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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de referência (CRAS). 

 

2. OBJETO: 

2.1.      Aquisição de Gêneros Alimentícios, produtos de higiene pessoal, 

limpeza em geral a serem usados na manutenção das atividades do ano 

de 2018 dos Programas / Projetos e Oficinas tais como: PAIF, PETI, AFAI, 

PPAS, Família Paranaense, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social e pelo 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), conforme 

especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Zenaide Salete Gallas Werle /  Alexsandra Beatriz Trento 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1.   Os produtos são necessários para cumprimento e continuidade nas 

manutenções das atividades que são desenvolvidas no Município aos usuários 

que participam dos Serviços, Programas e Projetos ofertados no Centro de 

Referência da Assistência Social-CRAS e na Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

4.2.    Os Serviços, Programas e Projetos, têm por finalidade ajudar e orientar 

no atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 

pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras)  residentes nos territórios de abrangência do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS), e em especial da Assistência 

Social. 
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4.3.   Nestes programas a finalidade é de orientação e prevenção, previsto para 

Fortalecer a função protetiva das famílias, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, 

possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. 

Tornando um momento agradável e de integração aos participantes para troca 

de idéias, conhecimentos, aprendizagens, socialização de informações e 

fortalecimento de vínculos afetivos. 

4.4.  O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido 

entre os orçamentos solicitados pela  Secretaria de Assistência Social a 

empresas distintas, que seguem em anexo ao Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                              

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

5.1 A descrição dos produtos e seus quantitativos estão descritos no quadro 

abaixo: 

Item Objeto Quant. Unid. Preço 

máximo 

unitário 

Preço máximo 

total 

01 Arroz (pct 5 kg)  parbolizado especial tipo 
I, longo fino, beneficiado, polido, 
procedência nacional e ser de safra 
corrente, limpo, grãos inteiros mínimo de 
90%, umidade máxima de 14 %. 
Selecionado eletronicamente grão a grão, 
não sendo necessário lavar e nem 
escolher para sua preparação. Produto 
natural sem adição de elementos 
químicos (agrotóxicos). 

40 pct 11,66 466,40 

   02 Açúcar cristal (pct de 5 kg cada) contendo 
sacarose, originário do suco da cana, livre 
de fermentação, isento de matéria terrosa, 
de parasitas e detritos, animais e vegetais, 
contendo aproximadamente 99,2%de 
glicídios. 

55 pct    8,99      494,45 

   03 Óleo vegetal alimentício, embalagem de 
900 ml, originário de algodão, soja, milho 
ou girassol, produto refinado e de acordo 
com os  padrões 

400 un    10,56                                            4.224,00      
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   04 Feijão Preto (pct de 1 kg cada) feijão tipo 
1, natural, novo, constituído de no mínimo 
95 % de grãos inteiros e correspondentes 
à variedade no tamanho e cor. Maduros, 
limpos e secos. Será permitido o limite de 
2% de impurezas e materiais estranhos, 
obedecendo à Portaria 161 de 24/07/87 – 
M.A. De procedência nacional e ser de 
safra corrente. Isento de mofo, de odores 
estranhos e de substâncias nocivas. 

30 Pct 3,80 114,00 

   05 Fubá (pct  500 gr.) fubá tipo mimoso 100% 
milho enriquecido com ferro e ácido fólico, 
obtido a partir da moagem do grão de 
milho  

50 Pct 2,02 101,00 

   06 Farinha de trigo (pct de 5 Kg cada) 
produto obtido do trigo, sadio, 
devidamente limpo, isento  de matérias 
terrosas e parasitas, não podendo estar 
úmida, fermentada ou rançosa. O produto 
deverá estar de acordo com a Resolução 
RDC 344 de 13/12/2002 – ANVISA. 

200 Pct 10,60 2.120,00 

   07 Macarrão Sêmola (pct 500 gr). 
Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (Vitamina B9) e 
corantes naturais (cúrcuma e urucum) 
contém Glúten. O produto deve ser 
fabricado com matéria prima de qualidade, 
isenta de matéria terrosa, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. 

50 Pct 3,30 165,00 

   08 Amido de milho (pct 500 g) é a farinha 
feita do milho usada na culinária ou para o 
preparo de cremes, como espessante, e 
em boas condições  sem mofo, umidade e 
livre de qualquer tipo de parasitas e de 
matéria estranha  

30 Pct 3,82 114,60 
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   09 Polvilho azedo ( pct 500gr) 100% natural, 
composto apenas pela fécula extraída da 
mandioca. É ideal para compor mix de 
farinhas sem glúten no preparo de pães, 
panquecas, entre outros. Não contendo 
aditivos químicos, como conservantes e 
corantes artificiais. 

80 pct 4,25 340,00 

   10 Polvilho doce (pct 500gr )100% natural, 
composto apenas pela fécula extraída da 
batata. É ideal para compor mix de 
farinhas sem glúten no preparo de pães, 
panquecas, entre outros. Não contém 
aditivos químicos, como conservantes e 
corantes artificiais. 

