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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das Unidades 
Gestoras do Município de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1.1. A aquisição de gêneros alimentícios objetiva garantir o preparo de alimentação e manter a 
regular execução das atividades desempenhadas pelas diversas Secretarias Municipais, garantindo 
o pleno funcionamento destas, e em especial suprir as necessidades do Hospital Geral de Farias 
Brito que possui um cardápio planejado e elaborado de acordo cornademanda diári.a .. 

2.2. DIVISÃO POR LOTES < . ... . ) ) i ·... . . . . . . .. · .' · 

2.2.1. Quanto à composição.dos lotes, t~m?s que os iten?ifqram agrupados por ."LOTES" em 
virtude dos mesmos guarda~~m cpmpatibilid()de entre .. si, ou seja, ~stão dividido? pela·•· semelhança, 
agrupando itens similares.· e }~SB~dficosI .gu9rdando a deviqa ~specifici?ade· de cada. objeto, 
observando~se, inclusive as regras mercadológicas para a prestação dos serviços, de m.odo ~ não 
prejudicara concorrência entre os participantes1 .mantend9 acompetitiviclade ~ecessáriaà8isputa. 
2.2.2. No que diz respeito ao Princípio da 'ªC()nomiFiclade e em contratar .a proposta>mais 
vantajosa, indMdualizar a contratação do aludido\opjeto sobrecarrega a Administração Pública e 
ençarece o contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação b~m 
maiorpor estarem comercializando uma maior.parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa fornia,.f1a 
divisão·. em lotes do objeto em . t~la, há um grande ganho para a A?mini5:tra~ão. na .econof11ia ·de 

e ..... scª.·. '.ª. '·.·.·t .. en·d·.···· .. · o em vista qu~ irnpUc()ri.ª.··········e···· ... m .... · .. ·.·.•.·.ª.· ... u· ··.·.m··.•.······· e·. ··· .. n· •... t.º .... d ... ·.e··.• ..• ·.··.· .. · .. ·.•.·.q.• .. ··· .. ··.·.· .. u.·.· •.. · .. ··.ª.· .... ···.·.··n··· ... ·.··.··.t.·.· ... ··i·t···· .. ·· .. ª·.· ....• ·.·t.·.·· .. · ... •.'.·v ....•... ·.·· .. ·º .. · ... · .. •.· ... •.·.·.·.s·.·.··.·.·.·.· •.. •·.·.·· ... •.•.·• •. e ... · •... · .. •.' ... · .•... ·· .. ·.• •. ······º.· ... ·.•.·.·.••.·.º.·.··.·.·.····· .. ·.·.º .. ·.· •... ·.·s ... · ... ••.·.·.e··.·.•.• .. ··.·.q.·.• •..•. · .. ·.·.•.u ••...•.... ·.e.· ... · ... •.· .. •····.·.···n·.· .. ··.·.• .... ·.·.t ..... ··.•.· .. e··.·.·· .. ·. m ... •.·•.· .. ·.·.·.·.e. nte, num··ª· .. · ... ·.· redução de preços a serem pagos pela.Administração. 
2.2.3. Isto posto, adotamos o julgamento do tipo "MENOR:PREÇ() POg L<:)TElf, por entendermqs 
que a contrataçã? .. dessa forma será mais conv~niente, ... aumentará a unif()rrpid~9e dos valores e 
fomecimentosJ····e red~zirá. os ris~os .de conflitos.• Além disso, por se· tratar de licitação· do .. tipo 
menor preço por lotei os.yalores unitários de cada item ainda assim deverão ser levacjos ern 
consideração, evitando'."'se distorções nos valores .parc:t cada item em vistas a realidade 
mercadológica. 

