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 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as 

carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas 
neste instrumento: 

Lote Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Qtd 

licitada 

1 1 

499 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE 200G Embalagem com 200g do produto,a) 

Organolépticas Aspecto - po uniforme sem granulos Cor - branco amarelada Odor e 

sabor - agradável, nao rancoso, semelhante ao do leite fluído b) Físico - químicas 

Proteína - mínimo 26 % Gordura - mínimo 26 % Umidade - máximo 3,5 % Àcidez em 

sólidos não gordurosos - máximo 18 % Solubilidade - mínimo 98 % Ámido - ausência 

Soro - ausência c) Microbiologicas Salmonella em 25 g - ausência Coliformes a 45º c 

- maximo 10/g Staphylococcus coagulase ( + ) - màximo 10 (2)/g Bacillus cerens - 

máximo 5 x 10 (3)/g e) Microscópicas Sujidades, larvas e parasitas - ausência. 

Validade - 12 meses Embalagem: saco de poliester aluminizado, rotulado, 

hermeticamente fechado por termossoldagem, contendo 1 kg do produto, 

acondicionado em caixa de papelão reforcado de até 20 kg. A embalagem primária 

do produto deverá ser de material resistente com comprovada taxa de permeabilidade 

ao vapor de água - TPVA máxima individual de 0,77g água/m(2)/dc a 38ºC 90% UR 

em ensáio de caracterização com, no mínimo, quatro corpo-de-prova do material da 

embalagem. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da 

Agricultura e Abastecimento. 

Pacote 3.600 

1 2 
500 - ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA Cana-de-acucar, na cor branca. 

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

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Quilograma 7.200 

1 3 

501 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 Embalagem contendo 1 kg, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante,  data de fabricação, prazo de validade, 

peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas 

e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

Quilograma 10.800 

1 4 

6198 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 350G Embalagem contendo no 350 

g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas 

e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

Pacote 3.600 

1 5 

505 - CARNE BOVINA ENLATADA - 320G Carne bovina, carne mecanicamente 

separada de aves, água, carne mecanicamente separada de bovinos, míudo bovino 

(coração), fécula de mandioca (5%), proteína de soja, sal, condimento preparado (sal, 

pimenta preta, açúcar, coentro, pimenta calabresa, cravo, e aroma natural de 

fiambre), estabilizante tripoliffosfato de sódio, antioxidante eritorbato de sódio e 

conservante nitrito de sódio.Não Contém Glúten. 

Unidade 3.600 

1 6 

7522 - SARDINHA EM LATA - 125G Sardinha em conserva, preparada com pescado 

fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Acondicionado em 

recipiente resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 

125g de peso líquido drenado. 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 da data de fabricação do produto. 

Unidade 3.600 

1 7 

507 - FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO Flocos de milho, pré-cozido. Embalagem 

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

prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

Unidade 10.800 

1 8 

508 - FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1 - BRANCA Embalagem contendo 01 Kg, com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos - CNNPA. 

Quilograma 7.200 

1 9 509 - RAPADURA NATURAL - 500G Unidade 3.600 
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1 10 
510 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA 

Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor laranja, embalagem com 2 litros 

com nome e marca do fabricante. 
Unidade 3.600 

1 11 

511 - SAL REFINADO IODADO Para consumo doméstico, embalagem, contendo 01 

kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. 

Quilograma 3.600 

1 12 1476 - FÉCULA DE MANDIOCA Quilograma 10.800 

1 13 

514 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira 

qualidade, com sêlo de pureza da Associação Brasileira da Industria do Café - ABIC. 

O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do 

Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de 

validade. 

Unidade 7.200 

1 14 

515 - ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Frasco de 900ml, óleo comestível 

de soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas; com 

validade mínima de 10 meses a contar da entrega, embalado em caixa  de papelão 

reforçado, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos  CNNPA. 

Unidade 3.600 

1 15 
516 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE A base de farinha, com ovos. Embalagem com 

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

de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 93/2000 - Anvisa. 
Pacote 10.800 

1 16 
7521 - BISCOITO COMUM 200G Embalagem plástica, transparente e resistente, 

contendo dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, nome e 

endereço fabricante. Registro no órgão competente. Embalagem de 200g. 
Pacote 10.800 

1 17 

7520 - FEIJÃO MACASSAR KG Classe marrom, sem a presença de grãos mofados, 

carunchados ou torrados, embalagem primária transparente, resistente, com solda 

reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido 

e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. 

Quilograma 7.200 

1 18 

3478 - ARROZ SUBGRUPO BRANCO Tipo I, classe longo fino, em embalagem 

resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não 

precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de 

fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 

32 kcal. 

Quilograma 3.600 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao interesse 
público de proceder-se a distribuição realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
as pessoas / famílias, deste município, as quais, comprovadamente, se encontram em 
situação de vulnerabilidade social, carecendo de apoio por parte do município para a garantia 
básica a alimentação adequada. 

2.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 18 (dezoito) itens, conforme tabela 
constante neste Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os 
itens que o compõem. 

2.3. A escolha do critério de julgamento por lote levou em consideração o tipo de fornecimento, 
considerando que a licitação com itens agrupados em lotes é mais satisfatória do ponto de 
vista da eficiência técnica, com o maior nível de controle pela Administração na execução da 
entrega, maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância 
dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do fornecimento e concentração 
da garantia dos resultados; 

2.4. Como se vê, essa escolha não contraria a norma o agrupamento em lotes, desde que possuam 
mesma natureza e que guardem relação entre si. Ademais o TCU recomenda que “o aumento 
da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus 
contratos de fornecimento.” Confirmando dessa forma o zelo que devemos ter durante a 
execução contratual; 
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2.5. Considerando que na escolha da licitação por lotes a Administração Municipal agiu com 
cautela, razoabilidade e proporcionalidade, identificando os itens que o integrarão, pois os 
itens agrupados guardam compatibilidade entre si (itens de cestas básicas eu serão adquiridos 
de forma simultânea, bem como alocados em embalagens para a entrega aos cidadãos), 
observando-se, inclusive as regras de mercado para a execução desse tipo de aquisição, de 
modo a manter a competitividade necessária à disputa. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 
Lei n° 10.520, de 2002, e do Decreto n° 3.555, de 2000. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de: 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento/Nota de Empenho, no endereço: Rua Ozeas Pinto, 140, Centro, Viçosa, Rio 
Grande do Norte, CEP: 59.815-000. 

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior 
a 30 (trinta) dias, ou a 01 (um) terço do prazo total recomendado pelo fabricante. 

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. 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 definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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5.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

  

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
à continuidade do contrato. 

 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 
ou defeitos observados. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 
competente.  

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
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técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

9.3. 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 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a Contratada que: 

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. cometer fraude fiscal; 

10.1.6. não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

10.2.2. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

10.2.3. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos;  

10.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 
10.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
10.3.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 

10.3.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

mailto:prefeituravicosarn@hotmail.com


  

                                                          
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Ozéas Pinto, nº 140, Centro, Viçosa – RN. CEP: 59.815-000 - CNPJ: 08.158.198/0001-48 

E-mail: prefeituravicosarn@hotmail.com. Fone (84) 3376 -0044 * 3376 -0102 

Viçosa/ Rio Grande do Norte, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

MARIA DALVA VIEIRA 

Secretário Municipal de Assistência Social 
 
 
 

Este Termo de Referência foi aprovado por: 
 
 
 
 
 
 

VICTOR RAMON ALVES 
Prefeito Municipal 
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