
 

  

RETI-RATIFICAÇÃO 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: Aquisição de Cestas-básicas para fornecimento aos servidores municipais. 

Quantidade estimada: 6.000 (seis mil cestas básicas ) 

Quantidade estimada mensal de fornecimento:  500  cestas básicas/ mês podendo variar as quantidades 

conforme número de servidores. 

Local da entrega: Nas Unidades Administrativas indicadas pela Prefeitura 

Prazo de entrega: Até o dia 22 de cada mês. 

Prazo Contratual: 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma do art. 57, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.  

Ressalvada a hipótese de alteração na Lei Municipal que autorize a concessão de vale alimentação aos servidores 

municipais.  Nesse caso, a Administração Municipal poderá rescindir antecipadamente o contrato. 

Composição de cada cesta-básica: As cestas-básicas deverão ser compostas pelos itens indicados a 

seguir, devendo o Contratado observar quanto à quantidade e qualidade dos produtos. 

Os itens que compõe a cesta-básica deverão ser acondicionados em embalagem resistente, plástica ou em 

caixa de papelão adequada. 

  
Item 

 
Quant. 

 
Unid. 

 
Especificação 

01 02 Pct. Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, subgrupo polido, 
embalagem plástica de 5 kg, devendo conter no mínimo para 
cada 50 g: Valor Energético: 171 kcal; Carboidratos: 39 g; 
Proteínas: 3,7 g. 

02 05 Pct. Feijão carioquinha, Classe Cores, Limpo, Tipo I embalado 
em pacote plástico com 1 kg. devendo conter no mínimo 
para cada porção de 60 g: Valor Energético: 120 kcal; 
Carboidratos: 17 g; Proteinas: 11 g. 

03 04 Pet Óleo de soja refinado, Tipo 1,  Embalagem 900 ml. 

04 06 Pct. Macarrão espaguete sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovos pasteurizados, cor amarela; corantes 
naturais, urucum e cúrcuma; isenta de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, admitido umidade máxima de 13%; 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 
pesando 500 gramas, com validade mínima de 10 meses a 
partir da data da entrega. 

05 01 Pct. Açúcar cristal. Embalagem 5 Kg. 

06 02 Pct. Pó de café, extra forte. Ingredientes: 100% café, em 
embalagem aluminizada a vácuo de 500 g, contendo no 
mínimo para cada porção de 5 g: Valor energético/calórico: 
10 kcal. 

07 02 Pct. Açúcar refinado. Embalagem 1 Kg. 



 

  

08 01 Pct. Sal refinado extra. Embalagem 1 Kg. 

09 04 Pct. Farinha de milho amarela. Embalagem 500 g. 

10 02 Pct. Fubá mimoso. Embalagem 500 g. 

11 01 Pct. Farinha de trigo especial. Embalagem 1 Kg. 

12 04 Latas Extrato de tomate. Embalagem mínima  130 g. 

13 04 Latas Sardinha em óleo comestível. Embalagem 130 g. 

14 01 Pct./Lata Goiabada. Embalagem 700 g. 

15 02 Pct. Biscoito doce. Embalagem 400 g. 

16 01  Pct Leite em pó integral. Embalagem 400 g. Obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana, mediante processo tecnológico 
adequado adicionado de lecitina de soja como emulsificante. 

 
Obs: A Amostra da cesta básica, contendo os produtos na conformidade descrita na proposta da 
licitante vencedora deverá ser remetida um dia após a sessão e deverá apresentar as marcas e 
descrições de acordo com as especificações, sob pena de desclassificação de sua proposta. 
 
 