3 •.. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ... VALORESTIMAD() 
3.1 •. >9onf9rme. exigência legal,.o• Município de Farias Brit9 realizou pesquisas de i:>reçOs de 
'11er~~ªº ... e ••.• e~timativa de custosjunto ... ·a e01pr~sas···· atuantes rm rarno.>d?>Objeto a ser·. ··licitado, 
utilizand9-s~/C:()mO base legal a Instrução Normativa.o•º 73, de OS deAgo~tope2()40. 
3.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço estimaqo pªra élfutura contratação o 
menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6º da supracitada instrução, 
sendo assim, o valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 1.186,093,13 (hum 
milhão cento e oitenta e seis mil noventa e três reais e treze centavos), conforme 
planilha anexa a este termo. 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4 .. 1 .. O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 
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5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO PRODUTOS 
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela 
Secretaria/Fundo, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado 
nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverªoserentregüesno···prazode·os (cinco)dias,accmtar do recebimento da 
respectiva Ordem de COmpra. 
5.3. - O fornecimento para o Hospital Geral de Farias Brito será efetuadq de acordo com o 
cardápio diário, sendo definida a quantidade necessária para cada dia, desta forma, o Setor 
estabelece um roteiro, d~fine o cronograma e envia as guias diáriéls de entrega.ao fornecedor, 
com as quantidades diárias previarn~ote ~stabelecidas, e este, efetua.o fornecimento. 
5.3.1 - As entregas referentes ao item anterior deverão ocorrer diariamente, duas vezes ao dia 
( manhã/tarde)1 para alguns produt9s, c9nforrne necessidade do Hospital e devem ser entregues 
pqrpessoal devidamente.uniformizadq1 c9111jat~co .~.·· .. Prot~torde sabelo (touca.capilar), uma vez 
que·os mesmos adentram nél.·.áreade 111anipul~ção. de aUmentosno HospitaL 
5.4· .. ~ A Contratada fiçaráobrigada<atrocar,>as suas .. expensas, os·produtos>que vierern aser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato dorec~biíl)ento. não import~rá .é:l sua aceitação. 
5.5-AContratada deverá.efetuar as entrega~emtra,nsporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todo$ em embalagen~ fechadas, contendo a identificação da data.de 
industrialização e o prazo de validade, quandofor o.caso. 
5.6 · - Caso a Prefeitura venha optar por ·entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes.e CQIT}patíveis para a guarda.e armazenamento dos •. prof.1utos. 
5.7. - . No momento da entrega.o respon?ável pelo.r~cebim~nt(l pod~rá ~ec~sar;>?S produtos se 

~;~ti~7f!~~;~1:~~?o~~:~:;!~~~~~:~~~f i~r;i~:::::::o:::: devenuo o fornecedor 

s.s~ 1 ..... Houver naentregc:t em.~alagens danificadas,. defeituosas ou inadequadas qmr exponham o 
produto.• à contaminação e/oudet~rioração; 
5.8.2 -o produto nãoatender.aslegislações sanitárias em vigor, bem como outros refen~ntesao 
produto em questão; 
5.8~~ · .. Houver na entrega.• produtos deteriorados .ou imprópriõs para o c.onsumo; 
5.8.4. - O produto não estiver /de a~ordo corri as >características gerais, organotépticas e 
microbíolqgícas solicitadas. n~steTermo de Referên~ía e no Edital; 
5~8.S···.··O••pr9duto não.·élpresentar ..• cqndlções .• adequadas .. qu.antoacrsabor1 .. · .. •odqr, core· .. aspecto 
dentro· .. cjoprazo .pevalidade. 
5.9 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintesterl'Tlós: 
5.9.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.9.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

6. ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos 
Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias descritas no Edital Convocatório. 
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7. DO PAGAMENTO 
7111 .. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a· 30 (trinta) dias. 
1.2. O pagamento será efetuado através 'dê Trahsférência Bancária. 

8ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Sul. As obrigações qa CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante 
do Edital, independente de sua transcrição. 

9ª DAS OBRIGAÇÕES DA,S()~J"~X~~j"~ 
9 .. 1. As obriga~ões do(a) Sº~Tftl\~~09(f:\)/~ão as descriminadas na Minuta contratual, parte 
integrante do Edital, indep·endentede suatranscrição. 

