SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal do Maranhão – Campus Codó
Seção de Alimentação e Nutrição

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 01/2020
(Processo Administrativo n.° 23249.011209.2020-43)
1.
DO OBJETO
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE QUANT.
CATMAT
DE
MEDIDA MÍNIMA

QUANT.
MÁXIMA

VLR.
UNIT.

VLR. TOTAL

GRUPO 1 – PARA COTA PRINCIPAL (75%) – AMPLA CONCORRÊNCIA

1

Açafrão em pó, amorfo, sem
matéria terrosa ou outros
fragmentos
estranhos.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

2

Açúcar refinado branco amorfo,
granuloso fino, isento de matéria
terrosa, livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Acondicionado em pacote de 01
Kg. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

3

Alho puro em pasta. Pote com
1Kg. Sem adição de corantes,
conservantes
ou
quaisquer
outros aditivos. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

4

Amido de milho. Caixa com 01
kg. Produto isento de sujidades
e bolores. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega.

463857

kg

30

75

15,75

1.181,25

463997

Kg

1.000

2.250

2,82

6.345,00

463861

Kg

100

225

13,77

3.098,25

467598

Kg

30

75

7,55

566,25
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5

6

7

Arroz beneficiado parbolizado,
polido, classe longo fino, tipo 1,
acondicionado em pacote de 05
kg. Aspecto, cheiro e sabor
próprios. Livre de sujidades e
odores. O produto deverá ter no
mínimo 6 meses de validade a
contar da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.
Azeitona verde sem caroço e
fatiada, balde com 02 kg peso
líquido. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.
Batata palha crocante. Aspecto,
cheiro e sabor próprios. Livre de
sujidades e odores. O produto
deverá ter no mínimo 6 meses
de validade a contar da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

458908

pct

1.500

3.375

19,94

67.297,50

459639

bd

20

45

29,47

1.326,15

463707

kg

45

90

16,02

1.441,80
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8

9

10

Biscoito tipo cream-cracker,
crocante, com a seguinte
composição: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico,
gordura
vegetal,
margarina, extrato de malte,
açúcar, amido, sal, soro de leite
em pó, fermento biológico,
estabilizante leticina de soja e
aromatizante. Embalados em
pacotes de 400g. Produto isento
de bolor, pragas ou sujidades.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Fortaleza ou similar.
Biscoito doce, tipo maisena,
crocante, com a seguinte
composição: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), açúcar,
gordura vegetal interesterificada,
amido, soro de leite, sal
refinado, estabilizante lecitina de
soja,
fermento
químico
bicarbonato
de
sódio,
aromatizantes. Embalados em
pacotes de 400g. Produto isento
de bolor, pragas ou sujidades.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Fortaleza ou similar.
Biscoito tipo peta, classificação
salgado,
tipo
polvilho.
Embalados em pacotes de
200g. Produto isento de bolor,
pragas ou sujidades. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Fortaleza ou
similar.

456468

pct

130

262

3,44

901,28

323406

pct

130

262

4,29

1.123,98

240574

pct

50

150

9,16

1.374,00
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11

Café torrado e moído do tipo
Superior, de primeira qualidade,
com
as
seguintes
características:
Espécie: 100% de café arábica;
Embalagem: tipo alto vácuo ou
vácuo puro em pacotes de 250
gramas. A validade do produto
não inferior a 11 meses,
contados
da
data
do
recebimento
definitivo;
Marcas de referência: Melitta
Especial, Do Ponto Aralto, Pilão
Safra Especial ou equivalente.

463591

pct

150

375

5,44

2.040,00

12

Canela em pó verdadeira.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Canela proveniente de cascas
sãs, limpas e secas, em forma
de pó fino. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote data de
fabricação, data de validade,
quantidade do produto. O
produto
deverá
apresentar
validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega. Unidade com 50 g.

463872

unid.

18

37

6,27

231,99

13

Catchup tipo para hot dog.
Frasco com 400 gramas.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

459665

frascos

50

112

3,89

435,68
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Chocolate em pó - pacote com
400 gramas. Mínimo de 50% de
cacau, composição: cacau em
pó e lecitina de soja. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

463554

pct

100

300

6,19

1.857,00

15

Coco ralado desidratado, sem
adição de açúcar e sem retirada
de gordura. Produto isento de
mofo, larvas e sujidades, com
aspecto, odor e sabor próprios.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote data de
fabricação, data de validade,
quantidade do produto.

237916

kg

12

26

20,57

534,82

16

Colorau. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463937

kg

20

45

5,04

226,80

17

Cominho em pó. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

463891

kg

20

45

11,16

502,20
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Creme de leite integral - unidade
com 200 ml. Embalagem não
amassada ou estufada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

232170

unid.

500

1.125

4,47

5.028,75

19

Doce sabor goiabada tipo
mariola,
acondicionado
em
embalagens
individuais,
atóxicas,
apropriadas
para
alimentos, pacote com 50
unidades, com peso de 30 a 35
g a unidade, acondicionados em
embalagens lacradas de fábrica.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

462679

pct

50

112

9,47

1.060,64

20

Doce sabor banana tipo pé de
moleque ou quebra queixo,
acondicionado em embalagens
individuais,
atóxicas,
apropriadas para alimentos,
pacote com 50 unidades, com
peso de 30 a 35 g a unidade,
acondicionados em embalagens
lacradas de fábrica. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

462652

pct

50

112

8,00

896,00
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Doce tipo doce de leite,
acondicionado em embalagens
individuais,
atóxicas,
apropriadas para alimentos,
pacote com 50 unidades, com
peso de 30 a 35 g a unidade,
acondicionados em embalagens
lacradas de fábrica. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

462687

pct

80

112

11,64

1.303,68

22

Ervilha em conserva - lata com
aprox. 3 kg drenado. A lata
deverá estar íntegra e sem sinal
de estufamento ou amassado.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

462823

lt

95

195

13,60

2.652,00

23

Extrato de tomate - lata com 04
kg. A lata deverá estar íntegra e
sem sinal de estufamento ou
amassado. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

346922

lt

130

262

16,49

4.320,38
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Farinha de mandioca - torrada
seca, fina, tipo 1, branca, isenta
de sujidades, parasitos e larvas,
com aspecto, odor e sabor
próprios. Acondicionados em
pacote de 01 kg e embalagem
secundária plástica resistente
com peso líquido de 30 kg.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

25

Farinha de rosca. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem
com 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

26

Farinha de trigo especial para
bolo enriquecida com ferro e
ácido fólico. Embalagem com
1kg. Produto isento de mofo,
larvas e sujidades, com aspecto,
odor e sabor próprios. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

321817

kg

500

1.500

8,76

13,140,00

241285

kg

15

37

7,23

267,51

278815

und

150

300

6,96

2.088,00
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Farinha de trigo sem fermento,
enriquecida com ferro e acido
fólico. Embalagem com 1kg.
Produto isento de mofo, larvas e
sujidades, com aspecto, odor e
sabor próprios. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

348244

und

300

675

6,18

4.171,15

28

Farinha láctea – lata de 400
gramas. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Nestlé ou similar. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

228768

lt

100

225

8,41

1.892,25

29

Fécula de mandioca - pacote
com 01 kg. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

465695

pct

100

375

5,87

2.201,25

30

Feijão Carioquinha Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

241567

pct

800

1.650

6,28

10.362,00
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Feijão branco Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

464559

pct

700

1.500

5,40

8.100,00

32

Feijão carioca Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464553

pct

900

1.875

8,92

16.725,00

33

Feijão Preto Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464552

pct

400

900

7,11

6.399,00

464014

unid.