50 pct 3,74 187,00 

   11 Doce de fruta (1 kg) cremoso com sabores 
variados, consistência homogenia e 
dentro dos padrões exigidos, com prazo 
de validade longo. 

30 Un. 8,90 267,00 

   12 Achocolatado em pó ( pct 400 gr) de cor 
escura, feito do cacau, sem adição de 
açúcar, solto sem umidade, com longo 
prazo de validade. 

30 Pct 4,42 132,60 

   13 Leite em pó (pct 200gr) produzido do leite, 
sem adição de açúcar, seco, solto, sem 
mofa  dentro das normas padrão e com 
longo prazo de validade.  

200 Pct 7,50 1.500,00 
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   14 Lentilha – Tipo I, (pct 500gr), classe 
média, nova, de 1ª qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou 
carunchados. Embalagem: plástica, 
resistente, transparente. Prazo de 
validade longo. 

30 Pct 7,12 213,60 

   15 Fermento químico em pó, 100gr. para 
confecção de bolos. Isento de mofo e 
qualquer substância nociva.  Com 
embalagem em pote plástico, com tampa 
de rosca, contendo 100g do produto. 
Possuindo longo prazo de validade 

50 Un. 3,20 160,00 

   16 Fermento biológico, seco, 125 
gr,instantâneo, para pão. Isento de mofo e 
substâncias nocivas. Embalagem 
hermeticamente fechada (vácuo), em 
envelopes aliminizado. Com prazo de 
validade longo. 

20 Un. 6,90 138,00 

17 Leite Condensado –  Embalagem longa 
vida de 395g. Prazo de validade longo. 

300 Un. 3,44 1.032,00 

18 Nata , embalagem 400gr -  Fabricada a 
partir de matérias primas sãs e limpas, 
deverá apresentar aspecto e cheiro 
característico, livre de sujidades e 
substâncias nocivas. Data de validade 
mínima 10 dias a contar a partir da data 
de entrega. 

300 Un. 8,50 2.550,00 
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19 Ovos – Ovos de galinha “tipo grande”, 
casca lisa. Os ovos deverão estar limpos. 
Não poderão estar trincados. Embalagem 
em caixas de papelão, com registro no 
Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. 
Prazo de validade mínimo 15 dias. 

300 Dz. 6,32 1.896,00 

20 Sal Refinado, iodado,  1kg, 1ª qualidade, 
não deve apresentar sujidades, misturas 
inadequada ao produto. Embalagem: deve 
estar intacta, acondicionado em pacotes 
de polietileno transparente, 
termossoldada, atóxica. Prazo de validade 
longo. 

50 Pct 1,42 71,00 

21 Pão tipo Sovado, 50 gr. para “cachorro 
quente”, de boa qualidade com miolo 
branco e casca de cor dourada brilhante e 
homogênea. Serão rejeitados pães mal 
assados, queimados, amassados, 
achatados e “embatumados aspecto 
massa pesada” e de características 
organolépticas anormais. 

3000 Un. 0,60 1.800,00 

22 Pão Francês- 50 gr. Produto obtido pela 
cocção, em condições técnicas e  
higiênico- sanitárias adequadas, 
preparado com farinha trigo, fermento 
biológico, sal, açúcar, margarina podendo 
conter outros ingredientes. 

3000 Un. 0,60 1.800,00 
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23 Massa para pastel – tipo  fresca, uso 
convencional disco grande, pacote 500g, 
embalagem transparente, discos 
separados um a um por plásticos, com 
identificação do produto, a data de 
fabricação e data de validade e o peso 
total, incluindo dados do fabricante, CNPJ, 
endereço, tabela nutricional, segundo as 
exigências de rotulagem e embalagem 
conforme legislação e o registro no órgão 
competente. 

100 Pct 6,50 650,00 

24 Cuca - deve apresentar-se macia, nova e 
bem assada. Cada unidade deve pesar 
aproximadamente 550 gramas, recheio 
sabores variados, deve conter etiqueta 
com nome do produtor, data de fabricação 
e validade. 

200 Un. 7,80 1.560,00 

25 Farinha de Rosca-Tipo I em embalagem  
polietileno atóxico, resistente,  
termossoldada  ou em filem de poliéster 
metalizado com polietileno. 

50 Kg 7,80 390,00 

26 Biscoito Salgado – Tipo Cream  Cracker, 
isento de mofo e substâncias nocivas, 
com consistência crocante, sem corantes 
artificiais. Embalagem plástica, atóxica, 
contendo 400g. Prazo de validade longo. 

50 Pct 4,75 237,50 

27 Biscoito doce tipo maisena- diversas 
formatações, composição básica farinha 
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico 
impermeável, fechado, com 400 gramas 
com sub embalagens  internas. As 
embalagens devem conter externamente 

100 Pct 5,04 504,00 
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os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. 

28 Biscoito Tipo Rosquinha - sabor 
leite na embalagem deverá constar 
data da  fabricação 
data  de  validade  e  número do lote do 
produto.  Fabricado a  partir 
de  matéria  prima  de  primeira qualidade 
sãs e  limpas.  Serão rejeitados 
biscoitos  mal  cozidos,  queimados  e de 
características  organolépticas a normas 
e  que se  quebram com 
facilidade.  Aparência  massa  torrada. 
Validade  longa. 

