
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
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TERMO DE REFERENCIA 

 

 

DO OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

DO MUNICIPIO DE SOURE/PA. 

 

Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

Item Descrição Unid Quant 

1 Açúcar – Embalagem de 05 kg - AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, EMBALAGEM COM 

05 KG, HERMETICAMENTE VEDADO E RESISTENTE, COM DATA DE 

FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE UNIDADE PACOTE. 

unid. 250 

2 Açúcar mascavo – Embalagem de 01 Kg - AÇÚCAR MASCAVO, de boa qualidade 

acondicionado em embalagem de 01 kg com etiqueta de data de fabrição. 

unid. 90 

3 Abacaxi in natura - Abacaxi - , de 1ª qualidade, maduro, in natura, tamanho médio a 

grande, coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo 

de fertilizante. O produto deverá ser pesado sem a coroa. Deverá estar em perfeito 

estado para consumo, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, 

deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 

pragas ou doenças. Acondicionado em caixa plástica vazada. 

unid. 50 

4 Adoçante dietético líquido de 200 ml - - Adoçante Aspecto Físico: Líquido 

Transparente , Prazo Validade: 1 ANOS, Ingredientes: Sucralose , Tipo: Dietético , 

Características Adicionais: Bico Dosador. 

unid. 65 

5 Alho - tipo: alho,apresentação: in natural kg 90 

6 Alface - - Verdura in natura, tipo: alface crespa  mç 50 

7 Alimento Achocolatado – Achocolatado em pó.Apresentação: Poliéster metalizado 

laminado com polietileno de baixa densidade, pacotes de no mínimo 01Kg, sendo 

vedada etiquetas sobrepostas.Características: Alimento de preparo instantâneo, 

enriquecido com vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, 

vitaminas B1, B2, B6 e vitamina PP). Ingredientes: Açúcar, cacau alcalino lecitinado 

e sal. Sem glúten. Diluição em leite de 8:1. Embalagens constando data de 

fabricação, data de validade, número do lote do produto e registro no Ministério da 

Saúde. Produto com validade igual ou superior a 09 meses a contar da data de 

entrega. 

unid. 250 

8 Ameixa seca – Embalagem de 100 gramas - - AMEIXA SECA SEM CAROCO - 

SACHE 100g INGREDIENTES: AMEIXA SECA SEM CAROÇO E 

CONSERVADOR SORBATO DE POTASSIO. VALIDADE MINIMA DE 08 

MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: SACHE COM 

100 GRAMAS 

unid. 50 

9 Amido de milho pacote de 01 kg - Descrição: AMIDO - unid. 250 

10 Apresuntado fatiado inspecionado - - Frios Tipo Preparação: Cozido , Variedade: kg 50 
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Apresuntado , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Apresentação: Fatiado. 

11 Arroz branco – tipo 1, embalagem de 05 Kg - - ARROZ BRANCO TIPO 1 LONGO 

FINO PCT 5KG - tipo I, polido, classe longo fina, de procedência nacional e ser de 

safra corrente. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor, capacidade de 

5kg em plástico atóxico, termossoldada. Isento de mofo, de odores estranhos e de 

substâncias nocivas (não apresentar manchas escuras, brancas,avermelhadas ou 

esverdeadas e não ter sabor ardido). A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Embalagem secundária deve ser fardo termossoldado, resistente, suportando o 

transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 30 kg. Reposição 

do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 

validade e embalagens danificadas. 

unid. 150 

12 Arroz tipo 01 Parborizado – Embal. de 05 kg - EM PACOTES DE 5 KG.LONGO, 

FINO, POLIDO, ELETRONICAMENTESELECIONADO, EMBALADO EM 

PACOTES PLASTICOSATOXICOS, LIMPOS NAO VIOLADOS, RESISTENTES 

ETRANSPARENTES. ROTULAGEM DE ACORDO COM ALEGISLACAO 

VIGENTE. N° DE REGISTRO NO ÓRGÃOCOMPETENTE. O FORNECEDOR 

DEVERÁ APRESENTARCERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR LOTE EM 

CADAENTREGA DO PRODUTO EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 9.972DE 

25/05/2000. NO ATO DA ENTREGA, A VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER 

IGUAL OU SUPERIOR A 80% DO PRAZOTOTAL DA VALIDADE, CONTADO 

A PARTIR DA DATA DE SUAFABRICAÇÃO. MAIS BRAQUINHO E 

SOLTINHO, COM SELODE EXCELÊNCIA EM GRÃOS NOBRES. DEVERÁ 

OBEDECERA PORTARIA Nº 269 DE 17/11/88 E 

ANEXOS,COMPLEMENTADAS PELAS PORTARIAS Nº 01, DE 09/01/89,Nº 80 

DE 10/04/92 E Nº 10 DE 12/04/96 DO MINISTÉRIO DAAGRICULTURA. 