100

210

4,32

907,20

34

Leite
condensado
de
1ª
qualidade integral, embalagem
longa vida de 395g. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem
não amassada ou estufada. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.
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Leite de coco - garrafa com 500
ml. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464012

gf

40

90

5,87

528,30

36

Leite em pó integral instantâneo.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Pacote de 400 gr. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

446019

pct

1.000

2.100

10,15

21.315,00

37

Louro em folhas, desidratado,
sem
sujidades.
Odor
característico. Pacotes de 40g

463904

pct

40

90

3,76

338,40

38

Macarrão cabelo de anjo, cor
amarela, produzida com farinho
de trigo especial, massa com
ovos e demais substâncias
permitidas, isentas de sujidades
e
parasitas.
Massa
não
fermentada ou rançosa. Pacote
de 500 g, com validade mínima
de 10 meses a partir da entrega.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

458985

pct

200

450

3,75

1.687,50
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Macarrão
espaguete,
cor
amarela, produzida com farinho
de trigo especial, massa com
ovos e demais substâncias
permitidas, isentas de sujidades
e
parasitas.
Massa
não
fermentada ou rançosa. Pacote
de 500g, com validade mínima
de 10 meses a partir da entrega.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

pct

400

900

4,06

3.654,00

459002

40

Macarrão para lasanha, cor
amarela, produzida com farinho
de trigo especial, massa com
ovos e demais substâncias
permitidas, isentas de sujidades
e
parasitas.
Massa
não
fermentada ou rançosa. Pacote
de 500g, com validade mínima
de 10 meses a partir da entrega.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

459004

pct

200

637

5,56

3.541,72

41

Maionese de 1ª qualidade,
industrializada, com selo de
inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Pote
de 500 gr. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

326927

pt

50

105

6,51

683,55

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Dezembro/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal do Maranhão – Campus Codó
Seção de Alimentação e Nutrição

42

Margarina - mínimo 80% de
lipídios – balde com 15kg.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463700

bd

20

37

110,50

4.088,50

43

Massa de Arroz pacote com
500g.
Produto
isento
de
sujidades e parasitos. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

338857

pct

80

172

3,26

560,72

44

Massa de Milho pacote com
500g.
Produto
isento
de
sujidades e parasitos. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

470688

pct

250

525

2,67

1.401,75

45

Milho branco para mingau.
Pacote de 01 kg. Produto isento
de mofo, larvas e sujidades,
com aspecto, odor e sabor
próprios. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

279262

pct

40

90

4,78

430,20
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Milho verde - lata com aprox. 2
kg drenado. A lata não deverá
apresentar
sinais
de
estufamento ou de amassado.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

223106

lt

80

195

15,40

3.003,00

47

Milho para pipoca – pacote de
500g. Produto isento de mofo,
larvas e sujidades, com aspecto,
odor e sabor próprios. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

462123

pct

10

41

3,24

132,84

48

Molho Inglês, genuíno e puro,
frasco com 900 ml. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

150510

frasco

30

90

5,24

471,60
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Molho
Shoyu,
composição
básica: soja, amido, açúcar, sal,
vinagre,
conservador,
acidulante, seqüestraste e óleo.
Acondicionado
em
garrafa
plástica ou vidro, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente
e
limpo.
Garrafa com 900 ml. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

150510

gf

30

90

4,04

363,60

50

Molho
de
mostarda.
Acondicionadas em frascos de
200 gramas. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

150510

cx

20

52

2,37

123,24

51

Molho de tomate pronto à base
de tomate, com orégano,
peneirado, tipo para pizzas.
Caixa com 520 gramas. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

150510

cx

90

187

5,87

1.097,69

52

Óleo de soja refinado - garrafa
com 900 ml. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

218012

gf

500

1.500

7,00

10.500,00
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Orégano desidratado, pacote
100 gramas. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

493992

pct

10

37

7,48

276,76

54

Pimenta
do
reino
moída.
Produto isento de sujidades e
parasitos. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463920

kg

20

37

20,62

762,94

55

Sal refinado, isento de sujidades
e odores, em pacote de 1 kg,
iodado. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Miramar ou similar.

216912

kg

100

337

3,23

1.088,51

56

Sardinha em conserva dotada
de mecanismo abre - fácil (que
dispensa o uso de abridor), em
latas de 130gr de peso drenado,
acondicionadas ao molho de
tomate ou óleo vegetal. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

223080

lt

800

1.875

3,05

5.718,75

57

Vinagre branco embalagem
contendo 750 ml. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

249818

unid.

500

1.125

4,19

4.713,75

--

SUBTOTAL GRUPO 1

---

---

---

---

---

238.481,43
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58

Açafrão em pó, amorfo, sem
matéria terrosa ou outros
fragmentos
estranhos.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463857

kg

5

25

15,75

393,75

59

Açúcar refinado branco amorfo,
granuloso fino, isento de matéria
terrosa, livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Acondicionado em pacote de 01
Kg. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

463997

pct

200

750

2,82

2.115,00

60

Alho puro em pasta. Pote com
1Kg. Sem adição de corantes,
conservantes
ou
quaisquer
outros aditivos. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

463861

pt

20

75

13,77

1.031,25

61

Amido de milho. Caixa com 01
kg. Produto isento de sujidades
e bolores. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega.

467598

Cx

10

25

7,55

188,75
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Arroz beneficiado parboilizado,
polido, classe longo fino, tipo 1,
acondicionado em pacote de 05
kg. Aspecto, cheiro e sabor
próprios. Livre de sujidades e
odores. O produto deverá ter no
mínimo 6 meses de validade a
contar da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

458908

pct

300

1.125

19,94

22.432,50

63

Azeitona verde sem caroço e
fatiada, balde com 02 kg peso
líquido. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

459639

bd

5

15

29,47

442,05

64

Batata palha crocante. Aspecto,
cheiro e sabor próprios. Livre de
sujidades e odores. O produto
deverá ter no mínimo 6 meses
de validade a contar da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463707

kg

10

30

16,02

480,60
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Biscoito tipo cream-cracker,
crocante, com a seguinte
composição: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico,
gordura
vegetal,
margarina, extrato de malte,
açúcar, amido, sal, soro de leite
em pó, fermento biológico,
estabilizante leticina de soja e
aromatizante. Embalados em
pacotes de 400g. Produto isento
de bolor, pragas ou sujidades.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Fortaleza ou similar.

