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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 
1. DO OBJETO: 
 
1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios Pães e Rosca, Carne Bovina, Carne Suína e File de Carne 
de Peixe, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em 
anexo. 
 
2. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
 
2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas neste 
Edital e seus Anexos. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 

 
A prefeitura tem como atribuição dentre outras, propiciar a 

infraestrutura adequada as suas unidades de atendimento, de maneira que as 
mesmas desempenhem suas funções administrativas ou operacionais de forma a 
atender o princípio da eficiência e qualidade à população em geral. 

 
A aquisição dos gêneros alimentícios possibilitará a confecção de 

alimentação para programas de assistência social; manter em condições adequadas 
os pacientes do Hospital e atender a demanda do paço municipal. O consumo 
previsto e a quantidade a ser adquirida foram feitos com base nas planilhas de 
demanda apresentadas pelas respectivas secretarias. 

 
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 
Item Descrição               UND QTD 

1 PÃO FRANCES KG 2400 

  de 50g Ingredientes: de trigo, fermento biológico e sal.  

                      

2 PÃO TIPO ROSCA DOCE KG 1150 

  Pão Tipo Rosca Doce em Kilograma 

                      

3 CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª KG 1600 

   Carne bovina de 2ª, resfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 

                      

4 CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 1800 

  Carne Bovina, tipo coxão mole, de primeira qualidade, sem osso, limpa, cortada em 

  bifes, embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, com 

  identificação do produto e prazo de validade.  

                      

5 FILÉ CARNE DE PEIXE KG 450 

  Filé carne de Peixe: Sem escamas, embalados em saco plástico de polietileno, ou 

  outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
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  categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 

  Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção 

  Municipal). As carnes não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 

  nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. 

                      

6 CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 1800 

  Carne Bovina, tipo Acém ou músculo, de primeira qualidade, em pedaço, 

  embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, com 

  identificação do produto e prazo de validade.  

                      

7 CARNE BOVINA COM OSSO KG 700 

  Carne bovina com osso: Carne bovina, resfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro e 

  sabor próprio. 

                      

8 CARNE BOVINA PEDAÇO: CARNE BOVINA DE 1ª KG 1700 

  Carne bovina pedaço: Carne bovina de 1ª, resfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro 

  e sabor próprio. 

                      

9 CARNE SUINA KG 400 

  Carne suína: esfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 

                      

10 CARNE BOVINA, TIPO ALCATRA, MOIDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 300 

  Carne Bovina, tipo alcatra, moída, de primeira qualidade, embalagem em filme pvc 

  transparente ou saco plástico transparente, com identificação do produto e prazo de 

  validade.  

                      

11 CARNE BOVINA, TIPO CARNE DE SOL, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 200 

  Carne Bovina, tipo carne de sol, de primeira qualidade, em pedaço, embalagem em 

  filme pvc transparente ou saco plástico transparente, com identificação do produto e 

  prazo de validade.  

                      

12 CARNE BOVINA, TIPO CONTRA FILÉ, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 500 

  Carne Bovina, tipo contra filé, de primeira qualidade, sem osso, limpa, cortada em 

  bifes, embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, com 

  identificação do produto e prazo de validade. 

                      

13 CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA KG 200 

  Carne Bovina, tipo lagarto, peça inteira, limpa, de primeira qualidade, embalagem 

  em saco plástico transparente, com identificação do produto e prazo de validade.  

                      

14 CARNE SUÍNA, TIPO BISTECA, DE PRIMEIRA QUALIDADE KG 200 

  Carne Suína, tipo bisteca, de primeira qualidade, fatiada, embalagem em filme pvc 

  transparente, ou saco plástico transparente, atóxico, com identificação do produto e 

  prazo de validade.  

                      

15 CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, DEFUMADA KG 60 

  Carne Suína, tipo costela, defumada, de primeira qualidade, apresentação em tiras, 

  fresca, embalada em saco plástico transparente, atóxico, com identificação do 

  produto e prazo de validade.  

                      

16 CARNE SUINA, TIPO LOMBO, PEÇA INTEIRA KG 200 

  Carne Suína, tipo lombo, peça inteira, de primeira qualidade, embalagem em saco 

  plástico transparente, com identificação do produto e prazo de validade. 
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17 CARNE BOVINA PEDAÇO DE 2ª KG 100 

  Carne bovina de 2ª, resfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 

                      

 
 

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento 
das obrigações decorrentes desta licitação estão alocados nas seguintes dotações 
descrita no edital. 
 
6. PRAZO DA PROPOSTA: 
O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da 
data da abertura dos envelopes.  
 
7. ENTRAGADOS PRODUTOS: 
Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 
a) Produtos não perecíveis: entrega em parcelas, de acordo com a solicitação do 
Setor de Compras, a qual formulará o pedido requisição ou similar, tendo a licitante 
o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para entregar o material solicitado;  
 
b) Produtos perecíveis: serão entregues semanalmente, nos dias a serem 
definidos pelo Setor de Compras, tendo o licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para fazer a entrega, após a solicitação. 
 
Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do Setor de Compras de 
segunda a sexta feira, das 7:00 às 17:00 horas, não se responsabilizando por entregas 
fora destes horários e dias. 
 
As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega 
do produto é de total responsabilidade da contratada. 
  
Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a 
contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas) dos alimentos não perecíveis e 24 (vinte e quatro) horas dos alimentos 
perecíveis, sem prejuízo das sanções previstas. 
 
8. PAGAMENTO: 
 
O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF) Nota 
Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor competente almoxarifado e Gestor 
Responsável. 
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