MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CÂMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA/CARDÁPIO

1 CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PREÇO DOS PRODUTOS
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Aipim descascado congelado: Produto de boa
qualidade, pedaços de tamanho médio, fácil cocção,
ser tenro, fresco, íntegro, firme e suficientemente
desenvolvido, livres de mancha ou mofo, com
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade,
apresentar tamanho e cor uniforme, não deverão
estar em contato com papel não adequado
400
(reciclado, jornais, revistas e similares), papelão ou
plástico reciclado, acondicionados em embalagem
plástica, resistente e íntegra, devendo constar no
rótulo informação nutricional, peso do produto, data
de fabricação e prazo de validade. Apresentação:
embalagens com 1 kg.
Alface lisa, in natura de boa qualidade. Deve
80
apresentar-se limpa, tenra e não murcha
Alho in natura em cabeça. Sem mofo, sem podridão,
30
apresentação natural, tipo branco ou rosa
Banana prata in natura. Em pencas de primeira
qualidade, sabor doce, aspecto e cheiro próprios,
tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e
400
intacta, sem danos físicos e mecânicos devido ao
manuseio e transporte, sem sujidades, parasitos e
amassados e sem sinais de putrefação
Barra de cereal, sabores diversos, sem cobertura de
5000
chocolate. Peso unitário de 25g
Batata inglesa rosa, tamanho médio, sem sinais de
600
putrefação e deformidades
Beterraba, tamanho médio, sem talos, tenra, firme,
350
sem danos profundos ou brotos
Bolo inglês, 80g embalado em pacotes com 12
2000
unidades, validade de 5 a 7 dias.
Brócolis chinês in natura, tenra, com coloração
característica do vegetal saudável (verde intenso),
200
sem podridão, sem amarelados
Brócolis americano, tipo ramoso, com talos e folhas,
cabeça de cor verde escura, firmes, compactas com 100
granulação fina, não murchas
Bolachas de mel, com peso médio unitário de 22 a
24g. Apresentação: pacotes contendo 1 kg, com
100
informação nutricional e prazo de validade
Cebola branca, tamanho médio, sem sinais de
400
putrefação
Cenoura tamanho médio, sem talos, tenra, firme,
350
sem danos profundos ou brotos
Couve-flor, in natura, em bom estado, tenra, sem
200
podridão, sem amarelados
Cuca italiana, peso médio de 800g, com informação
nutricional. Embaladas individualmente. Prazo de
500
validade de 7 dias

Kg

R$ 6,08

R$ 2.433,33

UN

R$ 2,15

R$ 171,84

Kg

R$ 26,70

R$ 801,00

Kg

R$ 3,83

R$ 1.530,00

UN

R$ 1,61

R$ 8.050,00

Kg

R$ 3,90

R$ 2.340,00

Kg

R$ 3,84

R$ 1.342,60

UN

R$ 3,08

R$ 6.150,00

Kg

R$ 6,98

R$ 1.395,00

maços

R$ 3,20

R$ 320,00

kg

R$ 29,90

R$ 2.990,00

Kg

R$ 4,84

R$ 1.934,40

Kg

R$ 4,12

R$ 1.441,30

Kg

R$ 6,64

R$ 1.327,50

UN

R$ 11,71

R$ 5.856,67
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Pão fatiado tipo caseiro, com 700g, embalados
individualmente, com informação nutricional,
200
embalados individualmente. Prazo de validade 7
dias
Cuca tipo italiana, unidade de 60g
2000
Geleia de frutas in natura, sem conservantes,
sabores de uva, goiaba e figo. Validade de 15 dias
50
sem refrigeração e 30 dias após refrigeração
Iogurte - sabor morango, embalagem de 01 litro,
com certificado de inspeção do Ministério da
Agricultura (SIF) ou CISPOA/ SUSAF. Com data de 600
validade mínima de 15 dias a contar da data de
entrega. Entrega nas escolas. Com amostra.
Leite integral UHT, embalagens de 1 litro. Validade
600
de 120 dias
Leite com achocolatado UHT, embalagens contendo
2000
200ml. Prazo de validade 120 dias
Linguiça toscana, embalagens de 800 a
60
1000g.Validade 60 dias
Maçã fuji, íntegra, tamanho médio, de boa
qualidade, com apresentação adequada, sem sinais 400
de putrefação
Moranga cabotia, de boa qualidade
500
Morango in natura. Fruta com apresentação
adequada, madura, mas não passado e deteriorada.
30
Embalagens contendo de 400 a 500g de morangos.
Pão caseiro tipo colonial, peso médio de 800g,
embalados individualmente. Prazo de validade de 7 500
dias
Pimentão verde, in atura limpo, firme, com
pedúnculo, com pele lisa e brilhante, sem danos,
40
sem manchas, sem áreas murchas ou queimadas
Queijo tipo colonial temperado com ervas finas.
20
Validade de 3 meses
Repolho verde, in natura, apresentação firme,
50
maduro, folhas bem unidas e íntegras
Rúcula, de boa qualidade, tamanho pequeno
80
Salame tipo colonial defumado, apresentação
30
embalagens de 500 a 600g
Suco de laranja integral, fabricado com laranjas
frescas, sem adição de açúcar ou conservantes,
500
embalagens de vidro contendo 1,5 litros. Prazo de
validade: 2 anos após a data de fabricação
Suco de uva tinto integral, sem adição de açúcar ou
conservantes, embalagens de vidro contendo1,5
500
litros. Prazo de validade: 2 anos após a data de
fabricação
Tomate gaúcho, tamanho médio, não muito maduro,
sem sinais de putrefação. Acondicionados em caixas 400
plásticas
Vagem, in natura, tenra, sem manchas, em bom
150
estado

