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TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente termo de referência refere – se a aquisição de produtos 
alimentícios básicos e industrializados para merenda escolar, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Educação. 

2.2.  O termo de referência em questão foi elaborado diante as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND PNAE 

1 
AÇÚCAR TRITURADO: cor branca, sem umidade e 
sujidade, composição de origem vegetal, embalagem 
plástica contendo 1kg. Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
30.000kg 30.000kg 

2 
ACHOCOLATADO EM PÓ: A base de açúcar, cacau 
maltodextrina, complexo vitamínico, sal, leite em pó 
integral. Embalagem de 500g. 

Embalagem 
plástica de 

500gr. 
1.500kg 1.500kg 

3 
Alho: De boa qualidade, sem rachaduras, perfurações e 
cortes. Cor característico, sem brotos, livre de umidade 
externa e de aspecto fresco. 

Embalagem 
contendo 

1kg 
300kg 300kg 

4 

ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE TOMATE: Em molho de 
tomate, de boa qualidade, não amassada, não 
enferrujada, contendo informações nutricionais, fonte de 
cálcio, com condimentos naturais. Contendo prazo de 
validade e data de fabricação. Validade não inferior a 365 
dias. Seguir a resolução nº12, de 02 de janeiro de 2001, 
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde. Apresentando SIF. 

Embalagem 
lata de 360g. 

500KG 500KG 

5 

ARROZ TIPO I: Classe longo fino, tipo subgrupo polido, 
sem sujidades, parasitas, larvas e bolores. Embalagem 
plástica transparente contendo 1kg. Validade: Não inferior 
a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
10.000kg 10.000kg 

6 

ARROZ TIPO II: Classe longo fino, tipo subgrupo polido, 
sem sujidades, parasitas, larvas e bolores. Embalagem 
plástica transparente contendo 1kg. Validade: Não inferior 
a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
10.000kg 10.000kg 

7 

AVEIA EM FLOCOS FINOS: Enriquecidas com 
vitaminas, ferro, cálcio. Contendo informações 
nutricionais, data de fabricação. Embalagem com 450g. 
Validade não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
em lata de 
papel de 

450g. 

2.000kg 2.000kg 

8 

BATATA INGLESA: De boa qualidade, casca firme, 
lavada, com tamanho e cor uniforme, livre de umidade, 
sem manchas esverdeadas ou brotos e de aspecto 
fresco. 

Embalagem 
contendo 

1kg 
3.000kg 3.000kg 

9 

BISCOITO CREAN CRAKER: A base de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soro de 
leite, fermento químico, embalados em pacote plástico 
resistente. Embalagem de 400g. Validade: Não inferior a 
180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
4.000kg 4.000kg 

10 

BISCOITO DE LEITE: Sabores variados, a base de 
farinha de trigo, enriquecida com ácido fólico e ferro, 
amido de milho, cacau em pó, lecitina de soja, corante 
caramelo, sal refinado, bicarbonato de sódio, 0% 
gorduras trans. Contendo informações nutricionais, prazo 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 
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de validade e data de fabricação. Embalagem individual 
de 400g. Validade: Não inferior a 180 dias. 

11 

BISCOITO DE MAISENA: A base de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, 
amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, fermento 
químico, embalados em pacote plástico resistente. 
Embalagem de 400g. Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g.  
2.000kg 2.000kg 

12 

BISCOITO EXTRA SALGADO: A base de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soro de 
leite, fermento químico, embalados em pacote plástico 
resistente. Embalagem de 400g. Validade: Não inferior a 
180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 

13 

BISCOITO MARIA CHOCOLATE: A base de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho açúcar invertido, soro de 
leite, fermento químico, embalados em pacote plástico 
resistente. Embalagem de 400g. Validade: Não inferior a 
180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 

14 

BISCOITO MARIA: A base de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, amido de 
milho, açúcar invertido, soro de leite, fermento químico, 
embalados em pacote plástico resistente. Embalagem de 
400g. Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g.  
4.000kg 4.000kg 

15 

BISCOITO MINI CREAN CRAKER: A base de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soro de 
leite, fermento químico, embalado em pacote plástico 
resistente. Embalagem de 400g. Validade: Não inferior a 
180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 

16 

BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE: A base de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gorduras 
vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, 
soro de leite, fermento químico, embalado em pacote 
plástico resistente. Embalagem de 400g. Validade: Não 
inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 