50 Pct 6,34 317,00 

29 Biscoito caseiro- com odor e sabor 
característico, fabricado artesanalmente e  
embalado em embalagem plástica, com 
rótulo, marcando prazo de validade. 

40 pct 6,51 260,40 

30 Coco Ralado – Produto alimentício 
desidratado contendo entre os 
ingredientes: polpa de coco desidratada e 
parcialmente desengordurara. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor 
característico. Ausente de sujidades, 
parasitas. Embalagem: plástica, integra,  
atóxica, contendo 100g do produto. Prazo 
de validade mínimo 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

120 pct 3,60 432,00 
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31 Canjiquinha de milho- amarela, tipo 1, 
embalada em pacote plástico transparente 
resistente de 500g. Rótulo com prazo de 
validade/lote bem visível e informação 
nutricional. 

50 pct 2,41 120,50 

32 Caldo de Galinha- embalagem de 114gr, 
validade mínima de 12 meses a contar da 
data de entrega. 

40 un 3,14 125,60 

33 Flocos chocolate – Tipo granulado-
ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, 
cacau em pó, água, emulsificante lecitina 
de soja,  antiumectante talco, estabilizante 
goma arábica.  

100 pct 8,70 870,00 

34 Chocolate ao Leite em Barra - produto 
obtido a partir da mistura de derivados de 
cacau, massa de cacau, cacau em pó e 
ou manteiga de cacau com outros 
ingredientes, contendo, no mínimo, 25% 
de sólidos totais de cacau. Acondicionado 
em embalagem atóxica de 1 kg, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade. 

25 Kg 25,32 633,00 

35 Chocolate Branco em Barra - o produto 
obtido a partir da mistura de manteiga de 
cacau com outros ingredientes, contendo, 
no mínimo, 20% de sólidos totais de 
manteiga de cacau. Acondicionado em 
embalagem atóxica de 1 kg, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade. 

25 kg 25,32 633,00 
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36 Corante em gel, cores diversas, vermelho 
azul, verde.  Composição : Xarope de 
Glucose, Amido Modificado, Umectante 
Propileno Glicol, Água, Conservantes, 
Corantes Orgânicos Importados. Não 
contendo glúten, com identificação do 
produto, prazo de validade e peso líquido. 
O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Saúde, Conforme 
Resolução  Anvisa  Contendo um alto 
poder de concentração, são indicados 
para colorir pasta americana, glacês e 
cremes. Caixa/estojo c/ 12 unidades de 30 
gramas. 

30 un 15,95 478,50 

37 Bala - Balas sortidas sabores artificiais 
coloridas artificialmente. Pacote de 400g. 
Ingredientes: açúcar, xarope de glicose, 
gordura vegetal hidrogenada, amido de 
milho modificado, acidulante ácido cítrico, 
aromatizantes, estabilizante lecitina de 
soja e  corantes  

40 pct 6,83 273,20 

38 Creme de Leite – UHT homogeneizado, 
sem necessidade de refrigeração. 
Embalagem  de 200g. Prazo de validade 
longo 

300 un 3,34 1.002,00 

39 Emulsificante –  estabilizante em forma de 
gel para preparo de bolos e sovertes, 
embalagem contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade longo. 

150 un 7,90 1.185,00 
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40 Maionese, tipo tradicional - composto a 
base de ovos pasteurizados, sal, açúcar e 
outras substâncias permitidas, de 
consistência cremosa, cor, cheiro e sabor 
próprios, isento  de sujidades e seus 
ingredientes de preparo em perfeito 
estado de conservação. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais,  número do lote, data de 
validade, quantidade de produto. 
Embalagens, tipo bisnaga de 200g. Prazo 
de validade longo. 

40 Kg 2,66 106,40 

41 Extrato de Tomate – O extrato de tomate 
deve ser preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e sem 
sementes. O produto deve estar isento de 
fermentações. Sem aditivos e embalagem  
de 200g. Prazo de validade longo. 

200 un 3,92 784,00 

42 Orégano - seco  Embalagem atóxica, 
íntegra, bem fechada, rótulo contendo 
identificação do produto, data da 
embalagem e prazo de validade longo, 
pacote 500g. 

20 pct 20,32 406,40 

43 Leite UHT – suas condições deverão estar 
de acordo com a Portaria 370 de 
04/09/97, livre de parasitas e de qualquer 
substância nociva. Embalagem  
esterilizada e hermeticamente fechada, 
contendo 1 litro. Prazo de validade longo. 

1000 L 4,26 4.260,00 

44 Refrigerante- 2 litros sabores diversos 
com prazo de validade longo. 

200 un 5,13 1.026,00 
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45 Suco industrializado (900 ml) 
apresentação pronto pra beber, à de 
néctar de fruta, , composto de suco e 
polpa de fruta concentrados, embalagem 
Tetra Pack. Prazo de validade mínimo de 
6 meses a partir data de entrega do 
produto. 