456468

pct

20

88

3,44

302,72

66

Biscoito doce, tipo maisena,
crocante, com a seguinte
composição: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), açúcar,
gordura vegetal interesterificada,
amido, soro de leite, sal
refinado, estabilizante lecitina de
soja,
fermento
químico
bicarbonato
de
sódio,
aromatizantes. Embalados em
pacotes de 400g. Produto isento
de bolor, pragas ou sujidades.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Fortaleza ou similar.

323406

pct

20

88

4,29

377,52

67

Biscoito tipo peta, classificação
salgado,
tipo
polvilho.
Embalados em pacotes de
200g. Produto isento de bolor,
pragas ou sujidades. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Fortaleza ou
similar.

389181

pct

10

50

9,16

458,00
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Café torrado e moído do tipo
Superior, de primeira qualidade,
com
as
seguintes
características:
Espécie: 100% de café arábica;
Embalagem: tipo alto vácuo ou
vácuo puro em pacotes de 250
gramas. Com validade do
produto não inferior a 11 meses,
contados
da
data
do
recebimento
definitivo;
Marcas de referência: Melitta
Especial, Do Ponto Aralto, Pilão
Safra Especial ou equivalente.

463591

pct

50

125

5,44

6.250,00

69

Canela em pó verdadeira.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Canela proveniente de cascas
sãs, limpas e secas, em forma
de pó fino. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote data de
fabricação, data de validade,
quantidade do produto. O
produto
deverá
apresentar
validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega. Unidade com 50 g.

463872

unid.

2

13

6,27

81,51

70

Catchup tipo para hot dog.
Frasco com 400 gramas.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

459665

frascos

10

38

3,89

147,82
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Chocolate em pó - pacote com
400 gramas. Mínimo de 50% de
cacau, composição: cacau em
pó e lecitina de soja. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

463554

pct

20

100

6,19

619,00

72

Coco ralado desidratado, sem
adição de açúcar e sem retirada
de gordura. Produto isento de
mofo, larvas e sujidades, com
aspecto, odor e sabor próprios.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote data de
fabricação, data de validade,
quantidade do produto.

237916

kg

2

9

20,57

185,13

73

Colorau. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463937

kg

5

15

5,04

75,60

74

Cominho em pó. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

463891

kg

4

15

11,16

167,40

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Dezembro/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal do Maranhão – Campus Codó
Seção de Alimentação e Nutrição

75

Creme de leite integral - unidade
com 200 ml. Embalagem não
amassada ou estufada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

446536

unid.

100

375

4,47

1.676,25

76

Doce sabor goiabada tipo
mariola,
acondicionado
em
embalagens
individuais,
atóxicas,
apropriadas
para
alimentos, pacote com 50
unidades, com peso de 30 a 35
g a unidade, acondicionados em
embalagens lacradas de fábrica.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

462679

pct

10

38

9,47

359,86

77

Doce sabor banana tipo pé de
moleque ou quebra queixo,
acondicionado em embalagens
individuais,
atóxicas,
apropriadas para alimentos,
pacote com 50 unidades, com
peso de 30 a 35 g a unidade,
acondicionados em embalagens
lacradas de fábrica. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

462652

pct

10

38

8,00

304,00
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Doce tipo doce de leite,
acondicionado em embalagens
individuais,
atóxicas,
apropriadas para alimentos,
pacote com 50 unidades, com
peso de 30 a 35 g a unidade,
acondicionados em embalagens
lacradas de fábrica. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

462687

pct

10

38

11,64

442,32

79

Ervilha em conserva - lata com
aprox. 3 kg drenado. A lata
deverá estar íntegra e sem sinal
de estufamento ou amassado.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

462823

lt

20

65

13,60

884,00

80

Extrato de tomate - lata com 04
kg. A lata deverá estar íntegra e
sem sinal de estufamento ou
amassado. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

346922

lt

20

88

16,49

1.451,12
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Farinha de mandioca - torrada
seca, fina, tipo 1, branca, isenta
de sujidades, parasitos e larvas,
com aspecto, odor e sabor
próprios. Acondicionados em
pacote de 01 kg e embalagem
secundária plástica resistente
com peso líquido de 30 kg.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

321817

kg

100

500

8,76

4.380,00

82

Farinha de rosca. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem
com 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

241285

kg

2

13

7,23

93,99

83

Farinha de trigo especial para
bolo enriquecida com ferro e
ácido fólico. Embalagem com
1kg. Produto isento de mofo,
larvas e sujidades, com aspecto,
odor e sabor próprios. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

470690

und

20

100

6,96

696,00
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Farinha de trigo sem fermento,
enriquecida com ferro e acido
fólico. Embalagem com 1kg.
Produto isento de mofo, larvas e
sujidades, com aspecto, odor e
sabor próprios. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

465329

und

50

225

6,18

1.390,50

85

Farinha láctea – lata de 400
gramas. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Nestlé ou similar. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463974

lt

20

75

8,41

630,75

86

Fécula de mandioca - pacote
com 01 kg. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

465695

pct

20

125

5,87

733,75

87

Feijão Carioquinha Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464553

pct

50

550

6,28

3.454,00
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Feijão branco Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

464559

pct

50

500

5,40

2.700,00

89

Feijão carioca Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464553

pct

100

625

8,92

5.575,00

90

Feijão Preto Tipo 1, novo,
macio,
grãos
selecionados,
pacote com 1 Kg, classificado
com tipo cores, padronizada,
sem
parasitos
e
detritos.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464552

pct

60

300

7,11

2.133,00

91

Leite
condensado
de
1ª
qualidade integral, embalagem
longa vida de 395g. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem
não amassada ou estufada. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464014

unid.