FARIJ.\S>sr<l-fô/ét:,67 __ dé]aneir6-··dé· 2021; 

Lily Sammy Feitosa de Mo 
Ordenadora de Despesas do Fundo GeràJ"~ .. ., 

Maria Marcleide do N- scimento Laet Rafael 
Secretána ~~8\ª' •dê sâúde 

'-.....:J 

Antônia da Penha Sena Pierre 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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ORÇAMENTO BÁSICO 

Item Especificação Valor 
Unid. Qtde. Unitário Valor Total 

LOTE 01 
A úcar 
Arroz branco tipo 1 

3.54750 
4.205,00 
2.562 15 
3.255 00 

13.96500 
2.16750 
$.937 60 
2:125,92 
1.22400 
8.01900 

65250 
6.615,00 

2.;537 23 
353 60 

12.16600 
2.422 50 

Jerimum 1.715,00 
Laran·a 2.581,25 
Limão 436,80 
Ma ã 3.000,00 
Macaxeira 3.340,50 
Maxixe 562 50 
Mamão 3.219,00 
Mana 6.682 50 
Maracu"á 35.136 00 
Melancia 
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29 Melão 300 3 08 924 00 
30 Tan erina 400 135 540 00 
31 Tomate 1787 5,85 10.453,95 
32 Uva verde 380 9,99 3.796,20 
33 Pe ino 237 5 16 1.222 92 
34 Pimentão verde 2010 o 65 1.306 50 
35 Re lho branco 320 3 89 1.244,80 
36 Kiwi 300 3 50 1.050 00 
37 Pimentão amarelo 40 0,65 26,00 
38 Pimentão vermelho 40 o 85 34 00 
39 Uva roxa 9 99 999 00 

159.980 52 
LOTE03 

3.112,00 
22.880,00 
6.765,00 
3.360 00 

22.885,00 
31.920 00 
4.000,00 

34.086;00 
4~86200 

11.000>QQ 
8.25700 
7.018,00 
4.260,20 

11.970100 
67.66850 
33.520 00 
47.880,00 
1.345,00 

12510 00 
6.43600 

3.250 ºº 
4.37800 

10.305,00 
5.150100 
L006~80 
3]7692 
2.072 00 
1.023~00 
4~690,00 

1 10.693 00 
10.693,00 

LOTE OS 
1 4,76 3.451,00 
2 4 50 3.330 00 
3 4.275,00 
4 418 60 
5 448,50 
6 6.875,00 
7 
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8 Pct 5700 1,43 8.15100 
9 Pct 550 410 2.255 00 
10 Pct 430 4,10 1.763,00 
11 Pct 300 4,50 1.350,00 
12 Pct 110 165 18150 
13 Und 18750 o 65 12.187 50 
14 Pct 600 7 50 4.500 00 
15 Pct 300 5,90 1.770 00 
16 Pct 1700 4,90 8.330 00 
17 Und 200 2 80 560 00 
18 Pct 380 13 99 5.316 20 
19 caixa e/ 14 und ex 235 1590 3.736 50 
20 Pct 50 4 50 225 00 

21 Pct 550 48;30 26.565,00 

22 Pct 140 47,00 6.580,00 

23 Pct 160 1988 3.180 80 

ex 10 209,00 

Pct 350 
Pct 125 
Und 350 

Fardo 180 
Pct 200 
Pct 100 
Pct 300 
ex 300 
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25 Pct 70 474 33180 
26 Pct 80 4 30 34400 
27 Und 150 6,98 1.047,00 

47.919,99 
LOTE07 

Und 500 515 
Und 5800 1,50 
Und 150 5 70 
Und 790 3,50 
Und 220 11,18 
Und 50 5 80 
Und 120 4 20 
Und 500 6 50 
Und 110 
Und 160 
Und 170 
Pct 1080 
Und 200 
Und 120 
Und 120 
Und 170 
Und 2350 
Und 50 
Und 85 
Und 40 

2380 
160 
310 

LOTE 08 
1 Refri erante 250ml fardo c/12 und sabores variados 
2 Refri erante 2L fardo e/ 06 und caju 
3 Refri erante 2L fardo e/ 06 und (cola 
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5 Suco 200ml embalaoem tetra oark sabores variados Und 8050 1,55 12.477,50 
6 Suco em garrafa 500ml sabores variados Und 600 4,75 2.850.00 

114.577,50 
lOTE09 

1 Polpa de fruta sabores variados KQ 4010 12,00 48.120.00 
48.120,00 

LOTE 10 
1 Sorvete oote pequeno de 400 Pct 3500 5,90 20.650,00 
2 Sorvete 1,5 litro sabores variados 

: .. .·• 

Und 20 22,00 440,00 
·. .· .. 21.090,00 