100 un 6,01 601,00 

   46 Refresco em Pó adoçado (400gm) 
sabores variados, adoçado e com prazo 
de validade longo. 

200 pct 6,98 1.396,00 

47 Milho Verde em Conserva – Embalagem 
longa vida, deve estar intacta, resistente, 
vedada hermeticamente, com peso líquido 
de 280g. Prazo de validade longo. 

200 un 7,96 1.592,00 

48 Ervilha em Conserva – Embalagem longa 
vida, deve estar intacta, resistente, 
vedada hermeticamente, com peso líquido 
de 280g. Prazo de validade longo. 

200 un 2,40 480,00 

49 Frutas cristalizadas - mista, em cubinhos, 
produto preparado com frutas nas quais 
se substitui parte da água da sua 
constituição por açúcares, por meio de 
tecnologia adequada. Suas condições 
deverão estar de acordo com a Resolução 
RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005. 
Embalagem: pacote de 500g 

30 pct 5,68 170,40 
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50 Uva Passa - Uva passa escura sem 
semente. Não contém glúten, pacote de 
250g 

40 pct 5,36 214,40 

51 Alho – de 1ª qualidade, firme e intacto, 
sem lesões de origem física ou mecânica, 
devendo estar bem desenvolvido, sadio. 
Não deve conter substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes 
à superfície. Embalado em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

20 kg 16,66 333,20 

52 Cebola de Cabeça– tamanho médio, 
nova, de 1ª qualidade, com casca, 
compacta e firme, sã, sem rupturas, sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
isenta de partes pútridas, livre de 
enfermidades. Embalada em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

60 kg 4,51 270,60 

53 Batata Inglesa – lavada, lisa, de 1ª 
qualidade, sem lesões de origem física ou 
mecânica, não apresentarem rachaduras 
ou cortes na casca, livre de enfermidades, 
isenta de partes pútridas. Com tamanho 
uniforme, devendo ser graúdas. Embalada 
em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. 

200 kg 3,26 652,00 
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54 Beterraba – nova, lavada, de 1ª qualidade, 
tamanho médio, com casca sã, sem 
rupturas, não deve apresentar rachaduras 
ou cortes na casca. Estarem 
suficientemente desenvolvidas. Não 
estarem danificadas por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica. Livre de 
enfermidades. Isenta de partes pútridas. 
Embalada em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem. 

30 kg 3,59 107,70 

55 Cenoura – nova, sem folhas, de 1ª 
qualidade, com tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser de tamanho médio, 
com casca sã, sem rupturas, não deve 
apresentar rachaduras ou cortes na 
casca. Estarem suficientemente 
desenvolvidas. Não estarem danificadas 
por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica. Livre de enfermidades,  isenta 
de partes pútridas. Embalada em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

30 Kg 3,12 93,60 

56 Repolho – verde, novo, de 1ª qualidade, 
folhas sãs, sem rupturas, com coloração 
uniforme, sem manchas, livre de 
enfermidades, isento de partes pútridas. 
Não deve estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. 
Suficientemente desenvolvido, em perfeito 
estado de conservação e maturação. 
Embalado em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem. 

50 un 3,66 183,00 
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57 Tomate – de 1ª qualidade, tamanho 
médio, apresentando grau médio de 
maturação, com casca sã, sem rupturas, 
livre de enfermidades, isento de partes 
pútridas. Embalado em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

80 kg 4,16 332,80 

58 Maçã (1kg) de 1ª qualidade, com casca 
sã, sem rupturas e pancadas na casca. 
Apresentando tamanho e cor uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvidas e maduras. Devem ser 
frescas, sem danos físicos ou mecânicos, 
isenta de partes pútridas. Embalagem: em 
sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. 

100 kg 5,58 558,00 

59 Banana Caturra– de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento, com cascas 
sãs, sem rupturas, com tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida, 
sem danos físicos e mecânicos, isenta de 
partes pútridas. Embalada em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

300 kg 3,90 1.170,00 
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60 Melão – de 1ª qualidade, amarelo, casca 
sã, firme, sem rachaduras, sem danos 
físicos ou mecânicos. Devendo estar bem 
desenvolvidos e maduros, devendo 
apresentar 80 a 90% de maturação. 
Embalado em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem. 

100 kg 5,73 573,00 

61 Mamão Formosa – de 1ª qualidade, casca 
sã. Apresentando tamanho e cor 
uniformes, sem rupturas, sem danos 
físicos e mecânicos, isento de partes 
pútridas. Devendo estar bem 
desenvolvidos e maduros, devendo 
apresentar 80 a 90% de maturação. 
Embalado em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem. 

100 kg 6,38 638,00 

62 Couve Flor – nova, de 1ª qualidade, firme 
e intacta, isenta de material terroso, com 
coloração uniforme, sem manchas, livre 
de enfermidades, isento de partes 
pútridas. Suficientemente desenvolvida, 
em perfeito estado de conservação e 
maturação. Embalada em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

80 un 5,91 472,80 

63 Brócolis – de primeira qualidade, novo, 
firme, intacto, não poderá estar murcho, 
isento de partes pútridas, coloração 
uniforme e sem manchas. Unidade de 
tamanho médio. 