14

70

4,32

302,40
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92

Leite de coco - garrafa com 500
ml. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

464012

gf

5

30

5,87

176,10

93

Leite em pó integral instantâneo.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Pacote de 400 gr. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

446019

pct

70

700

10,15

7.105,00

94

Louro em folhas, desidratado,
sem
sujidades.
Odor
característico. Pacotes de 40g

463904

pct

10

30

3,76

112,80

95

Macarrão cabelo de anjo, cor
amarela, produzida com farinho
de trigo especial, massa com
ovos e demais substâncias
permitidas, isentas de sujidades
e
parasitas.
Massa
não
fermentada ou rançosa. Pacote
de 500 g, com validade mínima
de 10 meses a partir da entrega.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

pct

30

150

3,75

562,50

458985
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96

Macarrão
espaguete,
cor
amarela, produzida com farinho
de trigo especial, massa com
ovos e demais substâncias
permitidas, isentas de sujidades
e
parasitas.
Massa
não
fermentada ou rançosa. Pacote
de 500g, com validade mínima
de 10 meses a partir da entrega.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

97

Macarrão para lasanha, cor
amarela, produzida com farinho
de trigo especial, massa com
ovos e demais substâncias
permitidas, isentas de sujidades
e
parasitas.
Massa
não
fermentada ou rançosa. Pacote
de 500g, com validade mínima
de 10 meses a partir da entrega.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

98

Maionese de 1ª qualidade,
industrializada, com selo de
inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Pote
de 500 gr. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

459002

pct

60

300

4,06

1.218,00

459004

pct

40

213

5,56

1.184,28

326927

pt

5

35

6,51

227,85
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Margarina - mínimo 80% de
lipídios – balde com 15kg.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463700

bd

2

13

110,50

1.436,50

Massa de Arroz pacote com
500g.
Produto
isento
de
sujidades e parasitos. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
100 deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

433827

pct

11

58

3,26

189,08

Massa de Milho pacote com
500g.
Produto
isento
de
sujidades e parasitos. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
101 deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

470688

pct

350

175

2,67

467,25

Milho branco para mingau.
Pacote de 01 kg. Produto isento
de mofo, larvas e sujidades,
com aspecto, odor e sabor
próprios. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
102
entrega. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

279262

pct

6

30

4,78

143,40

99
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Milho verde - lata com aprox. 2
kg drenado. A lata não deverá
apresentar
sinais
de
estufamento ou de amassado.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. A
103
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

462824

lt

13

65

15,40

1.001,00

Milho para pipoca – pacote de
500g. Produto isento de mofo,
larvas e sujidades, com aspecto,
odor e sabor próprios. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
104
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

462123

pct

5

14

3,24

45,36

Molho Inglês, genuíno e puro,
frasco com 900 ml. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
105
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

150510

frasco

6

30

5,24

157,20
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Molho
Shoyu,
composição
básica: soja, amido, açúcar, sal,
vinagre,
conservador,
acidulante, seqüestraste e óleo.
Acondicionado
em
garrafa
plástica ou vidro, íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado
hermeticamente
e
limpo.
106 Garrafa com 900 ml. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

150510

gf

6

30

4,04

121,20

Molho
de
mostarda.
Acondicionadas em frascos de
200 gramas. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
107
conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

150510

cx

5

18

2,37

42,66

Molho de tomate pronto à base
de tomate, com orégano,
peneirado, tipo para pizzas.
Caixa com 520 gramas. A
embalagem
deverá
conter
108
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

150510

cx

10

63

5,87

369,81

Óleo de soja refinado - garrafa
com 900 ml. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
109 conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463692

gf

50

500

7,00

3.500,00
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Orégano desidratado, pacote
100 gramas. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega. A embalagem deverá
110 conter externamente os dados
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463914

pct

2

13

7,48

97,24

Pimenta
do
reino
moída.
Produto isento de sujidades e
parasitos. A embalagem deverá
conter externamente os dados
111
de identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação, data de validade e
quantidade do produto.

463920

kg

2

13

20,62

268,06

Sal refinado, isento de sujidades
e odores, em pacote de 1 kg,
112 iodado. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Miramar ou similar.

216912

kg

20

113

3,23

364,99

Sardinha em conserva dotada
de mecanismo abre - fácil (que
dispensa o uso de abridor), em
latas de 130gr de peso drenado,
acondicionadas ao molho de
tomate ou óleo vegetal. Validade
mínima de 06 meses a partir da
113
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

223080

lt

60

625

3,05

1.906,25

Vinagre branco embalagem
contendo 750 ml. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. A embalagem
deverá conter externamente os
114
dados
de
identificação
e
procedência, número do lote,
data de fabricação, data de
validade e quantidade do
produto.

249818

unid.

50

375

4,19

1.571,25

---

---

---

---

---

79.654,82

--

SUBTOTAL GRUPO 2
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GRUPO 3 – PARA COTA PRINCIPAL (75%) – AMPLA CONCORRÊNCIA
Abacaxi in natura sem coroa,
íntegro, apresentado grau de
maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a
115
conservação
em
condições
adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas.

464375

kg

300

825

3,47

2.862,75

Abóbora moranga "in natura" de
1ª qualidade, polpa firme e
amarelada, casca verde e firme.
Deve estar fresco com grau de
116
maturidade médio, livres de
rachaduras,
cortes,
esmagamento,
sujidades
e
parasitos.

463746

kg

60

450

2,86

1.287,00

Acelga fresca, de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e
117
unidade externa anormal, livre
de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
sem
danos
físicos
ou
mecânicos.

463818

kg

100

337

5,26

1.772,62

Alface
crespa,
fresca
e
quebradiça
ao
toque,
de
primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e
118 intacta, isenta de material
terroso e unidade externa
anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos ou
mecânicos.

463832

kg

100

315

6,49

2.044,35

Batata doce de 1ª qualidade,
tamanho grande ou médio,
uniforme, inteira, sem ferimentos
119 ou defeitos, casca lisa e com
brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidos à superfície
externa.

226259

kg

200

465

3,05

1.418,25
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Batata inglesa de 1ª qualidade,
lavada, casca lisa, tamanho
uniforme, formato arredondado
ou
oval,
peso
unitário
120 aproximado de 80 gramas, sem
folhas e brotos, sem ferimentos
ou
defeitos,
sem
corpos
estranhos ou terra aderida à
superfície.

463754

kg

200

615

4,07

2.503,05

Beterraba casca lisa de primeira
qualidade, tamanho uniforme,
formato oval ou arredondado,
peso unitário aproximado de 80
121
gramas, sem folhas e brotos,
sem defeitos, sem corpos
estranhos ou terra aderida à
superfície.

463767

kg

100

390

3,41

1.329,90

Cebola branca, íntegra, firme e
bem desenvolvida. Não brotada,
sem danos fisiológicos ou
122
mecânicos, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou
defeitos.

463781

kg

230

465

3,79

1.762,35

Cenoura íntegra, firme, nova
(fresca), tamanho médio e
123
uniforme, sem folha, isenta de
sujidades e parasitos.

463770

kg

200

510

3,48

1.774,80

Cheiro verde de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e
124
unidade externa anormal, livre
de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
sem
danos
físicos
ou
mecânicos.

463883

kg

30

97

8,83

856,51

Couve manteiga, fresca e
quebradiça
ao
toque,
de
primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e
125 intacta, isenta de material
terroso e unidade externa
anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos ou
mecânicos.