UN

R$ 10,84

R$ 2.168,00

UN

R$ 2,69

R$ 5.386,67

kg

R$ 15,80

R$ 790,00

Litro

R$ 7,48

R$ 4.490,00

Litro

R$ 3,78

R$ 2.265,00

UN

R$ 1,99

R$ 3.980,00

Kg

R$ 22,00

R$ 1.320,00

Kg

R$ 4,83

R$ 1.930,00

Kg

R$ 3,24

R$ 1.619,00

kg

R$ 22,98

R$ 689,25

UN

R$ 10,42

R$ 5.208,33

Kg

R$ 6,45

R$ 257,90

Kg

R$ 35,10

R$ 702,00

Kg

R$ 3,47

R$ 173,63

maços

R$ 5,03

R$ 402,00

Kg

R$ 31,30

R$ 939,00

UN

R$15,85

R$ 7.925,00

UN

R$ 10,28

R$ 5.141,67

Kg

R$ 5,12

R$ 2.049,00

Kg

R$ 6,80

R$ 1.019,50

Total

R$ 86.539,58
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2 LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1 A entrega e o descarregamento dos produtos são de responsabilidade do(s)
produtor(es) vencedor(es);
2.2 A primeira entrega somente ocorrerá após assinatura do contrato ou do recebimento
da nota de empenho;
2.3 A entrega deve ser feita mediante agendamento do produtor junto ao Refeitório, após
solicitação formal feita pela nutricionista do Campus e de acordo com a periodicidade
acordada com a mesma;
2.4 A administração reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de
entrega ou nas quantidades por entrega, conforme a demanda, desde que o total não
ultrapasse a quantidade requerida dos produtos e o fornecedor seja previamente
comunicado;
2.5 A entrega deverá ser durante o horário de expediente, ou seja, das 07h45min até as
12h10min e das 13h30min às 17h05min, em dias úteis, de segunda a sexta-feira;
2.6 Os produtos deverão ser entregues do Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de
Castilhos, localizado na RS 527, São João do Barro Preto, Interior, Cx.P. 38, CEP: 98130000,

Júlio

de

Castilhos/RS,

Fone:

(55)

3271-9555,

E-mail:

fernanda.conterato@iffarroupilha.edu.br;
2.7 Os produtos deverão ser entregues isentos de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais,
umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e enfermidades;
2.8 Os produtos perecíveis devem ser de 1ª qualidade e na ocasião da entrega deverão
apresentar grau de maturação que permite suportar a manipulação, o transporte e
conservação em condições adequadas para o consumo;
2.9 Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos,
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e
216/2004 – ANVISA).
2.10 Os fornecedores deverão repor os produtos dentro do prazo de validade e/ou vida
útil, no caso de qualquer alteração dos mesmos;
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2.11 No ato da entrega, o TERMO DE RECEBIMENTO deve ser assinado pelo
representante da Unidade Executora e pelo grupo/ agricultor individual fornecedor;
2.12 Termo de Recebimento é o instrumento que atesta que os produtos entregues estão
de acordo com o cronograma previsto no contrato e dentro dos padrões de qualidade
exigidos.
3 DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES
3.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o
disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente, nas
especificações técnicas elaboradas pela CONTRATANTE, bem como no projeto de venda;
3.2 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços
estabelecidos na Chamada Pública durante a vigência do contrato;
3.3 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme
cronograma de entrega definido pela CONTRATANTE, com datas, locais, produto e
qualidades, além das demais cláusulas de compra e venda. O início da entrega dos
produtos deve observar o cronograma estabelecido no ato contratual;
3.4 Será de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO o ressarcimento de eventuais
prejuízos decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento;
3.5 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §11 do
artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os
Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem
como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

Elaborado Por:

Fernanda Miranda Conterato

Luciana Perazzolo Cristofari

Nutricionista

Coordenação de Licitações e Contratos

De acordo:

Rodrigo Carvalho Carlotto
Diretor Geral

São João do Barro Preto, Interior, Cx.P. 38, CEP: 98130-000, Júlio de Castilhos/RS
Fone: (55) 3271-9505/ E-mail:

licitacoes.jc@iffarroupilha.edu.br.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CÂMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

São João do Barro Preto, Interior, Cx.P. 38, CEP: 98130-000, Júlio de Castilhos/RS
Fone: (55) 3271-9505/ E-mail:

licitacoes.jc@iffarroupilha.edu.br.

