICIONADA DE CONDIMENTOS 
E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, COMESTÍVEIS. 
NÃO PODERÁ SER ADICIONADA DE 
CORANTES, EM EMBALAGEM PLÁSTICO, 
ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE 
FECHADO. CADA EMBALAGEM DEVERÁ 
APRESENTAR PESO LÍQUIDO MINIMO  DE 
500 gr. 

UNID 160,00 

56 

MAMÃO FORMOSA,: Separada por cor, 
tamanho e qualidade, sem defeitos graves 
(amassadas, danos profundos, queimado de 
sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas). 

KG 800,00 

57 
MANDIOCA RAIZ: Mansa, Nova de coloração 
interna branca, casca fina e marrom Uniforme. 
Raiz de Tamanho Médio. 

KG 750,00 
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58 

MANGA: manga das especies Rosa ou 
Espada, com grau de maturação médio, casca 
rigidas, sem manchas, ropimentos como( 
rachões, Podridão, etc), embaladas em caixas 
de modo anão amassarem. 

KG 300,00 

59 

MARACUJÁ,: Grau de maturação médio, cor 
caracteristica, cascaintacta, sem nenhum tipo 
de ropimento(Rachadora, Potrificação, 
amassado, etc.), tamanho médio(+ou-80g), 
embalados em caixas de modo a evitar 
amassados. 

KG 570,00 

60 

MASSA ALIMENTÍCIA SECA, TIPO 
ESPAGUETE,: Produzido a partir do sêmola de 
trigo, apenas corantes naturais, sem a 
presença de sujidades e parasitas, rançosa, 
embalagem plástica transparente atóxica de 
1kg, com validade mínima de 10 meses a partir 
da entrega. APRESENTAR AMOSTRA 

KG 1.500,00 

61 

MASSA ALIMENTICIA TIPO TALHARIM: cor 
amarela, produzido com farinha de trigo 
especial, massa com ovos e demais 
substâncias permitidas, isentas de corantes, 
sujidades e parasitas, não fermentada ou 
rançosa, embalagem plástica transparente 
atóxica de 500 Kg, com validade mínima de 10 
meses a partir da entrega. APRESENTAR 
AMOSTRA 

UNID 200,00 

62 

MELANCIA: Produzidas de maneira natural 
sem adição de agrotoxico, grau de maturação 
médio, sem rachadura aparente, com uniforme, 
verde intenso e livre de sujeiras. 

KG 800,00 
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63 

MILHO VERDE EM CONSERVA 2,6 kg: 
Ingredientes: Milho verde, água, açúcar, sal. 
Embalagem: Deve estar intacta, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa, acondicionada 
em latas de flandres com peso liquido de até 
mínimo de 1,7 kg, não apresentando ferrugem, 
amassamento, vazamento ou abaulamento. 
Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir 
da data de entrega. A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

UNID 160,00 

64 
MISTURA PARA BOLOS, sabor festa 
embalagem mínimo de 400g 

UNID 2.000,00 

65 

OREGANO DESIDRATADO: Deve ser 
constituído de folhas sãs, limpas e 
desidratadas, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado. Deve apresentar 
coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro e 
sabor característico. Embalagens: embalagem 
de 05g, 

UNID 2.300,00 

66 

PEITO DE FRANGO DESFIADO,: congelado 
com adição de água de no máximo 8%, 
aspecto, cor e cheiro próprio, não amolecido 
nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas; 
deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser 
de qualidade, limpo (sem excesso de gordura e 
pele); apresentar após o desgelo consistência 
firme e compacta, coloração amarelo pardo, 
brilho e odor suave, acondicionado em 
embalagem plástica atóxica, disposta em caixa 
de papelão reforçada e internamente 
impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rótulo: espécie do produto, 

PCT 360,00 
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data da embalagem, validade e peso, sem 
tempero. 500gr. 

67 

PÊRA: Separado por tamanho e categoria, 
categoria extra, sem defeitos graves (podridão 
mole, deformação, sem defeitos, lenhosas, 
rachadas, danos mecânicos, murchas injurias 
por pragas ou doenças) 

KG 280,00 

68 

PIMENTÃO,: Convencional ou Ecológico, 
Preferencialmente Ecológico, Grau de 
Amadurecimento Médio, de 1ª Qualidade, 
Tamanho Médio, Limpos, com Casca Sã, Sem 
Ruptura. 