463822

kg

50

210

7,26

1.524,60
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Laranja
especial
de
1ª
qualidade. Tamanho uniforme,
126
sem ferimentos ou defeitos.
Fruto firme e com brilho.

466596

kg

500

1.500

3,86

5.790,00

127 Limão taiti de 1ª qualidade.

464398

kg

30

150

5,31

796,50

Maçã
vermelha
nacional,
tamanho e maturação médio,
128 aroma e sabor da espécie. Sem
sujidades,
ferimentos
ou
parasitos.

464402

kg

60

450

5,26

2.367,00

Macaxeira. Tamanho uniforme,
fresca, com casca, inteira, sem
ferimentos ou defeitos, não
129 fibrosa, livres da maior parte
possível de terra e corpos
estranhos aderente à superfície
externa.

463795

kg

100

247

3,58

884,26

Manga tipo rosa, selecionada,
130 com grau de maturação médio.
Sem sujidades ou parasitos.

464410

kg

100

247

4,65

1.148,55

Maxixe verde, tamanho médio,
livre de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
131
sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte.

463791

kg

100

300

5,30

1.590,00

Melancia graúda, de primeira,
inteira, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e
132
coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta.

464418

kg

1.000

2.625

2,05

5.381,25

Melão amarelo selecionado, de
1ª qualidade. Tamanho e
coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas e firmes,
133
livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte.

464422

kg

500

1.500

3,54

5.310,00
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Ovos brancos classe A, novos,
íntegros, isentos de sujeira,
caixa com 30 unidades, com
134 peso unitário aproximado de 50
gramas. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

467577

Bandeja

30

135

21,25

2.868,75

Pepino de 1º qualidade, fresco,
tamanho médio, liso, com polpa
intacta, firme e limpa; tamanho e
135
coloração uniformes típicos da
variedade,
sem
manchas,
sujidades e lesões.

463796

kg

100

397

3,26

1.294,22

Pimentão verde, novo (fresco),
viçoso e íntegro.

463809

kg

40

105

4,90

514,50

Pimenta de cheiro nova, verde,
137 sem ardor. Livre de sujidades e
parasitos.

463923

kg

10

52

10,48

544,96

Polpa de fruta concentrada,
sabor goiaba. Embalagem de
138
500
gramas.
Apresentar
amostra.

305729

kg

200

712

9,04

6.436,48

Polpa de fruta concentrada,
sabor maracujá. Embalagem de
139
500
gramas.
Apresentar
amostra.

217795

kg

200

712

10,02

7.134,24

259679

kg

200

712

9,04

6.436,48

Polpa de fruta concentrada,
sabor acerola. Embalagem de
141
500
gramas.
Apresentar
amostra.

305731

kg

200

712

10,09

7.184,08

Polpa de fruta concentrada,
142 sabor caju. Embalagem de 500
gramas. Apresentar amostra.

217796

kg

200

712

10,02

7.134,24

Presunto de peru, peça inteira,
de 1ª qualidade, industrializado,
com selo de inspeção do órgão
143
competente. Validade mínima
de 01 mês a partir da data de
entrega.

447776

kg

50

202

19,13

3.864,26

136

Polpa de fruta concentrada,
140 sabor cajá. Embalagem de 500
gramas. Apresentar amostra.
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Queijo muçarela, peça inteira,
de 1ª qualidade, com selo de
144 inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 01 mês a
partir da data de entrega.

419190

kg

50

202

25,06

5.062,12

Queijo tipo parmesão ralado,
embalado em saco plástico
transparente atóxico, resistente,
hermeticamente fechado. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
145 número do lote, data de
fabricação,
quantidade
do
produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega. Com registro no órgão
competente. Embalagem com
50g.

446646

unid.

10

75

4,24

318,00

Quiabo verde, tamanho médio,
livre de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
146
sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte.

463792

kg

40

300

5,89

1.767,00

Repolho branco, novo (fresco),
147 íntegro, isento de sujidades e
parasitos.

463839

kg

50

375

3,27

1.170,00

Repolho roxo, novo (fresco),
148 íntegro, isento de sujidades e
parasitos.

463829

kg

50

375

4,36

1.635,00

Tangerina especial de 1ª
qualidade. Tamanho uniforme
149 (190g aprox.), sem ferimentos
ou defeitos. Fruto firme e com
brilho.

464436

kg

300

975

5,30

5.167,50

Tomate "de vez", de 1ª
qualidade,
novo
(fresco),
íntegro, casca lisa, tamanho
150
uniforme, isento sujidades e
parasitos,
peso
unitário
aproximado de 50 gramas.

463806

kg

400

750

5,93

4.447,50
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Uva
Passa,
qualidade
exportação, tamanho médio,
escura, desidratada, isenta de
sujidades,
detritos
animais,
151
vegetais e outras substâncias.
Sem caroço, acondicionada em
embalagem plástica atóxica,
com identificação do produto.

464883

kg

10

45

16,22

729,90

Vagem, tipo manteiga. Cor
uniforme,
produto
íntegro,
152
fresco, livre de sujidades,
parasitos e lesões.

463814

kg

100

375

6,06

2.272,50

---

---

---

---

---

108.441,72

--

SUBTOTAL GRUPO 3

GRUPO 4 – PARA COTA RESERVADA (25%) – EXCLUSIVIDADE
Abacaxi in natura sem coroa,
íntegro, apresentado grau de
maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a
153
conservação
em
condições
adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas.

464375

kg

20

275

3,47

954,25

Abóbora moranga "in natura" de
1ª qualidade, polpa firme e
amarelada, casca verde e firme.
Deve estar fresco com grau de
154
maturidade médio, livres de
rachaduras,
cortes,
esmagamento,
sujidades
e
parasitos.

463746

kg

60

150

2,86

429,00

Acelga fresca, de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e
155
unidade externa anormal, livre
de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
sem
danos
físicos
ou
mecânicos.

226222

kg

30

113

5,26

594,38
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Alface
crespa,
fresca
e
quebradiça
ao
toque,
de
primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e
156 intacta, isenta de material
terroso e unidade externa
anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos ou
mecânicos.

463832

kg

40

105

6,49

681,45

Batata doce de 1ª qualidade,
tamanho grande ou médio,
uniforme, inteira, sem ferimentos
157 ou defeitos, casca lisa e com
brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidos à superfície
externa.

463753

kg

30

155

3,05

472,75

Batata inglesa de 1ª qualidade,
lavada, casca lisa, tamanho
uniforme, formato arredondado
ou
oval,
peso
unitário
158 aproximado de 80 gramas, sem
folhas e brotos, sem ferimentos
ou
defeitos,
sem
corpos
estranhos ou terra aderida à
superfície.

