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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
  
1. OBJETO: 
 
1.1 - O objeto da presente licitação consiste na aquisição de gêneros 
alimentícios complementar para atender a demanda do Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

 
PLANILHA COM AS ESPECIFICAÇÕES. 

 
          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 BOLO PRONTO   10500,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : BOLO PRONTO, produto obtido da mistura de 

farináceos (como farinha de trigo, fubá, polvilho, araruta) com 
ovos, óleo vegetal, açúcar, leite pasteurizado ou suco de frutas, 

adicionado de fermento químico. Sabores de milho, chocolate, 
cenoura, laranja, tradicional. O bolo será entregue fatiado. Peso 

mínimo da fatia de 50g. 

     

 
Valor total extenso: 

2 PÃO TIPO HOT-DOG   10000,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : PÃO TIPO HOT- DOG, produto obtido pela 
cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma 

massa fermentada, preparada com farinha de trigo e ou outras 
farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de 

glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter 
outros ingredientes. Peso de 70g; 

     

 
Valor total extenso: 

3 SALGADINHO PARA COQUETEL   204000,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : SALGADINHO PARA COQUETEL tipo: coxinha 
com recheio de frango oucarne; risole com recheio de carne, 

frango, camarão ou queijo; folheados com recheio de queijo; 
empada com recheio de frango,carne ou queijo; esfirra com 

recheio de carne ou frango; quibe; canudinho com rechei o de 
frango ou camarão; pastelzinho com recheio de carne ou queijo; 

croissant com recheio de presunto com queijo. Apresentação: 
pronto para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, em 

embalagem adequada visando a proteção e qualidade do 
produto e preparados com o mínimo de fritura. Deverão ser 

fornecidos em bandejas descartáveis. 

     

 
Valor total extenso: 

4 SALGADOS PARA LANCHE   165600,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : SALGADOS PARA LANCHE tipo: coxinha com 

recheio de frango ou carne;risole com recheio de carne, frango, 
camarão ou queijo; folheados com recheio de queijo; empada 

com recheio de frango, carne ou queijo; esfirra com recheio de 
carne ou frango; quibe; pastel com recheio de carne ou queijo; 

croissant com recheio de presunto com queijo. Apresentação: 
pronto para o consumo, com no mínimo 120g por unidade, em 

embalagem adequada visando a proteção e qualidade do 
produto e preparados com o mínimo de fritura. Deverão ser 

fornecidos em bandejas descartáveis. 

     

 
Valor total extenso: 

5 TORTA SALGADA   3665,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : TORTA SALGADA, com recheio de frango e/ou 
atum. 

     

 
Valor total extenso: 

6 
LANCHE 02 - SANDUÍCHE DE QUEIJO E 
PRESUNTO   28300,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : LANCHE 02 - SANDUÍCHE DE QUEIJO E 
PRESUNTO, lanche compostopor um pão tipo hot-dog cortado 

ao meio, com uma fatia de queijo tipo mussarela e/ou prato, e 
uma fatia de presunto, com catchupe maionese, embalados 

individualmente com guardanapo de papel; acompanho de um 
copo de 250 ml de suco de frutas natural, gelado, adoçado de 

sabores variados de frutas regionais; O pão deve ter 
pesomínimo de 50g. 

     

 
Valor total extenso: 

7 MARMITEX   19200,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : MARMITEX, composta por carne pura 200gr, 
frango ou peixe 200gr, arroz 250gr, feijão 150gr, macarrão 

150gr, farofa 70gr e salada variada 60gr. 

     

 
Valor total extenso: 

8 SUCO DE FRUTA NATURAL   18300,000 LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : SUCO DE FRUTA NATURAL, elaborado com 

polpa de fruta natural de sabores regionais, adoçado, gelado. 
Deverá ser entregue em garrafas térmicas para conservar a 

temperatura. 

     

 
Valor total extenso: 

9 BOLO CONFEITADO COM RECHEIO   5220,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : BOLO CONFEITADO COM RECHEIO DE 

AMEIXA E/OU CUPUAÇU COBERTURA BRANCA, produto 
obtido da mistura de farináceos (como farinha detrigo, fubá, 

polvilho,) com ovos, óleo vegetal, açúcar, leite pasteurizado ou 
suco de frutas, adicionado de fermento químico.Deverão ser 

fornecidos em embalagens apropriadas ou bandejas 
descartáveis. 