17 

BISCOITO ROSQUINHA DE COCO: A base de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soro de 
leite, fermento químico, embalado em pacote plástico 
resistente. Embalagem de 400g. Validade: Não inferior a 
180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 

18 

BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE: A base de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, 
cacau em pó, lecitina de soja, corante caramelo, sal 
refinado, bicarbonato de sódio, 0% de gordura trans. Na 
embalagem deve conter informações nutricionais e prazo 
de validade e data de fabricação. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 

19 

BISCOITO SALGADO CREAN CRAKER TIPO SALT: A 
base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, amanteigada, gordura vegetal hidrogenada, água, 
açúcar, amido de milho, aspecto, cor, sabor e cheiro 
próprios, embalados em pacote plástico resistente. 
Embalagem de 400g. Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

400g. 
2.000kg 2.000kg 

20 

CANJICA DE MILHO: De procedência nacional, ser de 
safra corrente, isento de mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g de 
plástico atóxico. Embalagem primária declarada a marca, 

Embalagem 
plástica de 

500g. 
2.000kg 2.000kg 
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nome e endereço do empacotador, prazo de validade, 
número de registro do produto no órgão competente e 
procedência, termosselada, transparente e incolor. 
Validade: Não inferior a 180 dias. 

21 

CARNE BOVINA CONGELADA TIPO AGULHA: 
Congelada em peças, com no máximo 3% de água, 10% 
de gordura e 3% apinevroses, cor própria, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser 
isenta de cartilagens, deve apresentar-se com aparência 
própria, sabor próprio, cor vermelho, sem manchas 
esverdeadas e odor. O produto deve conter a data de 
fabricação. Seguir a resolução nº12, de 02 de janeiro de 
2001, da Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde. Apresentando SIF. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
5.000kg 5.000kg 

22 

CARNE BOVINA ENLATADA: Carne bovina 
mecanicamente separada de bovinos, com miúdos de 
bovinos (coração), de boa qualidade, não amassada, não 
enferrujada, contendo informações nutricionais, fonte de 
cálcio, com condimentos naturais. Contendo prazo de 
validade e data de fabricação. Validade não inferior a 
365dias. Seguir a resolução nº12 de 02 de janeiro de 
2001m da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde. Apresentando SIF. 

Embalagem 
lata de 320g. 

500kg 500kg 

23 

CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA: Tipo musculo, 
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Odor próprio de carne fresca. Embalagem em saco 
plástico transparente e atóxico. Limpo, não violado, 
resistente e que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. Seguir a resolução nº12, de 02 de 
janeiro de 2001, da Secretária de Vigilância do Ministério 
da Saúde. Apresentado SIF. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
5.000kg 5.000kg 

24 

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA: 1ª qualidade (no 
máximo 10% de gorduras totais), fracionado em cubos, 
embalada em sacos plásticos transparentes, resistente, 
limpos, atóxicos e não violados, garantindo a integridade 
do produto até o consumo. Embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
Embalagem de 1 kg. Validade: Não inferior a 180 dias. 
Seguir a resolução nº 12, de 02 de janeiro de 2001, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
Apresentando SIF. 

Embalagem 
à vácuo de 

1kg. 
4.000kg 4.000kg 

25 

CARNE BOVINA TIPO CHARQUE: 1ª qualidade (no 
máximo 10% de gorduras totais), fracionado em cubos, 
embalada em sacos plásticos transparentes, resistentes, 
limpos, atóxicos e não violados, garantindo a integridade 
do produto até o consumo. Embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
Embalagem de 1kg. Validade: Não inferior a 180 dias. 
Seguir a resolução nº12 de 02 de janeiro de 2001, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
Apresentando SIF. 

Embalagem 
à vácuo de 

1kg. 
3.000kg 3.000kg 

26 

CARNE BOVINA TIPO COSTELA - congelada em peças, 
cortado em pedaços pequenos. Resfriada, limpa, aspecto 
próprio da espécie, não amolecida, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor próprio de carne 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
5.000kg 5.000kg 
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fresca. Embalada em sacos plásticos transparente e 
atóxico. Limpo, não violado, resistente e que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
Seguir a resolução nº 12, de 02 de janeiro de 2001, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
Apresentando SIF. 