463754

kg

40

205

4.07

834,35

Beterraba casca lisa de primeira
qualidade, tamanho uniforme,
formato oval ou arredondado,
peso unitário aproximado de 80
159
gramas, sem folhas e brotos,
sem defeitos, sem corpos
estranhos ou terra aderida à
superfície.

226261

kg

30

130

3,41

443,30

Cebola branca, íntegra, firme e
bem desenvolvida. Não brotada,
sem danos fisiológicos ou
160
mecânicos, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou
defeitos.

463781

kg

50

155

3,79

587,45

Cenoura íntegra, firme, nova
(fresca), tamanho médio e
161
uniforme, sem folha, isenta de
sujidades e parasitos.

463770

kg

50

170

3,48

591,60
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Cheiro verde de primeira
qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso e
162
unidade externa anormal, livre
de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
sem
danos
físicos
ou
mecânicos.

463883

kg

10

33

8,83

291,39

Couve manteiga, fresca e
quebradiça
ao
toque,
de
primeira qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e
163 intacta, isenta de material
terroso e unidade externa
anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos ou
mecânicos.

463822

kg

20

70

7,26

508,20

Laranja
especial
de
1ª
qualidade. Tamanho uniforme,
164
sem ferimentos ou defeitos.
Fruto firme e com brilho.

466596

kg

100

500

3,86

1.930,00

165 Limão taiti de 1ª qualidade.

464398

kg

10

50

5,31

265,50

Maçã
vermelha
nacional,
tamanho e maturação médio,
166 aroma e sabor da espécie. Sem
sujidades,
ferimentos
ou
parasitos.

464402

kg

30

150

5,26

789,00

Macaxeira. Tamanho uniforme,
fresca, com casca, inteira, sem
ferimentos ou defeitos, não
167 fibrosa, livres da maior parte
possível de terra e corpos
estranhos aderente à superfície
externa.

463795

kg

20

83

3,58

297,14

Manga tipo rosa, selecionada,
168 com grau de maturação médio.
Sem sujidades ou parasitos.

464410

kg

30

83

4,65

385,95

Maxixe verde, tamanho médio,
livre de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
169
sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte.

463791

kg

20

100

5,30

530,00
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Melancia graúda, de primeira,
inteira, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e
170
coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta.

464418

kg

300

875

2,05

1.793,75

Melão amarelo selecionado, de
1ª qualidade. Tamanho e
coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas e firmes,
171
livres de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte.

464422

kg

100

500

3,54

1.770,00

Ovos brancos classe A, novos,
íntegros, isentos de sujeira,
caixa com 30 unidades, com
172 peso unitário aproximado de 50
gramas. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

467577

Bandeja

10

45

21,25

956,25

Pepino de 1º qualidade, fresco,
tamanho médio, liso, com polpa
intacta, firme e limpa; tamanho e
173
coloração uniformes típicos da
variedade,
sem
manchas,
sujidades e lesões.

463796

kg

30

133

3,26

433,58

Pimentão verde, novo (fresco),
viçoso e íntegro.

463809

kg

10

35

4,90

171,50

Pimenta de cheiro nova, verde,
175 sem ardor. Livre de sujidades e
parasitos.

398582

kg

7

18

10,48

188,64

Polpa de fruta concentrada,
sabor goiaba. Embalagem de
176
500
gramas.
Apresentar
amostra.

305729

kg

90

238

9,97

2.372,86

Polpa de fruta concentrada,
sabor maracujá. Embalagem de
177
500
gramas.
Apresentar
amostra.

217795

kg

90

238

10,70

2.546,60

Polpa de fruta concentrada,
178 sabor cajá. Embalagem de 500
gramas. Apresentar amostra.

259679

kg

90

238

9,04

2.151,52

174
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Polpa de fruta concentrada,
sabor acerola. Embalagem de
179
500
gramas.
Apresentar
amostra.

305731

kg

90

238

10,09

2.401,42

Polpa de fruta concentrada,
180 sabor caju. Embalagem de 500
gramas. Apresentar amostra.

217796

kg

90

238

10,02

2.384,76

Presunto de peru, peça inteira,
de 1ª qualidade, industrializado,
com selo de inspeção do órgão
181
competente. Validade mínima
de 01 mês a partir da data de
entrega.

447776

kg

20

68

19,13

1.300,84

Queijo muçarela, peça inteira,
de 1ª qualidade, com selo de
182 inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 01 mês a
partir da data de entrega.

446637

kg

20

68

25,06

1.704,08

Queijo tipo parmesão ralado,
embalado em saco plástico
transparente atóxico, resistente,
hermeticamente fechado. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
183 número do lote, data de
fabricação,
quantidade
do
produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega. Com registro no órgão
competente. Embalagem com
50g.

446646

unid.

10

25

4,24

106,00

Quiabo verde, tamanho médio,
livre de resíduo de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas,
184
sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte.

463792

kg

50

100

5,89

589,00

Repolho branco, novo (fresco),
185 íntegro, isento de sujidades e
parasitos.

463829

kg

50

125

3,27

408,75

Repolho roxo, novo (fresco),
186 íntegro, isento de sujidades e
parasitos.

463829

kg

50

125

4,36

545,00
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Tangerina especial de 1ª
qualidade. Tamanho uniforme
187 (190g aprox.), sem ferimentos
ou defeitos. Fruto firme e com
brilho.

464436

kg

100

325

5,30

1.722,50

Tomate "de vez", de 1ª
qualidade,
novo
(fresco),
íntegro, casca lisa, tamanho
188
uniforme, isento sujidades e
parasitos,
peso
unitário
aproximado de 50 gramas.

463806

kg

100

250

5,93

1.482,50

Uva
Passa,
qualidade
exportação, tamanho médio,
escura, desidratada, isenta de
sujidades,
detritos
animais,
189
vegetais e outras substâncias.
Sem caroço, acondicionada em
embalagem plástica atóxica,
com identificação do produto.

464883

kg

5

15

16,22

243,30

Vagem, tipo manteiga. Cor
uniforme,
produto
íntegro,
190
fresco, livre de sujidades,
parasitos e lesões.

463814

kg

20

125

6,06

757,50

---

---

---

---

---

36.616,06

--

SUBTOTAL GRUPO 4

GRUPO 5 – PARA COTA PRINCIPAL (75%) – AMPLA CONCORRÊNCIA
Carne bovina de 1ª qualidade
(bisteca),
com
menor
porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e refrigerada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
191
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447458

Kg

300
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Carne de sol bovina de 1ª
qualidade (coxão mole), com
menor porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e refrigerada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
192
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade
Carne bovina de 1ª qualidade
moída (acém) com no máximo
10% de gordura, congelada em
embalagens de 500 gramas,
aspecto próprio, não amolecida,
nem pegajosa, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprios, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Apresentando nº de lote,
193 certificado de Inspeção Sanitária
(federal, estadual ou municipal,
conforme o caso), validade,
nome do fabricante e data de
processamento.
Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Acondicionada
em caixas de papelão lacradas
e transportada em carro baú
climatizado, específico para esta
finalidade.

