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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Aquisição de cestas básicas alimentícias, com destino a famílias em situação de extrema 
pobreza, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 
(Novo Coronavírus), na forma da “Ação Alimento Solidário” e especificações abaixo: 
 
1.2. Da Ação Alimento Solidário 
 
1.2.1. A Ação Alimento Solidário, instituída pelo Decreto Estadual nº 64.938, de 13 de abril 
de 2020, no âmbito do Projeto Família Paulista (Decreto Estadual nº 61.675, de 2 de 
dezembro de 2015), foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo e articulado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social, objetivando o fornecimento de alimentação a famílias 
em situação de extrema pobreza, enquanto perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020. 
 
1.2.2. Caracterizam-se como famílias em situação de extrema pobreza as que aufiram renda 
familiar mensal “per capita” de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais), consoante disposto nos 
Decretos federais n° 7.492, de 2 de junho de 2011, e n° 5.209, de 17, de setembro de 2014, 
previamente cadastradas no Cadastro Único (“CadÚnico”). 
 
1.2.3. Como é cediço, as consequências sociais e econômicas ocasionadas pela pandemia do 
COVID-19 vêm atingindo de maneira mais imediata e severa as famílias mais vulneráveis, 
especialmente aquelas compostas por desempregados ou que prestam trabalhos informais. 
 
1.2.4. Daí a importância de se ter garantida a segurança alimentar e nutricional dos 
indivíduos, sendo o papel essencial da Ação Alimento Solidário. 
 
1.3. Especificação técnica 
 
1.3.1. Especificação geral 
 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
1 Un. CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA COVID 19 884.397 

 
1.3.2. Especificação detalhada (conteúdo das cestas básicas alimentícias) 
 

Item Embalagem Descrição do Produto Unidade Qtde. Alternativa de 
Produtos 

01 PC Arroz branco, subgrupo polido, classe 
longo fino, tipo 1, embalagem de 5 
kg, com identificação do produto, 

KG 1 Alternativa 1: Arroz 
parboilizado, Tipo 1; 
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marca do fabricante, lote, prazo de 
validade e instruções de 
armazenamento. 

Alternativa 2: Arroz 
beneficiado, 

subgrupo polido, 
classe misturado, 

tipo 1. 
02 PC Feijão Carioca ou Feijão Preto, tipo 1, 

embalagem de 1 kg, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

KG 3 Alternativa 1: 
Feijão fradinho; 
Alternativa 2: 

Lentilha constituída 
de grãos inteiros. 

03 PC Macarrão, tipo espaguete, a base de 
farinha, massa com ovos, embalagem 
de 500 gr, com identificação do 
produto, marca do fabricante, lote, 
prazo de validade e instruções de 
armazenamento. 

GR 4 Alternativa 1: 
Macarrão, tipo 

penne; 
Alternativa 2: 
Macarrão, tipo 

fusilli; 
Alternativa 3: 
Macarrão, tipo 

farfalle. 
04 PC Açúcar cristalizado, na cor branca, 

sacarose de cana de açúcar, 
embalagem de 1 kg, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

KG 2 Alternativa 1: 
Açúcar granulado 

de coloração 
amarela (orgânico); 

Alternativa 2: 
Açúcar com cristais 

grandes e 
transparentes 

(cristal); 
Alternativa 3: 
Açúcar bruto 

(mascavo ou açúcar 
mascavado). 

05 PC Sal Refinado, iodado, embalagem de 
1 kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, lote, prazo de 
validade e instruções de 
armazenamento. 

KG 1 Alternativa 1: Sal 
marinho; 

Alternativa 2: Sal 
light; 

Alternativa 3: 
tempero completo 
realçador de sabor. 

06 LT Óleo de Soja, embalagem de 900 ml, 
com identificação do produto, marca 
do fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

ML 1 Alternativa 1: Óleo 
de milho; 

Alternativa 2: Óleo 
de girassol; 

Alternativa 3: Óleo 
de Canola. 

07 PC Café tradicional torrado e moído, 
embalagem de 500 gr, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: Café 
tradicional torrado e 

moído, extraforte; 
Alternativa 2: Café 
solúvel, na forma de 

pó, grânulos ou 
liofilizado; 

Alternativa 3: Café 
descafeinado 

torrado e moído. 
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08 PC Composto Lácteo – Composto lácteo 
em pó (leite em pó), com embalagem 
de saco aluminizado de 1 kg que 
contenha soro do leite e vitaminas, 
com identificação do produto, carimbo 
certificado de Inspeção Federal (SIF), 
Estadual (SISP) ou Municipal (SIM), 
marca do fabricante, lote, prazo de 
validade e instruções de 
armazenamento. 

KG 2 Alternativa 1: 
Composto lácteo 

em pó (leite em pó) 
instantâneo; 

Alternativa 2: 
Composto lácteo 

em pó (leite em pó) 
desnatado; 

Alternativa 3: 
Composto lácteo 

em pó (leite em pó), 
com embalagem 

stand-up. 
09 Lata Sardinha em óleo – Sardinha 

conservada em óleo coméstivel em 
lata de 125 gr (peso drenado), com a 
embalagem intacta, com identificação 
do produto, carimbo certificado de 
Inspeção Federal (SIF), Estadual (SISP) 
ou Municipal (SIM), marca do 
fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

GR 3 Alternativa 1: 
Sardinha com 

molho de tomate; 
Alternativa 2: 
Atum ralado 

conservado em óleo 
comestível; 

Alternativa 3: 
Atum ralado 

conservado em 
água. 