KG 480,00 

69 PIRULITO PC C/600GR UNID 120,00 

70 POLPA DE FRUTA SABOR DE CAJÚ. UNID 1.600,00 

71 

POLPA DE FRUTA SABOR DE GOIABA: com 
embalagens plásticos, atoxicas, com peso 
médio de 100g, deve conter rotúlo no qual deve 
ser conter no mínimo as seguintes descrições: 
data de fabricação e validade, bem como as 
informações nutricionais. 

UNID 1.600,00 

72 

POLPA DE FRUTA SABOR DE MANGA.: com 
embalagens plásticos, atoxicas, com peso 
médio de 100g, deve conter rotúlo no qual deve 
ser conter no mínimo as seguintes descrições: 

UNID 1.600,00 
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data de fabricação e validade, bem como as 
informações nutricionais. 

73 

POVILHO AZEDO: primeira qualidade, lavada 
e peneirada, livre de  impurezas. Embalada em 
saco plástico resistente e transparente, 
contendo nome e endereço do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade de acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

KG 360,00 

74 

POVILHO DOCE: primeira qualidade, lavada e 
peneirada, livre de impurezas. Embalada em 
saco plástico resistente e transparente, 
contendo nome e endereço do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade de acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. Kg 

KG 360,00 

75 

QUEIJO PARMESSÃO RALADO: Queijo ralado 
tipo parmesão, acondicionado em embalagem 
plástica, pacote com 50gr, 1ª qualidade. O 
Produto deverá ter validade não inferior a 2 
meses, certificado de inspeção. 

UNID 1.000,00 

76 

QUIABO: Cor Verde Escuro, consistência firme,  
caracteristica  uniforme, parte externa sem 
rachaduras, manchas ou pigmentação, 
embalados em sacos plastico, transparentes e 
atoxicos. 

KG 60,00 

77 
REFRIGERANTE - tipo Sprite, embalagem  
plástica atóxica (2 LT). 

UNID 200,00 
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78 

REPOLHO BRANCO E ROXO: conservem as 
suas características; Tendo tamanho, aroma, 
cor e sabor próprios da espécie e variedade. 
Em grau de desenvolvimento tal que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Não constarem substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. Estarem 
isentos de umidade externa anormal, aroma e 
sabor estranhos. Acondicionados em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada. 

KG 200,00 

79 

SAL REFINADO IODADO,: Características 
Técnicas: Não devem apresentar sujidade, 
umidade, misturas inadequadas ao produto. 
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada 
em pacotes de 1 kg, em polietileno 
transparente e ter embalagem secundária de 
ráfia ou sacos de polietileno. Prazo de validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. 
A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais 

KG 360,00 

80 

SUCO, de fruta concentrado, sabor caju.: 
Embalagem com 500 ml, com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade. 

Unid. 120,00 

81 

SUCO, de fruta concentrado, sabor goiaba.: 
Embalagem com 500 ml, com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade. 

Unid. 120,00 

82 SUCO, de fruta concentrado, sabor maracuja.: 
Embalagem com 500 ml, com dados de 

Unid. 120,00 
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identificacao do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade. 

83 

SUCO, de fruta concentrado, sabor uva.: 
Embalagem com 500 ml, com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade. 

Unid. 120,00 

84 TEMPERO ALHO E SAL embalagem de 500g. PCT 200,00 

85 TEMPERO COMPLETO embalagem de 500g. PCT 2.000,00 

86 

TEMPERO EM PÓ CONTENDO OS 
SEGUINTES INGREDIENTES: Sal, colorífico, 
alho, cebola, orégano, salsa, louro, 
condimentos preparados de alho e de cebola, 
realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico. CONTÉM 
GLÚTEN.Sabores variados para o preparo de 
alimentos especificos,como 
parafeijão,arroz.legumes,carnes,frangos,peixes  
e etc.Embalagem plástica com no minimo12 
saches individuais ,cada um pesando no 
minimo 60g. 

UNID 150,00 

87 

TOMATE: Convencional ou Ecológico, 
Preferencialmente Ecológico, Grau de 
Amadurecimento Médio, de 1ª Qualidade, 
Limpos, Tamanho Médio, com Casca Sã, Sem 
Ruptura. 

KG 600,00 

88 UVA ITÁLIA KG 200,00 

89 

VAGEM: Cor Verde Escuro, consistência firme,  
caracteristica  uniforme, parte externa sem 
rachaduras, manchas ou pigmentação, 
embalados em sacos plastico, transparentes e 
atoxicos. 

KG 140,00 
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90 

VINAGRE: Características técnicas: 
Fermentado acético de álcool, acidez 4% 
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada 
em garrafas plásticas resistentes, contendo 750 
ml. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: 
nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. 