80 un 5,91 472,80 
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64 Laranja - madura,  frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, 
uniformes, firmes, sem ferimentos ou 
defeitos. 

150 kg 2,79 418,50 

65 Mandioca – Nova, de 1ª qualidade, 
constituído de raízes frescas, tamanho 
médio, limpo. Em embalagem plástica, 
transparente, resistente, em kg.  

50 kg 4,99 249,50 

66 Morango - Deverá estar fresco, 
apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, em condições 
adequadas,  bem desenvolvida, com 
polpa íntegra e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte e doenças. Deverá apresentar 
grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

50 kg 11,43 571,50 

67 Chá de Camomila - apresentação: erva; 
sem calorias, sem glúten, 10g cada sachê, 
variedade do chá:  Camomila 

30 Pct 3,24 97,20 

68 Chá de Erva Doce – apresentação: erva; 
sem calorias, sem glúten, 10g cada sachê, 
variedade do chá: Erva Doce. 

30 pct 2,98 89,40 

69 Água- tipo mineral sem gás 500ml.  20 Pct 20,73 414,60 

70 Café em Pó- torrado e moído, embalagem 
de 1kg com tolerância de 1% de 
impurezas como cascas, paus, etc, com 
ausência de larvas, parasitos e 
substâncias estranhas, com longo prazo 
de validade. 

200 Pct 13,12 2.624,00 
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71 Café solúvel, (400gr) granulado, com 
ausência de larvas, parasitos e 
substâncias estranhas, com longo prazo 
de validade. 

100 un 13,91 1.391,00 

72 Gelatina de sabores variados - contendo 
no mínimo 35 gramas, com identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

100 un 1,31 131,00 

73 Essência de baunilha, (90gr)  contendo 
identificação do produto data de 
fabricação e prazo de validade, com 
registro do Ministério da Saúde. 

30 un 5,74 172,20 

74 Canela em Pó  (90 gr) - Pó fino 
homogêneo, obtida a partir de cascas de 
espécimes  genuínos, de coloração pardo 
amarelada ou marrom claro, com aspecto 
cheiro aromático e sabor próprios; livre de 
sujidades e materiais estranhos à sua 
espécie. Acondicionada em embalagem 
plástica transparente, atóxica,  
devidamente higienizadas. Validade 
mínima 04 meses a partir da data de 
entrega. 

20 un 2,96 59,20 

75 Pimenta do reino moída  (90gr) 
Embalagem  com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções da 
Anvisa. 

20 un 3,28 65,60 
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76 Noz Moscada em Pó, ( 90 gr) Constituída 
de amêndoas secas e moídas, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, 
isenta de fermentação, mofo e 
substâncias estranhas, acondicionada em 
embalagem plástica transparente, atóxica, 
resistente e hermeticamente vedada. 
Validade Mínima de 10 meses a contar da 
data de entrega. 

20 Un 5,32 106,40 

77 Goiabada 500gr - goiabada em massa ou 
pasta homogênea e de consistência que 
possibilite o corte. Obtido das partes 
comestíveis desintegradas da goiaba. 
Prazo de validade longo. 

15 kg 4,31 64,65 

78 Margarina vegetal-com sal, embalagem de 
500 gramas, contendo a identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade longo. 

150 un 3,83 574,50 

79 Manteiga (400gr)de primeira qualidade, 
obtida do creme de leite (nata) 
padronizado, pasteurizado e maturado, 
embalagens retangulares com dados de 
identificação, data de fabricação e 
validade, lote, registro do Ministério da 
Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no 
mínimo, 4 meses. 

30 kg 15,82 474,60 
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80 Milho Pipoca - de primeira qualidade, 
beneficiado, polido, limpo, isenta de 
sujidades e outras misturas de espécies, 
acondicionados em saco plástico de 500 
gr. com prazo de validade longo. 

50 pct 3,24 162,00 

81 Salgados em centos, fritos e assados 
frescos, tamanho pequeno, ao ponto, com 
sabores variados. 

30 cent 51,00 1.530,00 

82 Salsicha- embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, embalada de 3k. com prazo de 
validade longo 

100 kg 7,76 776,00 

83 Presunto, (400gr) com aspecto, cheiro, cor 
e sabor próprios; isento de sujidades, 
parasitos e larvas; fatiado acondicionada 
em embalagens plásticas e transparentes, 
atóxica, com o carimbo do SIF, prazo de 
validade e data da embalagem (fatia de 14 
g com variação de mais ou menos 2 g) e 
suas. 