10 Lata Milho Verde em grãos, conservado 
em lata de 170 gr (peso drenado), 
com embalagem intacta, identificação 
do produto, marca do fabricante, lote, 
prazo de validade e instruções de 
armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: 
Milho verde em 

grãos, conservado 
em embalagem 

tetra pak; 
Alternativa 2: 

Milho verde em 
grão, conservado 
em embalagem 

sachê; 
Alternativa 3: 

Seleta de batatas, 
cenouras e ervilhas, 
conservada em tetra 

pak ou lata. 
11 Lata Ervilha em grãos, conservada em lata 

de 170 gr (peso drenado), com 
embalagem inctata, identificação do 
produto, marca do fabricante, lote, 
prazo de validade e instruções de 
armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: 
Ervilha em grãos, 
conservada em 

embalagem tetra 
pak; 

Alternativa 2: Grão 
de bico em grãos, 

conservado em 
embalagem tetra 

pak; 
Alternativa 3: 

Feijão branco em 
grãos, conservado 

em lata ou 
embalagem tetra 

pak. 
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12 PC Farinha de Trigo especial, tipo 1, 
embalagem de 1 kg, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

KG 1 Alternativa 1: 
Farinha de trigo 
grupo 1, tipo 1, 

acrescida de 
fermento; 

Alternativa 2: 
Farinha de trigo, 

grupo 1, tipo 
integral. 

13 Lata Molho de tomate, sem adição de 
açúcar e gordura, embalagem de 340 
gr, com identificação do produto, 
marca do fabricante, lote, prazo de 
validade e instruções de 
armazenamento. 

GR 3 Alternativa 1: 
Extrato de tomate, 

conservado em lata, 
embalagem tetra 

pak ou sachê; 
Alternativa 2: 

Molho de tomate, 
podendo ter como 

ingrediente o 
açúcar e óleo 

vegetal, conservado 
em lata, embalagem 
tetra pak ou sachê. 

Alternativa 3: 
Tomate sem pele 

inteiro, sem adição 
de açúcar e 

gordura. 
14 PC linguiça mista defumada, 

embalagem de 1.920 gr, embalada a 
vácuo em filme PVC transparente ou 
saco plástico transparente, com 
identificação do produto, carimbo 
certificado de Inspeção Federal (SIF), 
Estadual (SISP) ou Municipal (SIM), 
marca do fabricante, lote, prazo de 
validade e instruções de 
armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: 
Linguiça de frango 

defumada; 
Alternativa 2: 

Linguiça calabresa 
defumada; 

Alternativa 3: 
Carne bovina 

salgada, curada e 
dessecada, 

embalagem a 
vácuo. 

15 PC Farinha de Mandioca, embalagem 
de 500 gr, com identificação do 
produto, marca do fabricante, lote, 
prazo de validade e instruções de 
armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: 
Farofa pronta de 

mandioca; 
Alternativa 2: 

farofa pronta de 
milho; 

Alternativa 3: 
Farofa de soja. 

16 PC Fubá de milho, embalagem de 500 
gr, com identificação do produto, 
marca do fabricante, lote, prazo de 
validade e instruções de 
armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: 
Farinha de milho 

flocada; 
Alternativa 2: 
Polenta pronta; 
Alternativa 3: 

Farinha de milho 
branca. 
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17 PC Biscoito Água e Sal, inteiro, 
embalagem de 400 gr, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: 
Biscoito salgado 

inteiro; 
Alternativa 2: Pack 
torrada tradicional. 

18 PC Biscoito Tipo Maisena, inteiro, 
embalagem de 400 gr, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, prazo de validade e 
instruções de armazenamento. 

GR 1 Alternativa 1: 
Biscoito tipo leite, 

inteiro; 
Alternativa 2: 
Biscoito doce 

rosquinha. 
19 Caixa Caixa de Papelão com as seguintes 

dimensões 
450mmx450mmx300mm, sem 
logomarca do fornecedor e com os 
logos da Ação Alimento Solidário e do 
Governo de Estado de São Paulo, 
conforme arte disponibilizada. 

Caixa 1  
 
- 

 
1.3.2.1. As embalagens dos produtos poderão ser substituídas por outras de gramatura diversa, 
desde que o volume total alcance a quantidade mínima especificada em cada item acima. 
 
1.3.2.2. Tendo em vista a possibilidade de desabastecimento do mercado em razão do elevado 
quantitativo do objeto da presente contratação e a urgência no atendimento aos beneficiários, 
será permitido a CONTRATADA a substituição de cada produto descrito nos itens 01 a 18, pelos 
equivalentes constantes da coluna “alternativa de produtos”, desde que não haja acréscimo do 
valor contratado. 
 
1.3.2.2.1. Os produtos substituídos deverão ter, no mínimo, a mesma gramatura descrita nos 
itens acima, bem como qualidades e quantidades discriminadas. 
 
1.3.3. As condições dos produtos deverão estar de acordo com as Resoluções RDC 12/01, RDC 
259/02, RDC 360/03, RDC 14/14, e demais regulamentos pertinentes a cada item da cesta 
básica alimentícia. 
 
2. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
2.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer de forma parcelada, nos quantitativos, locais e 
horários especificados em cada lote do Anexo I – Logística de Distribuição, e nos prazos abaixo 
fixados: 
 

     2.2.                                      CRONOGRAMA DE ENTREGA 
1ª 

Parcela 
11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 

lote 1 a 4 lote 5 a 8 lote 9 a 12 
lote 13 lote 14 lote 15 

lote 16 e 17 lote 18 e 19 lote 20 e 21 
lote 22 a 24 lote 25 a 27 lote 28 a 30 

2ª 14/05/2020 15/05/2020 18/05/2020 








