RETIFICAÇÃO

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 105/2019
Pregão Presencial n°. 46/2019.

1. OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, visando
aquisições futuras destinados aos diversos setores da municipalidade

2. CARACTERÍSTICAS:
Item

Quant

Unid

Descrição

01

100

Pct/lata

02

500

Pct

Achocolatado em pó instantâneo, vitaminado, preparado a partir
de matérias primas sãs, limpas e isentas de matéria terrosa,
parasitos, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais com a composição básica: açúcar, cacau em pó,
maltodextrina, minerais, emulsificante lecitina de soja,
antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. Que forneça os
seguintes nutrientes por 20g de Produto:
NUTRIENTE
PARA CADA 20 g
Valor calórico
74 Kcal
Carboidratos
17 g
Proteínas
0,7 g
Gorduras totais
0g
Gorduras saturadas
0g
Gorduras trans
não contém
Fibra Alimentar
1,2 g
Sódio
29 mg
Cálcio
150 mg
Ferro
2,1 mg
Magnésio
33 mg
Vitamina B1
0,36 mg
Vitamina B2
0,39 mg
Niacina
4,8 mg
Vitamina B6
0,39 mg
Vitamina B12
0,72 µg
Ácido Pantotênico
1,5 mg
Biotina
9 µg
Com aparência de pó fino de cor marrom, sabor e cheiro
característicos, com validade mínima de 12 meses, embalados
em lata de folha de flandres com verniz sanitário, peso líquido de
400 grs na embalagem.
Açúcar cristal contendo no mínimo 98,3% de sacarose livre de
umidade e fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e
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Valor
Médio
Unit.

5,30
9,76

03

450

Gl

04

140

Fr

05

12

Pct

06

100

Pct

07

100

Pct

08

100

Pct

09

100

Pct

detritos animais e vegetais com aparência cor, cheiro próprio do
tipo de açúcar com embalagem primária de saco de polietileno
atóxico, resistente termossoldado, contendo peso líquido de 5kg,
no rótulo da embalagem deverá conter informações do produto:
classificação, marca, nome endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade
Água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão
fabricado em resina virgem, com tampa de pressão e lacre,
contendo 20 (vinte) litros, com validade mínima de 2 meses a
contar da data da entrega, sem vasilhame.
Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa pet,
tampa c/rosca e lacre; contendo 500 ml,validade 11 meses a
contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; suas
condições deverão estar de acordo com o (dec.3029 de 16/04/99)
e (rdc n°274, de 22/09/2005) e suas alterações posteriores;
produto sujeito a verificação no ato da entrega.
Arroz agulhinha tipo 1 beneficiado e polido, com no mínimo
80% de grãos inteiros, medindo , isento de matéria terrosa ,
parasitos, detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizado
no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou
graxas não comestíveis com validade mínima de 6 meses, em
emb. de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo
peso liquido de 5 kg sendo que no rótulo das embalagens deverá
conter de forma clara as seguintes informações: identificação do
produto, inclusive marca nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, nº de registro em órgão competente.
Bala Mastigável, sabor Framboesa, pacote com 600 gr, tipo 7
Belo
Biscoito doce tipo maizena produzido a partir de matérias primas
sãs e limpas sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de
detritos animais e vegetais, tendo em sua composição básica os
seguintes elementos: farinha de trigo fortificada, açúcar, gordura
vegetal, amido de milho, sal, aroma artificial e estabilizante lecitina
de soja. Com aparência, cor, odor e sabor próprios. Bem assadas,
sem cobertura e recheios. Validade mínima de 12 meses com
embalagem primária dupla lacrada com peso liquido de 400g.
Biscoito doce sem recheio sabor coco, tipo rosquinha:
embalagem primária de 500g de polietileno transparentes
impermeáveis e lacrados. Embalagem secundária em caixas de
papelão. O biscoito deverá estar em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e
de caracteres organolépticos anormais. Não podem apresentar
excesso de dureza, biscoitos quebradiços. Ingredientes: Amido,
açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula
de mandioca, ovo, margarina, gordura vegetal, leite em pó, sal
refinado, fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e aromatizante.
Porção de 30g: 120 calorias, 24g de carboidratos, 1,0 g de
proteínas. Data de fabricação na embalagem. Validade mínima de
6 meses a partir da data de entrega do produto.
Biscoito água e sal produzido a partir de matérias primas sãs e
limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de
detritos e animais vegetais, tendo em sua composição básica os
seguintes elementos: farinha de trigo fortificada, gordura vegetal,
amido de milho, extrato de malte, sal, açúcar invertido fermento,
acidulante ácido láctico. Com aparência, cor, odor e sabor
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9,00

