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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 020/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

 

1.1. - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de Preços para Futura e Eventual 

aquisição parcelada de 4.000 KITS DE CESTAS BÁSICAS para manutenção da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, em atendimento à população deste município”. 
 

1.2. – JUSTIFICATIVA: 

 

1.2.1. A referida aquisição justifica-se pois, tudo que for possível deve ser licitado, sendo assim a 

administração identificou a necessidade de realizar processo licitatório para Contratação de pessoa jurídica 

do ramo pertinente, para formar Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para 

fornecimento de Cesta básica para manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender 

famílias de baixa renda do município. 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 

KIT DE CESTA BÁSICA, Especificação: 08 KG DE ARROZ 

AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. Especificação: Arroz Agulhinha, tipo 1, 

longo, grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de 

sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plástico, contendo 1 

quilo em cada embalagem. 03 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA-

Especificação: Tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros 

e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, 

sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Cada Embalagem 

contendo de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 03 KG DE FARINHA DE MANDIOCA-

Especificação: Fina, seca, branca ou amarela, deverá ser fabricada a partir 

de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e parasitas, não 

poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: saco de 

polietileno atóxico, transparente, resistente, termosoldado, com capacidade 

para 1 kg cada pacote Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 

transparente, termossoldado ou fechado com fita adesiva plastificada. Com 

Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 03 LATAS DE ÓLEO COMESTÍVEL 

DE SOJA-Especificação: Refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo 

naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica de 900ml a 

unidade, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá 4.000,000 KIT 
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conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 02 KG DE 

SAL REFINADO ? Especificação: Cada embalagem deve conter 1 kg. Cloreto 

de sódio, iodato de potássio e anti-umectante INS 535, moído iodada. Não 

contém glúten. 04 KG DE ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA-

Especificação: Cana-de-açúcar, na cor branca. Cada Embalagem de 01 kg 

em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a 

Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos 

- CNNPA 03 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Especificação: 

Torrado e moído produto de 1º qualidade não contém glúten cada embalagem 

com 250g embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela Associação 

Brasileira da Indústria do Café - ABIC validade 90 dias após o 

empacotamento rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259 de 

20/09/2002 do MS. 03 PACOTES DE BOLACHA DE SAL-Especificação: 

Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal 

e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, 

atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g cada pacote. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 02 MARGARINA 

COM 250 GRAMAS - Especificação: Produzida exclusivamente de gordura 

vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel 

aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 250g cada 

unidade. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 02 PACOTES BOLACHA DOCE - Especificação: Composição 

básica: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, 

fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e 

pirofosfato ácido de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e 

melhorador de farinha metabissulfito de sódio. CONTÉM GLÚTEN. 

Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados 

com no mínimo 400g cada unidade. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 04 PACOTES DE MILHARINA ? Especificações: Cada Pacote 

de 500 gramas. Farinha de milho flocado enriquecido com ferro e ácido 

fólico (Vitamina B9). Contendo na embalagem data de fabricação e validade. 

03 PACOTES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE? Especificações: 

Vitaminado, tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da 

farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de 

corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, 

cada Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 
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momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 03 LATAS DE SARDINHA 

- Especificações: Cada Embalagem de 125 gramas. Sardinha água de 

constituição (do próprio suco). conservada em óleo de soja, embalagem sem 

violação, integras e limpas. 03 LATAS DE CARNE BOVINA EM 

CONSERVA? Especificações: Carne bovina, carne mecanicamente separada 

de bovinos, miúdo de bovino (coração), sal, cebola, antioxidante eritorbato de 

sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém Glúten. Cada Lata de 320 

gramas. 03 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL ? Especificações: 

Contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos 

aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Inspecionado 

pelo Ministério da Agricultura. Embalagem protetora, cada pacote de 200 

gramas. 

 

2. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

 

a) O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte. 

 

b) Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados 

constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

 

c) A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com 

relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de 

garantia.  

 

d) Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste Instrumento 

Convocatório. 

 

e) A licitante vencedora deverá providenciar a substituição imediata dos produtos, em caso de 

recusa da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir da comunicação feita por esta, caso 

sejam constatados defeitos de fabricação ou transporte que inviabilizem sua utilização. 

 

f) Os produtos poderão ser requisitados parceladamente de acordo com a demanda da Secretaria 

solicitante. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

a) Do Recebimento, a entrega dos produtos será “Parcelada”, de acordo com as necessidades do 

Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio. Os itens deverão ser entregues 

no Município de Senador José Porfírio. 

 

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 será realizado em dois tempos: Provisório e Definitivo: 

 

d.1) Provisório – a mercadoria é recebida na hora que chega ao Almoxarifado da Secretaria de 

Assistência Social sem a garantia do recebimento definitivo pela contratante. 

 

d.2) Definitivo – após 48 (quarenta e quatro horas) contados do recebimento provisório da 

mercadoria, neste prazo será decidido se a mercadoria será aceita ou não pela contratante. Sendo 

aceita será expedido um termo de recebimento definitivo e encaminhado à contratada. Se não for 

aceita será expedido um termo de não aceitação e recebimento da mercadoria e encaminhada à 

contratada. 

 

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item; 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. 

 

5.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a 

lei n° 10.520/2002. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

6.1 - 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: 
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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) entregar os gêneros alimentícios contratados em conformidade com as especificações constantes 

na licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste certame. 

 

d) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

 

f) responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

 

g) efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 

necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos após 

o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Responsável do Fundo Municipal 

de Assistência Social; 

 

h) efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo e que não preencherem os 

requisitos exigidos no procedimento licitatórios e seus anexos, bem como os termos estabelecido 

no contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e os perecíveis a troca deverá ser 

imediata. No entanto, o prazo previsto neste item, só terá início a partir do recebimento da 

comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado. 

 

i) comunicar ao Responsável do Fundo Municipal de Assistência Social do CONTRATANTE, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário; e 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

7.1. A Contratante obriga-se a: 

 

7.1.1. Receber provisoriamente os materiais de expediente, disponibilizando local, data e horário; 

 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos;  

 

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

7.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

 

7.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

8. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

 

8.1. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 

mercado em contratações similares. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

 

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 

difícil ou impossível reparação. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da 

contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 
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10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

  Senador José Porfírio - PA, 01 de julho de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Maria Saloma M. de Oliveira 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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