     

 
Valor total extenso: 

10 LANCHE 01 - HOT-DOG   25500,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : LANCHE 01 - HOT-DOG, lanche composto por 

um pão tipo hot-dog cortado ao meio, com recheio de molho 
típico de cachorro quente elaborado com carne bovina moída 

com molho de tomate, catchup e maionese e temperos 
necessários, embalados individualmente comguardanapo de 

papel; acompanho de um copo de 250 ml de suco de frutas 
natural, gelado, adoçado de sabores variados de frutas 

regionais; O pão deve ter peso mínimo de 50g. 

     

 
Valor total extenso: 

11 TORTA FRIA DOCE   2940,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : "TORTA FRIA DOCE, com recheio de abacaxi 

e/ou ameixa. Deverá conterquantidade moderada de açúcar."  

     

 
Valor total extenso: 

12 PÃO FRANCÊS   2300,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : PÃO TIPO FRANCÊS, produto obtido pela 
cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma 

massa fermentada, preparada com farinha de trigo e ou outras 
farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de 

glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter 
outros ingredientes. Peso mínimo de 50g. 

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaa ll   ::  0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

 
2– JUSTIFICATIVA: 

 
2.1. O Fundo Municipal de Assistência Social, com a necessidade de atender a 
demanda dos Programas sociais, como o CRAS I e II, Casa de Apoio aos 
Idosos, as Crianças, ao Menor, as Mulheres e Programa de atendimento aos 
carentes: Sopão e etc; requer que os gêneros alimentícios complementares 
solicitados sejam adquiridos para suprir a necessidade de insuficiência da 
solicitação anterior.  
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3. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 
3.1 - Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o 

empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, 
obrigando-se ainda a: 
 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas, sob pena de rescisão unilateral do Contrato; 

 

b) Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, 

adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e 

irregularidades verificadas; 

 

c) Os produtos serão requisitados tanto semanal, quinzenal e mensal. A 

entrega dos produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do Setor 

Contratante e/ou no endereço indicado na requisição de fornecimento. 

 

d) Os gêneros perecíveis deverão transportados adequadamente ao tipo de 

mercadoria, no caso do frango, carne bovina, filé de peixe, linguiça tipo 

calabresa e polpa de frutas, em veículos refrigerados ou equipados com 

caixa térmica fechada.  

 
e) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser realizada de imediato a 

partir da assinatura do contrato ou emissão da Ordem de 
Fornecimento/Pedido. 

 
f) A aceitação dos gêneros alimentícios não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da empresa contratada com relação ao funcionamento 
e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de 
garantia.  

 
g) Será recusado todo e qualquer gêneros alimentícios que não atenda as 

especificações do Instrumento Convocatório. 
 

h) Os gêneros alimentícios não perecíveis, que serão entregues por suas 
unidades comuns de pacotes tradicionais com peso pré-determinado 
somente poderão ser alterados mediante autorização previa da 
CONTRATANTE. 
 

i)  Fornecer o objeto deste contrato com validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da entrega dos gêneros alimentícios contratados. 
 

j) Responsabilizar-se, durante a vigência do contrato, pelo armazenamento 
do objeto. 
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k)  Fornecer os gêneros alimentícios, sempre observando o padrão de 

identidade e qualidade previsto na legislação pertinente do Ministério da 
Agricultura e Vigilância Sanitária. 
 

l) O prazo para o inicio da entrega parcelada dos gêneros alimentícios 
será no, máximo, de 48 (quarenta e oito) horas consecutivos, contados a 
partir do recebimento da ordem de entrega, assinada por pessoa 
credenciada da CONTRATANTE, ou por um servidor com poderes para 
tanto, observado o disposto no parágrafo único do art. 110 da Lei nº 
8.666/93. 

 
 
4- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 
a) A CONTRATANTE, através de funcionário responsável designado, será 
responsável pela fiscalização do fornecimento dos gêneros alimentícios, 
observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, 
qualidade, quantidade e marca do objeto). 
 
  
b) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no respectivo 
comprovante, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 
Geral (RG), do servidor Municipal responsável pelo recebimento.  
 
c) Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
 

c.1) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo parcialmente ou no seu 
todo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

c.1.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas consecutivas, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado;  
 
d) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 4 (quatro) dias 
consecutivos, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 
do objeto das suas especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
e) Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao 
disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto 
(organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), 
estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades 
Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação 
e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF). 
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