200 kg 9,91 1.982,00 

84 Carne Bovina Moida, congelada, 
embalagem média de 500g. 

200 

 

kg 12,42 2.484,00 
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85 Linguiça tipo Calabresa (400gm) De 1ª 
qualidade, deverá apresentar-se com 
aspecto, cor, cheiro e sabor característico. 
Livre de parasitas, micróbios e qualquer 
substância nociva. Embalagem: plástica, 
contendo a quantidade solicitada. Na 
embalagem deve conter as seguintes 
informações: identificação da empresa, 
peso, data de processamento e data de 
validade, identificação do tipo de carne, 
carimbo de inspeção estadual ou federal. 
Com prazo de validade longo. 

30 kg 12,16 364,80 

86 Coxa e sobrecoxa de frango –  congelada. 
A ave deve ter contornos definidos, firmes 
e sem manchas, pele aderente. Com 
aspecto, cor e cheiro característicos. Não 
deve apresentar sujidades, penas e 
carcaça. Livre de parasitas, micróbios e 
qualquer substância nociva. Embalagem: 
deve, ser transparente, atóxica, contendo 
01 kg. Na embalagem deve conter as 
seguintes informações: identificação da 
empresa, peso, data de processamento e 
data de validade, identificação do tipo de 
carne, carimbo de inspeção estadual ou 
federal. 

200 kg 6,82 1.364,00 

87 Peito de Frango (1 kg) congeladas, 
embaladas em caixas  padronizadas. 
Dizeres de rotulagem c/ data de 
fabricação, prazo de validade, dados 
nutricionais e selo S.I.F. 

150 kg 9,04 1.356,00 

88 Queijo mussarela (400gr) fatiada 
acondicionada em embalagens plásticas e 
transparentes, atóxica, com o carimbo do 
SIF, prazo de validade e data da  
embalagem . 

200 kg 23,04 4.608,00 
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89 Linguiça mista, (1 kg) com aspecto e 
cheiro  característico. Acondicionada em 
embalagens plásticas e transparentes, 
atóxica, com o carimbo do SIF, prazo de 
validade e data da embalagem. 

100 kg 11,66 1.166,00 

90 Carne Bovina Mista (1 kg )congelado ou 
resfriado com cor, sabor e odor 
característicos do produto de boa 
qualidade, ausência de sebos, 
apresentado em embalagens transparente 
à vácuo ou bem lacrada, com 
denominação do nome do produto, 
fabricante, endereço, registro no Ministério 
da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de 
fabricação e validade. 

180 kg 12,66 2.278,80 

91 Marmitex de Alumínio com Tampa - para 
armazenar alimentos. Marmitex de 
Alumínio com Capacidade de 1000 ml 
com Tampa de Cartão Aluminizado.  

200 un 2,26 452,00 

92 Marmitex de Alumínio com Tampa - para 
armazenar alimentos. Marmitex de 
Alumínio com Capacidade de 1500 ml 
com Tampa de Cartão Aluminizado.  

200 un 2,56 512,00 

93 Marmitex de Alumínio com Tampa - para 
armazenar alimentos. Marmitex de 
Alumínio com Capacidade de 2000 ml 
com Tampa de Cartão Aluminizado.  

200 un 3,14 628,00 
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94 Colher descartável pacote (100 um), para 
refeição resistente, flexível na cor branca, 
sem rebarbas em material PS. 

500 pct 5,79 2.895,00 

95 Garfo descartável pacote (100 um)  para 
refeição resistente, na cor branca, sem 
rebarbas em material PS. 

500 pct 3,01 1.505,00 

96 Prato descartável pacote (10 um) 
pequeno, redondo, descartável, resistente, 
em cor branca. 

100 pct 2,33 233,00 

97 Prato descartável pacote (10 um) médio, 
redondo, descartável, resistente, em cor 
branca. 

100 pct 3,65 365,00 

98 Prato descartável pacote (10 um) grande, 
redondo, descartável, resistente, em cor 
branca, pacote com 10 unidades. 

100 pct 5,01 501,00 

99 Plástico Insulfilm - Resistente a 
perfuração, atóxico, inodoro, transparente 
é adequado para diversos tipos de 
alimentos de 5 kg 

80 un 13,82 1.105,60 

100 Plástico Insulfilm - Resistente a 
perfuração, atóxico, inodoro, transparente 
é adequado para diversos tipos de 
alimentos de 7 kg 

80 un 19,82 1.585,60 
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101 Papel Alumínio – papel alumínio em rolo 
embalado em caixa de papelão sem furos 
ou sinais de oxidação a embalagem 
deverá conter os dados de identificação, 
procedência e quantidade. 5 kg. 

100 un 19,59 1.959,00 

102 Papel manteiga - liso dos dois lados com 
transparência e resistência a alimentos ou 
produtos úmidos, baixa absorção de água 
e também leve resistência a gorduras 
Material: Papel 100% celulose. Tamanho 
P. 

20 un 5,99 119,80 

103 Papel manteiga - liso dos dois lados com 
transparência e resistência a alimentos ou 
produtos úmidos, baixa absorção de água 
e também leve resistência a gorduras 
Material: Papel 100% celulose. Tamanho 
M 

20 un 6,79 135,80 

104 Filtro para Café caixa (100 um) produzido  
com polipropileno  fibras plásticas, 
distribuídas aleatoriamente com micro 
furos. 