unid. 150 

13 Aveia em flocos – Embalagem 500 gramas - Aveia em flocos finos 100%, sem 

aditivos ou conservantes, embalagem de 500 gramas, com identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade 

unid. 250 

14 Banana Caturra kg 150 

15 Batata inglesa kg 250 

16 Bebida láctea inspecionada sabor diversos lt 150 

17 Bolacha de polvilho kg 20 

18 Bolacha salgada – embalagem 400 gramas unid. 500 

19 Bolacha sortida – embalagem de 800 gramas unid. 500 

20 Café torrado e moido embalagem de 200 gramas unid. 500 

21 Caldo de galinha – caixa com 12 cubos, 114 gramas unid. 50 

22 Canela em pó, frasco de 25 gramas unid. 50 

23 Canjica amarela – Tipo 1, embal. de 500 gramas - - Canjica amarela, embalagem 

com no mínimo de 500g, com dados de identificação do produto, marca do 

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

resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos 

unid. 50 
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24 Carne bovina moída fresca inspecionada - - Tipo Corte: Patinho 0, Apresentação: 

Moida 0, Estado De Conservação: Resfriado(A), acondicionado em embalagens de 

01kg. 

kg 250 

25 Carne de frango peito desossado - - PEITO DESOSSADO congelado em pacote de 

01 kg. A embalagem deverá conter selo de procedência com data de validade. A 

adição de água pode ser no máximo de 6%. Aspecto próprio sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas e 

demais especificações, exigidas pela lei de rotulagem da anvisa. Pode ser congelado. 

O produto não deverá apresentar superfície umidade ou com indícios de fermentação 

pútrida. O produto entregue não deverá ter validade menor que seis meses. Não 

apresentar se em descongelamento. 

kg 250 

26 Carne de frango coxa e sobrecoxa - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Coxa E 

Sobrecoxa , Processamento: Com Pele, Com Osso , Estado De Conservação: 

Resfriado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Inteiro, acondicionados em 

embalagens de 01 quilo. 

kg 250 

27 Cebola kg 125 

28 Cenoura kg 125 

29 Chocolate granulado – Embalagem de 01 Kg unid. 25 

30 Coco ralado – Embalagem de 01 Kg unid. 25 

31 Colorau pacote – Embalagem de 500 gr unid. 125 

32 Creme de leite – Embalagem de 200 gramas unid. 125 

33 Doce de leite – Embalagem de 01 kg unid. 60 

34 Ervilha em conserva peso drenado 02 kg unid. 250 

35 Extrato de tomate – Embalagem de 02 kg unid. 160 

36 Farelo de Aveia – Embalagem 250 gramas unid. 100 

37 Farinha de milho média inspecionada de 05 kg unid. 100 

38 Farinha de trigo – Embalagem de 05 kg unid. 100 

39 Farinha de trigo integral – Embalagem de 01 kg unid. 50 

40 Feijão preto kg 500 

41 Fermento biológico embalagem de 125 gramas unid. 10 

42 Fermento em pó para bolo 250 gramas unid. 10 

43 Frutas cristalizadas – Embalagem de 100 gramas unid. 30 

44 Gelatina sabores diversos embalagem de 01 Kg unid. 40 

45 Laranja in natura kg 60 

46 Leite condensado – Embalagem de 395 gramas unid. 125 

47 Leite em pó integral – embalagem de 400 gramas unid. 750 

48 Linguicinha, carne suína, temperada kg 50 

49 Maçã tipo fugi kg 125 

50 Macarrão, tipo seca, com ovos – Embal. de 01 kg unid. 400 

51 Maionese embalada industrializada de 01 kg unid. 30 
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52 Mamão Formosa kg 50 