447736

kg

300

1050

29,96

31.458,00

447386

kg

600

1.200

24,30

29.160,00

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Dezembro/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal do Maranhão – Campus Codó
Seção de Alimentação e Nutrição

Carne bovina de 1ª qualidade
(patinho),
com
menor
porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e refrigerada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
194
447448
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

kg

400

1.350

23,71

32.008,50

Carne bovina de 1ª qualidade
(acém), SEM OSSO, com menor
porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e resfriada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
195
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

324314

kg

400

1.050

22,76

23.898,00

Carne suína de 1ª qualidade
(bisteca), congelada, sem sinais
de
deterioração.
Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
196 produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Transportado em carro baú
climatizado, específico para esta
finalidade.

447506

kg

600

1.650

16.04

26.466,00
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Charque dianteiro refrigerado.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
197 prazo de validade e selo de
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme o caso). Transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

321244

Kg

100

525

22,11

11.607,75

Coxa com sobrecoxa de frango
temperados de 1ª qualidade
congelados. O produto deverá
apresentar no máximo 6% de
água. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
198
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

451063

Kg

800

2.400

18,97

45.528,00

Costela bovina de 1ª qualidade,
com menor porcentagem de
nervos e gordura possível. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
prazo de validade e selo de
199 inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447412

Kg

400

1.650

22,54

37.191,00
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Fígado
bovino,
sem
membranas, de 1ª qualidade.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
prazo de validade e selo de
200
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447484

Kg

100

525

13,73

7.208,25

Filé de peito de frango
congelado. O produto deverá
apresentar no máximo 6% de
água. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
201 produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447581

Kg

1.000

2.400

17,25

41.400,00

Ingredientes
para
feijoada,
refrigerados, de 1ª qualidade,
tipo exportação. Ingrediente: PÉ
SUÍNO. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
202 selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote
com
1
kg.
Acondicionados em caixas de
papelão
lacradas
e
transportados em carro baú
climatizados, específico para
esta finalidade.

467201

Kg

30

225

16,71

3.759,75
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Ingredientes
para
feijoada,
refrigerados, de 1ª qualidade,
tipo exportação. Ingrediente:
COSTELA SUÍNA. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
produto, prazo de validade e
203 selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote
com
1
kg.
Acondicionados em caixas de
papelão
lacradas
e
transportados em carro baú
climatizados, específico para
esta finalidade.

467201

Kg

30

225

16,50

3.712,50

Ingredientes
para
feijoada,
refrigerados, de 1ª qualidade,
tipo exportação. Ingrediente:
BACON. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
204 selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote
com
1
kg.
Acondicionados em caixas de
papelão
lacradas
e
transportados em carro baú
climatizados, específico para
esta finalidade.

350470

Kg

50

375

21,22

7.957,50

Linguiça
calabresa
de
1ª
qualidade,
tipo
frescal,
refrigerada. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
205
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447702

Kg

90

675

17,23

11.630,25
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Peixe pescada amarela, em filé,
congelado, em unidades de
250g
aproximadamente,
embalados
em
camadas
separadas por filme plástico
atóxico e transparente. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
206
prazo de validade e selo de
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

448888

Kg

80

600

36,10

31,660,00

Pescado
filé
de
tilápia,
congelado, sem pele, sem
espinhas, em unidades de 200g
(mínimo),
embalados
em
camadas separadas por filme
plástico atóxico e transparente.
Na embalagem deverá conter
especificações
do
produto,
207
prazo de validade e selo de
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

448955

Kg

150

1.125

29,59

33.288,75

Salsicha tipo Viena de 1ª
qualidade
(tipo
exportação)
resfriada. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
208 selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote com 5 kg. De qualidade
similar ou superior a Sadia.
Transportado em carro baú
climatizado, específico para esta
finalidade.

447724

Kg

35

262

10.99

2.879,38

---

---

---

---

---

398.586,13

--

SUBTOTAL GRUPO 5

GRUPO 6 – PARA COTA RESERVADA (25%) – EXCLUSIVIDADE
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Carne bovina de 1ª qualidade
(bisteca),
com
menor
porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e refrigerada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
209
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447458

kg

50

350

26,45

9.257,50

Carne de sol bovina de 1ª
qualidade (coxão mole), com
menor porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e refrigerada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
210
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade

447736

kg

50

350

29,96

10.486,00
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Carne bovina de 1ª qualidade
moída (acém) com no máximo
10% de gordura, congelada em
embalagens de 500 gramas,
aspecto próprio, não amolecida,
nem pegajosa, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprios, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Apresentando nº de lote,
211 certificado de Inspeção Sanitária
(federal, estadual ou municipal,
conforme o caso), validade,
nome do fabricante e data de
processamento.
Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Acondicionada
em caixas de papelão lacradas
e transportada em carro baú
climatizado, específico para esta
finalidade.

447386

kg

100

400

24,30

9.720,00

Carne bovina de 1ª qualidade
(patinho),
com
menor
porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e refrigerada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
212
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447386

kg

100

450

23,71

10.669,50
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Carne bovina de 1ª qualidade
(acém), SEM OSSO, com menor
porcentagem de nervos e
gordura possível, sem pele,
fresca e resfriada. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
213
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

451059

kg

100

350

22,76

2.276,00

Carne suína de 1ª qualidade
(bisteca), congelada, sem sinais
de
deterioração.
Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
214 produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Transportado em carro baú
climatizado, específico para esta
finalidade.

447506

kg

200

550

16,04

8.822,00

Charque dianteiro refrigerado.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
215 prazo de validade e selo de
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme o caso). Transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447734

Kg

70

175

22,11

3.869,25
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Coxa com sobrecoxa de frango
temperados de 1ª qualidade
congelados. O produto deverá
apresentar no máximo 6% de
água. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
216
produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

451063

Kg

200

800

18,97

15.176,00

Costela bovina de 1ª qualidade,
com menor porcentagem de
nervos e gordura possível. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
prazo de validade e selo de
217 inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447412

Kg

200

550

22,54

12.397,00

Fígado
bovino,
sem
membranas, de 1ª qualidade.
Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
prazo de validade e selo de
218
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447484

Kg

50

175

13,73

2.402,75

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Dezembro/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal do Maranhão – Campus Codó
Seção de Alimentação e Nutrição

Filé de peito de frango
congelado. O produto deverá
apresentar no máximo 6% de
água. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
219 produto, prazo de validade e
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447581

Kg

200

800

17,25

13.800,00

Ingredientes
para
feijoada,
refrigerados, de 1ª qualidade,
tipo exportação. Ingrediente: PÉ
SUÍNO. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
220 selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote
com
1
kg.
Acondicionados em caixas de
papelão
lacradas
e
transportados em carro baú
climatizados, específico para
esta finalidade.