27 
CEBOLA: De boa qualidade, sem rachaduras, 
perfurações e cortes. Cor característico, sem brotos, livre 
de umidade externa e de aspecto fresco. 

Embalagem 
contendo 

1kg 
3.000kg 3.000kg 

28 
CENOURA: De boa qualidade, sem rachaduras, 
perfurações e cortes. Cor laranja vivo, livre de umidade 
externa e de aspecto fresco. 

Embalagem 
contendo 

1kg 
3.000kg 3.000kg 

29 
COLORAU (100gr): Tempero colorífico em pó de urucum 
de procedência natural.  

Embalagem 
plástica de 

100gr. 

2.000 
unid. 

2.000 unid. 

30 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Tipo I, pacote 
de 1kg, enriquecida com ferro e ácido fólico, puíra, 
branca, contendo data de validade e fabricação, validade 
não superior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
1.000kg 1.000kg 

31 
FEIJÃO CARIOQUINHA: Sem sujidades, parasitas, 
larvas e bolores. Embalagem plástica transparente 
contendo 1kg. Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
2.000kg 2.000kg 

32 

FUBÁ DE MILHO FINO -  de procedência nacional, se de 
safra corrente. Isento de mofo, dores estranhos e de 
substâncias nocivas. Embalagem primaria declarando a 
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de 
validade, número de registro do produto no órgão 
competente e procedência, termosselada, transparente e 
incolor.  Validade: Não inferior a 180 dias 

Embalagem 
plástica de 

500gr. 
2.000kg 2.000kg 

33 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: fortificado com vitaminas e 
ferro, embalado em saco plástico, isento de sujidade, 
resistente, não violado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Embalagem 
contendo 200g embalagem individual. Validade: Não 
inferior a 300 dias. 

Embalagem 
plástica de 

200g. 
6.000kg 6.000kg 

34 

MACARRÃO ESPAGUETE: Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, corantes naturais de urucum e 
cúrcuma, isenta de sujidades. Embalagem plástica de 
500g. Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

500g. 
15.000kg 15.000kg 

35 

MARGARINA VEGETAL (250g): Com sal, a base de 
óleos vegetais, constituída de no mínimo 60% de lipídios, 
0% de gorduras trans. Embalagem em pote plástico 
fechado e resistente de 500g. 

Embalagem 
plástica de 

250g. 
2.000kg 2.000kg 

36 

MASSA PARA SOPA TIPO PAI NOSSO: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais de 
urucum e cúrcuma, isenta de sujidades. Embalagem 
plástica de 500g. Validade Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

500gr. 
3.000kg 3.000kg 

37 

MILHO PARA PIPOCA: De procedência nacional, ser de 
safra corrente, isento de mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g, de 
plástico atóxico. Embalagem primária declarando a 
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de 
validade, número de registro do produto no órgão 
competente e procedência, termosselada, transparente e 
incolor. Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
plástica de 

500g. 
2.000kg 2.000kg 
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38 

MISTURA PARA BOLO - Embalagem com 400gr. 
Sabores variados. Embalagem plástica reforçada de 
400kg. No seu rotulo deverá conter informação 
nutricional, sobre glúten, prazo de validade visível/lote. 

Embalagem 
plástica de 

400gr. 
2.000kg 2.000kg 

39 

ÓLEO DE SOJA: Comestível, matéria prima soja, 
aplicação culinária em geral, tipo refinado, isento de 
ranço. Embalagem contendo 900ml.Validade: Não inferior 
a 300 dias. 

Embalagem 
plástica de 

900ml. 
2.500pets 2.500pets 

40 

PEITO DE FRANGO: Congelado com osso, não 
temperado, sem pele, com adição de água de no máximo 
4%. Embalagem secundaria: caixa de papelão ondulado 
de capacidade até 20kg. Seguir a resolução nº12, de 02 
de janeiro de 2001, da Secretária de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde. Apresentando SIF 

Embalagem 
plástica de 

até 1kg. 
3.000kg 3.000kg 

41 
PIMENTA/COMINHO (100gr): Tempero moído em pó de 
pimenta do reino e cominho de procedência natural 

Embalagem 
plástica de 

100gr. 

2.000 
unid. 

2.000 unid. 