53 Maracujá in natura kg 30 

54 Margarina 0% Gordura trans. embalagem de 01 Kg unid. 250 

55 Milho para pipoca – Embalagem de 500 gramas unid. 100 

56 Óleo de soja – Embalagem de 900 ml unid. 500 

57 Orégano – Embalagem de 100 gramas unid. 25 

58 Ovos de granja – dúzia dz 1.000 

59 Pão Fatiado kg 100 

60 Pão Francês unid. 2.500 

61 Pó para pudim sabor chocolate – Embal. de 01 Kg unid. 25 

62 Pó para pudim sabor baunilha – Embalagem de 01 Kg unid. 25 

63 Polvilho azedo – Embalagem de 500 gramas unid. 25 

64 Polvilho doce – Embalagem de 500 gramas unid. 25 

65 Queijo parmesão ralado – Embalagem de 100 gramas unid. 50 

66 Queijo tipo lanche fatiado inspecionado kg 250 

67 Repolho unid. 250 

68 Sal iodado – Embalagem de 01 kg unid. 50 

69 Salsicha embalada a vácuo – Embalagem de 01 kg unid. 250 

70 Suco em pó, sabores diversos – Embalagem de 01 Kg unid. 250 

71 Tomate kg 125 

72 Uva passa – Embalagem de 100 gramas unid. 50 

73 Vinagre inspecionado de maçã – 750 ml unid. 50 

74 Macarrão espaguete 500 g kg 500 

75 farinha de mandioca kg 300 

76 farinha de tapioca unid. 750 

77 poupa de fruta de maracujá kg 50 

78 poupa de fruta de acerola kg 50 

79 poupa de fruta de cupuaçu kg 50 

80 poupa de fruta de taperebá kg 50 

81 feijão tipo carioquinha kg 500 

82 carne bovina tipo Pá kg 250 

83 couve maço 125 

 

 

DA JUSTIFICATIVA 

 

A aquisição dos gêneros alimentícios justifica-se pelas atividades, projetos, eventos promovidos e desenvolvidos 

pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e para dar suporte as atividades internas de cada Secretaria. 
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DO PAGAMENTO  

 

A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados do adimplemento da obrigação. 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não 

estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.  

A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 

pela Contratada, nos termos da Lei. 

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES PARA O FORNECIMENTO 

 

A vigência contratual será, a contar da assinatura do Instrumento Contratual, até o final do exercício financeiro em 

curso, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-

se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei. 

O prazo de fornecimento deverá ser de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho/Ordem de fornecimento/Requisição, emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE DO 

MUNICIPIO DE SOURE, para empresa contratada. 

O local de entrega dos produtos/materiais será no prédio sede da Unidade Gestora requisitante no horário de 08:00 às 

14:00, sendo que todas as despesas referente à frente, transporte, entrega, carga e descarga dos materiais até o local de 

armazenamento, serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.  

A Contratada fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela pessoa 

encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota 

fiscal, quando do pagamento  

Os produtos/materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedência comprovada.  

Os produtos/materiais, serão entregues na presença do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, o objeto 

que estiver em desacordo com este instrumento ou apresentar vícios, defeitos ou incorreções, devendo efetuar as 

correções necessárias ou substituição do bem, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação 

pela Contratante.  

No ato da entrega, os materiais deverão estar acompanhados da via original da proposta, nota fiscal e recibo em três 

(03) vias para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que acompanhem o objeto, 

embalados de forma segura e adequada ao manuseio e utilização evitando desperdícios e avarias. 

O Servidor responsável pela Unidade Requisitante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item acima fixará 

prazo para a licitante contratada promover as correções necessárias, sob pena de ser o material rejeitado e devolvido a 

Contratada, no estado em que se encontre; 

A Administração Contratante, somente os receberá os materiais rejeitados, em caráter definitivo, mediante termo 
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circunstanciado, após as correções promovidas pelo Contratado e após reverificação realizada pela Administração, por 

intermédio do Servidor responsável; 

Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 

contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo;  

Os produtos deverão possuir prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses.  

 

FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 

 

Os fiscais designados para acompanhamento e fiscalização do presente contrato seão designado servidor, que será 

responsável pelas seguintes atividades: 

Receber Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em 

conformidade com a entrega dos materiais;  

Anotar em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos materiais;  

Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento dos itens; 

Atestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente quanto à execução dos fornecimentos; 

Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos correspondentes.  

Recusar fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no contrato;  

Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua 

execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Cumprir fielmente as exigências da CONTRATANTE, naquilo que não contrariar o aqui previsto; 

Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo 

empregatício com o órgão;  

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;  

Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

durante o fornecimento do produto/material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela Contratante;  

Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CONTRATANTE quando esses 

tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;  

Efetuar a entrega do produto/material objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com as necessidades da 

Unidade Requisitante, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;  

Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que 

julgar necessário;  

Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência; 
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Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; 

Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;  

Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Fornecimento de Almoxarifado;  

Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o fornecimento dos 

produtos/fornecimentos;  

Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o 

fornecimento, se for o caso. 

Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.  

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a CONTRATANTE poderá:  

Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e penal cabíveis;  

Fica estabelecido o percentual de multa de10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os casos de atraso, 

sem a devida justificativa e após aceitação pela CONTRATANTE, inexecução ou desistência da contrata;  

O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SOURE DO MUNICIPIO DE SOURE, garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu 

recebimento protocolado, sem prejuízo das demais sanções legais.  