467201

Kg

30

75

16,71

1.253,25

Ingredientes
para
feijoada,
refrigerados, de 1ª qualidade,
tipo exportação. Ingrediente:
COSTELA SUÍNA. Validade
mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem
deverá conter especificações do
produto, prazo de validade e
221 selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote
com
1
kg.
Acondicionados em caixas de
papelão
lacradas
e
transportados em carro baú
climatizados, específico para
esta finalidade.

467201

Kg

30

75

16,50

495,00
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Ingredientes
para
feijoada,
refrigerados, de 1ª qualidade,
tipo exportação. Ingrediente:
BACON. Validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
222 selo de inspeção pelo órgão 467201
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote
com
1
kg.
Acondicionados em caixas de
papelão
lacradas
e
transportados em carro baú
climatizados, específico para
esta finalidade.

Kg

50

125

21,22

2.652,25

Linguiça
calabresa
de
1ª
qualidade,
tipo
frescal,
refrigerada. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
223
selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Acondicionada em caixas de
papelão lacradas e transportada
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

447702

Kg

40

225

17,23

3.876,76

Peixe pescada amarela, em filé,
congelado, em unidades de
250g
aproximadamente,
embalados
em
camadas
separadas por filme plástico
atóxico e transparente. Na
embalagem
deverá
conter
especificações
do
produto,
224
prazo de validade e selo de
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

448888

Kg

50

200

31,10

7.220,00
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Pescado
filé
de
tilápia,
congelado, sem pele, sem
espinhas, em unidades de 200g
(mínimo),
embalados
em
camadas separadas por filme
plástico atóxico e transparente.
Na embalagem deverá conter
especificações
do
produto,
225
prazo de validade e selo de
inspeção pelo órgão competente
(federal, estadual ou municipal,
conforme
o
caso).
Acondicionado em caixas de
papelão lacradas e transportado
em carro baú climatizado,
específico para esta finalidade.

448955

Kg

50

375

29,69

11.133,75

Salsicha tipo Viena de 1ª
qualidade
(tipo
exportação)
resfriada. Validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega. Na embalagem deverá
conter
especificações
do
produto, prazo de validade e
226 selo de inspeção pelo órgão
competente (federal, estadual
ou municipal, conforme o caso).
Pacote com 5 kg. De qualidade
similar ou superior a Sadia.
Transportado em carro baú
climatizado, específico para esta
finalidade.

447724

Kg

10

88

10,99

967,12

---

---

---

---

--

--

--

--

---

SUBTOTAL GRUPO 6
TOTAL GERAL

--- 132.906,87
--

994.687,03

1.2. Não haverá para este certame órgãos participantes, em virtude deste órgão não possuir pessoal
suficiente para realizar o gerenciamento das atas.
1.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do
primeiro colocado da cota principal.
1.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá
ocorrer pelo menor preço.
1.5. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos
licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a
cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.
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2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.Considerando a demanda de discentes e que o fornecimento de refeições (café, almoço, jantar e ceia) é
componente importante das ações de assistência estudantil desenvolvidas pelo IFMA - Campus Codó, a
aquisição de gêneros alimentícios permite o atendimento à comunidade acadêmica, assim como permite
aos alunos participarem de atividades de ensino, pesquisa e extensão em período integral, pois favorece a
permanência dos mesmos na Instituição. Além disso, o fornecimento de alimentação equilibrada melhora o
estado geral de saúde do aluno, o que reflete em melhores resultados na aprendizagem do mesmo.
2.2. A presente aquisição se justifica com base no artigo 3, inciso I do Decreto nº. 7.892 de 2013, uma vez
que as quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços respectivos durante o período de 12
(doze) meses, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta
de materiais nos estoques, pelo que o registro de preços mostra-se como a ferramenta mais adequada à
celeridade nas aquisições e ao controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício.
2.3. A quantidade é estimativa em razão da impossibilidade de determinar a quantidade exata dos materiais
a serem utilizados. O preço foi obtido através da média dos preços pesquisados em outras contratações da
Administração Pública. Desta forma, a utilização do registro de preços é necessária em virtude dos
quantitativos serem estimativo e necessidade de contratações frequentes, nos termos dos Incisos I, art. 3º
do Decreto nº 7.892/2013.
2.4. A contratação será objeto de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sobre o Sistema
de Registro de Preços – SRP. Seguindo a hipótese prevista no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013: I - quando,
pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes.
2.5. A licitação ocorrerá por grupo para que os gêneros de uma mesma categoria possam ser utilizados
concomitantemente, sem prejuízo no preparo e fornecimento da alimentação. A entrega dos gêneros por
item prejudica o planejamento, pois como o campus é afastado da capital, as entregas sofrem atrasos,
interferindo, assim, na obtenção do que fora planejado.
3.
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1.
O objeto se enquadra na definição do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, como bens comuns, haja vista
que os bens a adquirir possuem definições objetivas e estão de acordo com especificações usuais no
mercado.
4.
ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1.
O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias corridos, contados do(a) recebimento da nota de
empenho, em remessa única, no seguinte endereço Povoado Poraquê, S/N – Zona Rural. CEP: 65400-000.
Codó-MA.
4.2.
No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 06
(seis) meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.
4.3.
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da ata de registro de preços, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.4.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.5.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
4.6.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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5.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1.
São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
6.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, prazo de garantia ou validade;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7.
DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8.
DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
9.
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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9.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.
DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento definitivo do objeto, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
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comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)

I = 0,00016438

I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

11.
DO REAJUSTE
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1..4. comportar-se de modo inidôneo;
12.1..5 cometer fraude fiscal;
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
12.2..1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
12.2. multa moratória de 0,3% (três décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
12.2.3. multa compensatória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 12.2.6 e 12.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização - PAR.
12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
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12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
13.1 O custo estimado da contratação é de R$ 994.687,03 (Novecentos e noventa e quatro mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e três centavos).
13.2 – O valor estimativo foi resultado de pesquisa de preços em outros órgãos da administração
pública, observando o que dispõe a Instrução Normativa nº. 05, de 27/06/2014, alterada pela Instrução
Normativa nº 03, de 20/04/2017, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP.
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
14.1. De acordo com o § 2º do art. 7º do Decreto nº 7.892/2013, a indicação da dotação orçamentária não é
necessária, conforme segue: “§ 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.”
Codó(MA), 22 de fevereiro de 2021.
Joycellane Alline do Nascimento Campos Ribeiro
Nutriconista do IFMA-Campus Codó
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