42 
SAL REFINADO IODADO: Aplicação alimentícia, teor 
máximo de sódio 196mg/g. Validade: Não inferior a 180 
dias. 

Embalagem 
plástica de 

1kg. 
2.000kg 2.000kg 

43 

SALSICHA HOT DOG: Embalagem congelada de 3kg, de 
boa qualidade, contendo informações nutricionais, fonte 
de cálcio, não contendo conservadores, com condimentos 
naturais. Contendo prazo de validade e data de 
fabricação. Validade: Não inferior a 365 dias. 

Embalagem 
plástica de 

3kg. 
3.000kg 3.000kg 

44 

SALSICHA TIPO VIENA: De boa qualidade, não 
amassada, não enferrujada, contendo informações 
nutricionais, fonte cálcio, não contendo conservadores, 
com condimentos naturais. Contendo prazo de validade e 
data de fabricação. Validade não inferior a 365 dias 

Embalagem 
lata de 180g. 

3.000kg 3.000kg 

45 

SARDINHA EM CONSERVA: Em óleo comestível, de 
boa qualidade, não amassada, não enferrujada, contendo 
informações nutricionais, fonte de cálcio, não contendo 
conservadores, rica em Ômega 3. Contendo prazo de 
validade e data de fabricação. Validade não inferior a 
365dias. Seguir a resolução nº12 de 02 de janeiro de 
2001, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde. Apresentando SIF. 

Embalagem 
lata de 125g. 

1.500kg 1.500kg 

46 

SELETA DE LEGUMES: Contendo ervilha, batata, 
cenoura, salmoura (água e sal) e estabilizante cloreto de 
cálcio. Embalagem em caixa de papel contendo 250g. 
Validade: Não inferior a 180 dias. 

Embalagem 
tetra pak de 

250gr. 
2.000kg 2.000kg 

47 

SUCO INTEGRAL DE CAJU: Engarrafado, a base de 
suco de fruta concentrado sabor caju com conservante e 
corante permitidos, pasteurizado, homogeneizado, 
registrado no Ministério da Agricultura. Frasco contendo 
500ml. 

Embalagem 
plástica de 

500ml. 
800 litros 800 litros 

48 

SUCO INTEGRAL DE GOIABA: Engarrafado, a base de 
suco de fruta concentrado sabor goiaba com 
conservantes e corantes permitidos, pasteurizado, 
homogeneizado, registrado no Ministério da Agricultura. 
Frasco contendo 500ml. 

Embalagem 
plástica de 

500ml. 
800 litros 800 litros 

49 

SUCO INTEGRAL DE MARACUJÁ: Engarrafado, a base 
de suco de fruta concentrado sabor maracujá com 
conservante e corante permitidos, pasteurizado, 
homogeneizado, registrado no Ministério da Agricultura. 
Frasco contendo 500ml. 

Embalagem 
plástica de 

500ml. 
800 litros 800 litros 

50 SUCO INTEGRAL DE UVA: Engarrafado, a base de suco Embalagem 800 litros 800 litros 
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de fruta concentrado sabor uva com conservante e 
corante permitidos, pasteurizado, homogeneizado, 
registrado no Ministério da Agricultura. Frasco contendo 
500ml. 

plástica de 
500ml. 

51 
TOMATE: De boa qualidade, sem rachaduras, 
perfurações e cortes. Cor vermelho, livre de umidade 
externa e de aspecto fresco. 

Embalagem 
contendo 

1kg 
3.000kg 3.000kg 

52 

VINAGRE DE ÁLCOOL: Fermentado acético de álcool 
hidratado, água e conservante, com 4% de acidez. 
Embalagem plástica de 750ml. Validade: Não inferior a 
180 dias 

Embalagem 
plástica de 

750ml. 

2.000 
unid. 

2.000 unid. 

 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo 
em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades 
administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 370, da Constituição Federal, o qual bem 
versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do 
presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Educação, com a aquisição de produtos alimentícios básicos e industrializados 
para merenda escolar. 

3.2. Tendo em linha de considerando o princípio da economicidade e demais princípios aos 
quais vinculam a administração pública. 

4. PAGAMENTO 

4.1. O pagamento dos serviços do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, 
até 30º dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente 
da Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor. 

5. GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

5.1. O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das 
especificações técnicas será feito pela Área de Compras, juntamente com o Diretor da Área 
interessada, os quais poderá rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado.  

 

 

 

__________________________________ 
Secretária Municipal de Educação 
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