100 cx 4,16 416,00 

105 Touca Protetora Capilar, pacote com (100 
un) tamanho único, com microporos que 
permitam a oxigenação do couro 
cabeludo; confortável, segura, higiênica, 
descartável.  

50 pct 30,83 1.541,50 
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106 Forminhas de Papel (100 um) forminhas 
fabricadas em papel, cor branca. O 
material atóxico e totalmente higiênico. N° 
2 

20 un 2,32 46,40 

107 Forminhas de Papel (100) forminhas 
fabricadas em papel, cor branca. O 
material atóxico e totalmente higiênico. N° 
7 

20 un 2,58 51,60 

108 Forminhas de Papel (100 um) forminhas 
fabricadas em papel, cor branca. O 
material atóxico e totalmente higiênico. N° 
12 

20 un 3,89 77,80 

109 Luva de borracha (1 um) pct nos 
tamanhos m e g  grande para limpeza, 
resistente, colorida, antiderrapante na face 
externa, moldada anatomicamente, com 
forração antialérgica. 

40 pct 8,16 326,40 

110 Luva de Látex caixa (100 um) boa 
sensibilidade tátil, hipoalergênica, formato 
anatômico e perfeita adaptação, textura 
uniforme, sem falhas, boa elasticidade 
eresistência, com acabamento no punho, 
envelopadas aos pares. 

10  cx 43,33 433,30 

111 Saquinho de plástico transparente (100 
un) para freezer, capacidade 2 kg – 
Bobina. 

40 un 4,52 180,80 
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112 Saquinho de plástico transparente (100 
um) para freezer, capacidade 5 kg – 
Bobina. 

40 un 6,13 245,20 

113 Saquinho de plástico transparente – para 
freezer, capacidade 7 kg – Bobina. 

40 un 7,58 303,20 

114 Sacolas brancas (100 um)  tamanho 
50x58. Confeccionado de polietileno, 
embalados em caixas. 

10 un 11,67         116,70 

115 Saco Transparente para Cesta Básica 
(100 um) Saco Plástico Transparente -
Dimensões: 50 cm x 80 cm, fabricado com 
PEBD 100% reciclado. 

10 un 34,00 340,00 

116 Saco plástico lixo – preto para 
acondicionamento de resíduos comum, 
resistente, confeccionado de polietileno, 
tamanho de 75 cm x 105 cm, capacidade 
volumétrica de 100 litros, tipo domiciliar, 
embalados com 100 unidades 
devidamente identificados através de 
etiqueta do fabricante. 

100 un 13,66 1.366,00 

117 Saco plástico lixo – preto  para 
acondicionamento de resíduos comum, 
resistente, confeccionado de polietileno de 
baixa densidade, tamanho de 63 cm x 80 
cm, capacidade volumétrica de 50 litros, 
tipo domiciliar, embalados com 100 
unidades devidamente identificados 
através de etiqueta do fabricante. 

100 un 12,32 1.232,00 
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118 Saco plástico lixo - preto para 
acondicionamento de resíduos comum, 
resistente, confeccionado de polietileno de 
baixa densidade, tamanho de 59 cm x 62 
cm,  capacidade volumétrica de 30 litros, 
tipo domiciliar, embalados com 100 
unidades devidamente identificados 
através de etiqueta do fabricante. 

50 un 11,66 583,00 

119 Água sanitária - composição: hipoclorito 
de Sódio e água; principio ativo: 
hipoclorito de Sódio teor de cloro ativo 
2,0% a 2,5% p/p. Frasco de 200 ml, 
validade mínima de 12 meses, a Partir da 
data de entrega. – embalagem branca 

50 un 5,58 279,00 

120 Copo descartável (100 un) para água em 
poliestireno branco ou translúcido, 
capacidade de 180 ml. O copo deve trazer 
gravado em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, a marca do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de 
identificação de material 1 Para 
reciclagem. Acondicionado conforme 
praxe do fabricante, de Forma a garantir 
higiene e integridade do produto até seu 
uso. A Embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
Procedência e quantidade em 
conformidade com a NBR 14865 e NBR 
13230 da ABNT. 

300 un 4,02 1.206,00 
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121 Esfregão de aço - inox para panelas. 
Produto fabricado em arame de aço. 
Produto específico para desincrustar 
sujeira pesada em equipamentos rústicos, 
fogões a lenha e de ferro, churrasqueiras, 
etc. Embalagem com 2 unidades. 

20 un 3,40 68,00 

  122 Fóforo  palito (10 cx ) longo, fino, feito de 
madeira, papelão ou barbante encerado e 
geralmente fósforo vermelho. 

    20     pct 4,01 80,20 

 123 Sabão em pó pacote (1 kg) de primeira 
linha, azul, com aparência uniforme, 
Isentos de sujeiras e materiais estranhos. 
Solúvel rapidamente em água sem formar 
agregados de difícil dissolução. 
Biodegradável. Embalagem com 1000 g 

     100    pct      7,54        754,00          

 124 Saponáceo em Pó- Saponáceo em pó, 
frasco contendo 300 g. Apresentar 
Registro do produto junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA. 

