PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA UNIFICADO PARA AQUISIÇÃO POR ATA DE REGISTRO
DE PREÇO
A) Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para secretarias municipais e FUNVERS dos Itens
que foram fracassados no Pregão Eletrônico n° 017/2022.
B) Justificativa: Ofertar diariamente refeições aos usuários dos CAPS MENTES BRILHANTES e
CAPS SENTIMENTOS, FUNVERS e demais Secretarias que estão em atividade durante o
funcionamento do serviço.
Tendo em vista que estes itens foram fracassados no PE n° 017/2022, solicita-se novo procedimento
regular de licitação, para que os serviços não fiquem desassistidos.
C) Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001, Dec. Municipal 4136/2002, 5302/09,
5732/2011 e lei 8.666/93;
D) Modalidade e Tipo de Licitação: Pregão eletrônico por sistema de registro de preços, do tipo
menor preço por item;
E)Materiais a serem adquiridos:
Item

1.

2.

3.

4.
5.

Descrição
Abóbora Cabotiá, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que
permita suportar manipulação e condições adequadas para consumo.
Isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente,
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Alface, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que permita
suportar manipulação e condições adequadas para consumo. Isenta de
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Batata Doce, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que
permita suportar manipulação e condições adequadas para consumo.
Isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente,
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Batata Palha, com cor, odor e sabor característico, crocante, isenta de
gordura trans. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 100 g.
Cacau em Pó, 100% cacau, não alcalino, sem aditivos químicos, sem
adição de açúcar, isento de sujidades, de matérias terrosas, de parasitas e

Un.
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de detritos animais ou vegetais. Embalagem atóxica, resistente, contendo
identificação do fabricante, data de fabricação, validade. Com prazo de
validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Pacote
de 100 g.
Café em pó torrado e moído. Café em pó homogêneo, com aspecto,
cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem não tóxica, tipo vácuo, contendo a identificação do produto,
Pacote
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Pacote de
500 g. Com prazo de validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data da entrega.
Carne Bovina de 2ª com Osso, congelada, com pouca gordura aparente,
com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
Kg
larvas. Embalagem com identificação no órgão competente, constando
validade e peso.
Carne Bovina de 2ª sem Osso, congelada, com pouca gordura aparente,
com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
Kg
larvas. Embalagem com identificação no órgão competente, constando
validade e peso.
Carne de peixe, sem pele, sem gorduras e espinhas (filé), com aspecto,
cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Kg
Embalagem íntegra, com dados de identificação do produto, data de
fabricação, validade e peso.
Carvão, saco com 3 kg.
Saco
Chocolate Granulado, produto obtido de matéria-prima de primeira
qualidade, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionado em embalagem atóxica com
Pacote
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 Kg.
Couve, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que permita
suportar manipulação e condições adequadas para consumo. Isenta de
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades, parasitas e
Maço
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Filé de Peito de Frango congelado, sem osso, não temperado, sem pele,
com adição de água de no máximo 4%. Aspecto próprio, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devem estar de
acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Deverá constar em cada embalagem dados de
Kg
identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade,
peso, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Embalagem plástica de
polietileno transparente, atóxica, timbrado, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, contendo pacotes de 1 Kg. Com prazo de validade mínima de
30 (trinta) dias a partir da data de entrega.
Filtro de Café de papel nº 102, composição 100% celulose. Validade Unidad
de no mínimo 6 meses a partir da entrega. Pacote com 30 unidades.
e
Frutas Cristalizadas, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento
de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a
Kg
partir da data de entrega.
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Kiwi in natura, de 1ª qualidade. Em grau médio de maturação que
suporte manipulação, transporte e condições adequadas para o consumo.
Isento de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades,
Kg
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente,
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Linguiça mista. De carne bovina e suína, temperada e com pouca
Pacote
gordura. Pacote de 800 g, contendo validade.
Macarrão tipo Parafuso, produto obtido a partir da farinha de trigo tipo Pacote
1, com ovos, enriquecida com ferro e ácido fólico. Com aspecto, cheiro,
cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionado em embalagem atóxica com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e validade. Com prazo de
validade mínima de 6 (seis meses) a contar da data de entrega.
Embalagem de 500 g.
Maionese, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem com identificação do produto, marca do
Pacote
fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem de 500 g. Com
prazo de validade mínima de 6 (seis meses) a contar da data de entrega.
Manteiga extra com Sal, em tablete, acondicionado em embalagem
original de 200 g. Com ingredientes que incluem creme de leite Unidad
pasteurizado e cloreto de sódio (sal). Com prazo de validade mínima de
e
120 dias a partir da data de entrega.
Mortadela de Frango, defumada, de primeira qualidade, produzida com
carne de frango, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto,
Kg
de boa qualidade. Embalagem transparente, atóxica, com etiqueta de
pesagem e prazo de validade semanal.
Pão de Torta Fria, sem casa, novo, macio, tamanho uniforme, com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
Pacote
larvas. Acondicionado em embalagem transparente, intacta, contendo
350 g por pacote. Produzido no máximo 1 dia antes da entrega.
Pão fatiado para Sanduíche, novo, macio, tamanho uniforme, com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
Pacote
larvas. Acondicionado em embalagem transparente, intacta, contendo
500 g por pacote. Produzido no máximo 1 dia antes da entrega.
Pão Francês, novo, macio, tamanho uniforme, com 50 g cada, com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
Kg
larvas. Acondicionado em embalagem transparente, intacta, contendo
500 g por pacote. Produzido no dia da entrega.
Pão tipo Bolacha, com farinha especial, com data de fabricação do dia
Kg
da entrega e peso impressos na embalagem.
Pepino, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que permita
suportar manipulação e condições adequadas para consumo. Isento de
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades, parasitas e
Kg
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Presunto sem gordura, de primeira qualidade, com baixo teor de sódio,
fatiado, sem gordura trans, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios,
Kg
isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem transparente, atóxica,
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Queijo tipo Mussarela, de primeira qualidade, fatiado, pasteurizado,
Kg
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fresco, refrigerado, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem transparente, atóxica, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Rabanete, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que permita
suportar manipulação e condições adequadas para consumo. Isento de
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades, parasitas e
Kg
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Repolho Roxo, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que
permita suportar manipulação e condições adequadas para consumo.
Isento de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades,
Kg
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente,
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Rúcula, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que permita
suportar manipulação e condições adequadas para consumo. Isenta de
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades, parasitas e
Maço
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Salame, tipo milano ou italiano, fatiado, fresco, refrigerado, com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
Unidad
larvas. Embalagem de 100 g, transparente, atóxica, com etiqueta de
e
pesagem e prazo de validade mínima de 3 meses a partir da data da
entrega.
Salsicha de Frango, congelada, com informações nutricionais na
Kg
embalagem, validade de 6 meses a um ano.
Sorvete de leite, sabores variados, com aspecto, cheiro, cor e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
embalagem resistente com identificação do produto, marca do Unidad
fabricante, data de fabricação e validade. Porção individual de
e
aproximadamente 200 ml, com colher. Com data de validade mínima de
90 dias a partir da data da entrega.
Uva, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que permita
suportar manipulação e condições adequadas para consumo. Isenta de
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades, parasitas e
Kg
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Vagem, de 1ª qualidade, com grau médio de maturação e que permita
suportar manipulação e condições adequadas para consumo. Isenta de
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes e sujidades, parasitas e
Kg
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado em embalagem transparente e resistente, com
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
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F) Da entrega dos materiais/produtos/equipamentos: Ocorrerá por conta da contratada todas as
despesas referentes a entrega, que deverá ser feita em até 05 dias úteis após o recebimento da ordem
de compra pela contratada, no Almoxarifado Central, localizado no endereço: Alameda Domingos