UNID 1.118,00 

 
 

4. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. A Futura licitação será realizada via modalidade Pregão Presencial do tipo “Menor
Preço – Por Item”, o qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos da
Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 
21.06.1993 e suas posteriores alterações, Leis Complementares 123/2006, 147/2014 e 
155/2016, Decretos Municipal nº 295/2012, Lei Municipal nº 324/2011 e demais condições 
fixadas neste instrumento convocatório. 

4.2. Licitação destinada exclusivamente à participação de MICRO EMPRESA, EPPS E 
EQUIPARADAS conforme art. 48 inciso I e III da Lei Complementar 123/06. 

5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

 Os produtos serão entregues no almoxarifado central conforme informado nas 
Notas de Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 07(sete) dias corridos, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, no 
horário compreendido das 08h 00min ás 12h 00min e de14h 00min às 17h 00min. 

           Os produtos serão entregues em parcelas, sendo que a quantidade a ser entregue 
em cada parcela será de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais. 

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 

a) Produtos não perecíveis: entrega em parcelas, de acordo com a solicitação 
das Secretarias Municipais, o qual o Setor de Compras formulará o pedido via 
e-mail ou similar, tendo o contratado o prazo máximo de 07 (sete) dias para 
entregar os produtos solicitados;  
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5.1 GÊNEROS/PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

 As entregas serão realizadas quinzenalmente, de acordo com as necessidades 
das Secretarias Municipais. 

          Dar atenção especial para data de fabricação e validade dos produtos a serem 
entregues, validade máxima 180 dias. 

          As embalagens deverão estar limpas e com dados como nome do fabricante, data 
de validade e informações nutricionais visíveis. 

b) Produtos perecíveis: serão entregues semanalmente, nos dias a ser definido 
pelas Secretarias Municipais, tendo o licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para fazer a entrega, após a solicitação. 

 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO 

6.1 Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as 
especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos 
agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e 
transporte não sejam satisfatórias.  

6.2 Poderão ser solicitadas amostras dos produtos ofertados pelos licitantes detentores 
dos menores preços para verificação de sua conformidade com as especificações 
exigidas neste Termo de Referência. 

6.3 Caso solicitada (s), a(s) amostra(s) deverá (ão) ser encaminhada(s) em número 
mínimo de 01 (uma) unidade do item, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
após solicitação do(a) Pregoeiro(a), entregue na embalagem original, de acordo com o 
edital e a legislação pertinente. 

6.4 O acompanhamento e a fiscalização dos produtos, assim como o exame prévio das 
amostras serão realizados pela Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio, em conjunto com 
a Coordenação de Suprimento de cada Unidade, para análise da qualidade e verificação 
de sua conformidade em relação às especificações exigidas neste Termo de Referência. 

6.5 No caso dos produtos não corresponderem às especificações, os mesmos serão 
recusados, cabendo a contratada substituí-los por outros com as mesmas características 
e prazo determinado no Termo de Referência, o não cumprimento acarretará na 
convocação do segundo colocado; 
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7.   PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

7.1 A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela fiscalização do contrato 
no que compete ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos 
contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade, marca 
dos produtos contratados, prazo de validade). 

  

8.  PRAZO DE EXECUÇÃO DA (O) ATA/CONTRATO 

8.1       12(doze) meses, a partir de sua assinatura. 

9.  DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

9.1 Os produtos serão entregues no almoxarifado central conforme informado nas Notas 
de Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 07(sete) dias corridos, contados do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, no horário 
compreendido das 08h00min ás 12h00min e de14h00min às 17h00min. 

9.2 Os produtos serão entregues em parcelas, mensalmente/semanalmente de acordo 
com a solicitação das Secretarias Municipais, o qual o Setor de Compras formulará o 
pedido via e-mail ou similar, tendo o contratado o prazo máximo de 07 (sete) dias para 
entregar os produtos solicitados. 

9.3 Dar atenção especial para data de fabricação e validade dos produtos a serem 
entregues. 

9.4 As embalagens deverão estar limpas e com dados como nome do fabricante, e data 
de validade visível. 

10.  DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 

10.1 – A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta do orçamento do exercício, 
cujo Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de 
Detalhamento a ser publicado oportunamente. 

11.  PAGAMENTO: 

11.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Divisa Alegre/MG, em até 
30 (trinta) dias após a data do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a 
emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
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12. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 
entrega dos envelopes. 

 

13.  VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses. 

Este termo foi elaborado e aprovado pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

 

 

 

ISAIAS SANTOS SOBRINHO 
Secretário Municipal de Administração

 