    40     un      4,32       172,80 

 125 Sabonete - sólido em embalagem de 
papel com peso de 90 gramas e 
fragrância agradável. 

     10    un       2,01          20,10 
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 126 Sabonete Liquido (500 ml ) Com registro 
no MS. - Composição: Agente Bactericida 
e Bacteriostático, emolientes e sobre - 
engordurantes, etoxilado e sulfatado. 

     20       un     10,21        204,20 

 127 Detergente liquido - desengordurante e 
desinfetante para limpeza pesada com 
aroma agradável, biodegradável, 
embalagem com 5 litros. 

     50    un     12,66       633,00 

 128 Amaciante de roupas (5 L)  para roupas 
em embalagem plástica resistente. 

      50     un    13,99       699,50 

 129 Cera líquida (1L ) em frasco  plástico . 
Composição mínima: cera de polietileno, 
polifilme,  metildiglicol, conservante, 
alcanolamida, corante e perfumado, core 
vermelha. 

    100     un     8,66        866,00 

 130 Desodorizado /perfumador de ambientes-
fragrâncias variadas, embalagem aerossol 
de 360 ml. 

   50    un     11,95          597,50 

 131 Álcool (1L)etílico hidratado, 92,8º, para 
uso doméstico . 

    100     un      7,91         791,00 

 132 Inseticida tipo Spray - sem cheiro, não 
contendo clorofluorcarbono CFC, a base 
de água, de baixa toxidade, com registro 
na ANVISA/MS. Embalagem contendo o 
nome do fabricante, indicação para uso 
doméstico, data de fabricação e prazo de 
validade. Embalagem: frasco de 300 ml. 

    40     un    13,15        526,00 
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 133 Desinfetante para uso geral (2 
L)Desinfetante, desinfeta, desodoriza, 
limpa e perfuma, inibe proliferação de 
microrganismos causadores de maus 
odores, deixa um agradável perfume que 
permanece após a aplicação do produto. 
AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. 
Ideal para desinfecção de louças 
sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de 
sanitários.  Fragrância  a escolher. 

   100     un     6,42      642,00 

 134 Rodo  para limpeza ( 35 cm) com 
borracha dupla, com cabo de madeira. 
Super rezistente 

    20    Un    12,49      249,80 

 135 Rodo de Espuma (35 cm) De boa 
qualidade com espuma de alta densidade. 

    20     un    13,15        263,00 

 136 Pano de chão- Confeccionado em tecido 
100% algodão cru, tipo sacaria branca de 
açúcar, recuperada de primeira viagem, 
lavado e alvejado, isento de rasgos e 
outros defeitos que possam prejudicar sua 
utilização. Largura mínima de 42 cm 
comprimento mínimo de 70 cm, trama 
mínima de 9 fios /cm. 

     100     un     6,88       688,00 

 137 Toalha de Banho- Felpuda e macia. 100% 
algodão. Medindo no mínimo 0,70x105cm. 

    50    un    23,66        1.183,00 

 138 Toalhas de rosto - felpuda,  100% 
algodão, oferecendo ótima absorção e 
maciez tamanho 45x80cm. 

    50     un      12,32       616,00 
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 139 Esponja para cozinha pct (3 um )dupla 
face em espuma de poliuretano com 
bactericida e fibra sintética com abrasivo, 
embalagem plástica com uma unidade. 

     50    un      4,25      212,50 

 140 Papel Toalha  pct ( 2 rolos)  para uso na 
cozinha, branco, picotado, tamanho 
aproximado de 20 x 22 cm. 

    200    pct    4,42       884,00     

 141 Papel higiênico - neutro,  folha dupla de 
alta qualidade, picotado, texturizado, 
100% fibra celulósica natural, em fardo 
com 16 pacotes de 04 rolos cada medindo 
30 metros por 10 centímetros. 

    50  fardo     
124,01 

     6.200,50 

142 Creme Dental com Flúor (Tubo com 
90gr.), na embalagem deverá constar data 
de fabricação, validade e número de lote. 

   50   un     4,01     200,50 

TOTAL R$ 106.505,20 

 

   6.  CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos de forma 

parcelada, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, contados a partir da 

emissão/recebimento da ordem de fornecimento ou solicitação da Secretaria de 

Assistência Social, no local definido pela Secretaria no município de Planalto. 

 

 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E LICITANTE VECEDOR: 

 7.1. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
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7.2. Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente 

entregues pela  contratada  e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

7.3.   Entregar os produtos embalados corretamente. 

7.4.  Demais atos pertinentes à execução dos serviços serão exigidos no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá 

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade. 

7.5. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos. 

 

      8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e 

avaliado pela Secretaria Municipal de Assistência Social desta municipalidade. 

                                 

 

Planalto - PR, 13 de Julho de 2018. 

 

 

Zenaide Salete Gallas Werle 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

Alexsandra Beatriz Trento 

Comissão de Apoio 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal de Planalto 

 
 
 