Lacroix, S/N (localização do prédio através de placa de identificação), dentro do horário de
expediente (08:00hrs às 12:00hrs).
G) Das especificações: a contratada deverá entregar o produto com as especificações mínimas
exigidas na descrição do item, que será verificado pelo fiscal do contrato e caso não esteja de
acordo com os padrões mínimos, o recebimento pela contratante não exclui a responsabilidade da
contratada de substituir o produto entregue pelo efetivamente solicitado.
H) Do prazo de validade: A data de validade dos produtos deverão ser de no mínimo 30 (tinta
dias)a contar da data de entrega do produto.
I) Das obrigações:
Da CONTRATADA:
I) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora,
bem como do edital e seus anexos;
II) Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não
autorizadas pela contratante;
III) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando-se a atender,
de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento.
Da CONTRATANTE:
I) Efetuar o pagamento da nota fiscal em até 30 dias após o recebimento do produto;
II) Manter atualizado cadastros e dados fiscais e financeiros junto ao fornecedor, bem como
comunicar toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição de produtos.
J) Do pagamento: Será efetuado em até 30 dias após a entrega do objeto, devendo a nota fiscal
conter o número do processo de compras, pregão e empenho e ordem de compra.
K) Das penalidades: O não cumprimento das condições estipuladas neste termo e edital, implica na
adoção de medidas e penalidades constantes em lei.
L) Da validade da Ata de Registro de Preços: Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um)
ano após sua homologação pelo setor de licitações, seguindo a legislação aplicável a aquisição dos
produtos registrados nesse período.
Itaqui, 24 de Junho de 2022.

Eliane Pacheco
Secretária da Administração