11,90

13,15
8,52

3,51

5,60

2,88

10

1.000

Pct

11

100

Un

12

800

Cx

13

480

Un

14

240

Un

15

100

Un

próprios,Bem assadas, validade mínima de 12 meses com
embalagem primária dupla lacrada com peso liquido de 400 grms.
Café torrado e moído produzido a partir de grãos torrados
procedentes de espécies vegetais genuínos, sãos e limpos,
contendo no máximo 01% de impurezas (cascas, paus, e etc.): pó
homogêneo fino, cor variando de castanho claro ao castanho
escuro, sabor e odor próprios. Validade mínima de 6 meses.
Embalagem: primária própria com peso líquido de 500 gramas,
embalado à vácuo. Deverá constar no rótulo do produto
classificação marca, nome, endereço do fabricante, data de
fabricação com registro no órgão competente, empilhamento
máximo para armazenagem e selo de pureza ABIC ou
comprovação de qualidade atestada por outros laboratórios
credenciados junto à Secretaria Estadual de Agricultura.
Creme de leite UHT Embalagem de 200 gramas, sabor suave,
consistência firme, embalagem cartonada, não amassada, sem
necessidade de refrigeração. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, a procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade, número
de registro no Ministério da Agricultura/SIFR/DIPOA. Prazo de
validade mínimo de 06 meses contados da data de entrega.
Erva Mate beneficiada, composta de folhas de erva mate tostada
para a infusão, sem corantes artificial, com no mínimo de 70% de
folhas e no máximo 10% p/p de umidade isenta de sujidade
parasitos ou larvas com aparência de folhas claras hastes secos
cheiro e sabor próprios validade mínima de 12 meses embalagem
primária de caixa de papelão fino acondicionada internamente em
saco de papel impermeável contendo peso líquido de 250 grms
com rótulos de acordo com a legislação vigente contendo todas as
especificações do produto e registro em órgão competente.
Iogurte integral, Sabores diversos, com consistência cremosa ou
líquida, acondicionada em embalagem de saco plástico de
polietileno de alta densidade (PEAD), contendo até 1LT.
Contendo: soro de leite pasteurizado, leite pasteurizado, açúcar,
polpa de fruta, fermento lácteo, e estabilizantes. A rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de
processamento, data de validade, ingredientes, carimbo de
inspeção estadual ou federal, procedência, nome e/ou marca, lote
e informações nutricionais. Validade mínima de 20 (vinte) dias a
partir da data de entrega.
Gelatina – pó para gelatina: sabores variados. Com a simples
adição de água e após resfriamento adquire aspecto e
consistência gelatinosa. Embalagem de polietileno com 35gr.
Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, emulsificante, vitamina a, c e
e, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio,
aromatizante, edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica,
corantes tartrazina e amarelo crepúsculo. Não contém glúten. Data
de fabricação na embalagem. Validade de 6 meses a partir da data
de entrega do produto.
Leite condensado, Produzido com leite integral, açúcar e lactose,
acondicionado em embalagem de 395 g, que deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de
produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e
Inmetro. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.
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8,30

2,36

6,20

6,62

0,98

4,02

16

360

L

17

50

Un

18

700

Pote

19

60

Pct

20

50

Un

Leite UHT Integral, Leite de vaca, sem adulterações, integral, com
mínimo de 3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor
e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida
UHT em caixa cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Maionese, De boa qualidade, composta por água, óleo vegetal,
ovospasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco
de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana,
conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico,
corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht e
bha. Não contém glúten .Embalagem 500 gr. Porção de 12 gr: 40
kcal.
Margarina vegetal com sal de acordo com a NTA 02 e 50.
Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas com os
seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro
de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores:
sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico,
antioxidante: EDTA, TBHQ e BHT, aroma idêntico ao natural de
manteiga, corantes naturais de urucum e cúrcuma e corante beta
caroteno sintético idêntico ao natural, e que forneça os seguintes
nutrientes em 10g:
NUTRIENTE
PARA CADA 10 G
DO
PRODUTO
Valor calórico
72 Kcal
Carboidratos
0g
Proteínas
0g
Gorduras totais
8,0 g
Gorduras saturadas
2,0 g
Gorduras trans
0g
Gorduras Monoinsaturadas 2,0 g
Gorduras Poliinsaturadas
3,7 g
Colesterol
0g
Fibra Alimentar
0g
Sódio
60 mg
Vitamina A
45 mcg
Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. Validade mínima de 6 meses. Embalagem: pote plástico
contendo peso liquido de 500 grms. rotulagem: de acordo com a
legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar
impressas de forma clara e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome
e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso líquido, nº do registro no órgão competente: empilhamento
máximo para armazenamento.
Milho de pipoca, Produto proveniente de matéria-prima de boa
qualidade. Acondicionado em embalagem plástica de 500 gramas,
contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade.
Molho pronto tradicional de tomate peneirado concentrado.
Composição: Tomate, cebola, sal, açúcar, amido, óleo vegetal,
salsa, realçador de sabor glutamato monossódico e aromatizantes.
Sache de 340 grs, com identificação do produto, data de
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3,39

3,19

4,44

2,72

1,66

21

30

Un

22

100

Pct

23

600

Pet

24

5

Pct

25

50

Un

26

4.000

Pct

27

200

Cx

fabricação, prazo de validade e peso líquido, c/ registro do
Ministério da Saúde.
Óleo de soja, preparado a partir de grãos de soja sãos e limpos,
sem conservantes, livre de matéria terrosa, de parasitos e de
detritos animais e vegetais com validade mínima de 12 meses,
embalados em vasilhames pets com volume de 900 ml. Rotulagem
de acordo com a legislação vigente contendo todas as
especificações do produto e registro em órgão competente.
Pirulito Mastigável, sabor Iogurte de Morango, formato
retangular, com cabo plástico tipo canudo, pacote 600 gramas,
tipo Yogurt 100
Refrigerante, bebida não alcoólica, não fermentada, gaseificada,
composto por água, açúcar, dióxido de carbono, corante e
aromas naturais, envasado em garrafa pet, 2000 ml, vários
sabores. Equivalente à Coca-Cola, Fanta, Funada
Sal iodado refinado de mesa composto de cristais brancos com
granulação uniforme, fino, com anti – umectante, contendo sal de
iodo não tóxico de acordo com a legislação vigenteespecífica,
livre de impurezas, validade mínima de 12 meses embalagem
saco de polietileno atóxico resistente termossoldado contendo
peso liquido de 1 kg.
Sardinhas em conserva, Elaborado com pescado íntegro,
fresco, limpo, eviscerado, previamente submetido a inspeção
sanitária, sem escamas, sem espinhas, conservadas em óleo
comestível, com sal. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas
e de detritos animais e vegetais. Não apresentando cheiro ardido
ou rançoso. Validade mínima de 12 meses. Embalagem primária
lata de folha de flandres com verniz sanitário, fechada e
esterilizada com peso liquido de 250 gr, rotulagem de acordo com
a legislação vigente contendo todas as especificações do produto
e registro em órgão competente.
Suco, apresentação pó, sabores sortidos, tipo artificial, colorido
artificialmente, adoçado, com rendimento de 1 litro, peso líquido
25 gramas, tipo Tang
Suco de fruta, tipo néctar, sabores variados, envasado em caixa
longa vida, com 1000 ml, com abertura para servir, tampa de
pressão ou rosca. Tipo Del Valle

3,56
11,49

5,00

2,08

5,65
0,86
4,01

3– PRAZO DE ENTREGA:
As entregas previstas deverão atender aos pedidos formulados pelo setor de compras
atendendo ao setor solicitante, na data indicada no pedido.
4 – LOCAL DE ENTREGA:
Rua Clovis Dias Valentes, nº 384 – Centro, Almoxarifado, Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Serviços de Infra-Estrutura, em João Ramalho-SP
5 – DATA DE REALIZAÇÃO: 24/10/2019 às 09h30min.
6 – FIM DO HORÁRIO DE PROTOCOLO: 24/10/2010 às 09h00min.
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7 – DEMAIS CLÁUSULAS PERMANENCEM INALTERADAS.
8 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL E MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER
OBTIDOS
NO
SITE
www.joaoramalho.sp.gov.br,
PELO
E-MAIL
licitacao1@joaoramalho.sp.gov.br E PELO TELEFONE (18) 3998-1190.

João Ramalho, 11 de outubro de 2019.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal
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