MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO
PARANÁ
TERMO DE REFERÊNCIA
1. ORGÃO INTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Indústria, Comércio/Turismo,
Secretaria de Cultura/Esportes, Secretaria de Urbanismo/Meio Ambiente, Secretaria
Municipal da Agricultura e Secretaria Municipal de Assistência Social
2. OBJETO
2.1. Contratação de empresa visando o fornecimento de alimentação (lanches,
refrigerantes, salgados, pães, cucas, frutas), neste compreendidos gêneros
alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, adquiridos de forma
parcelada (conforme necessidade) destinados à realização de eventos, cursos,
encontros
institucionais,
seminários,
treinamentos,
capacitação
de
Professores/Serventes e outros eventos, atendendo a demanda das secretarias deste
Município de Planalto-PR.
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Rudinei Paulo Marquês Correa, Érica Tomazoni, Nadiane Carla Schlosser,
Andréia Elaene Barros, Jair Dilceu Weich, Milto Conceição Costa, Zenaide Salete
Gallas Werle e Darci Francisco dos Santos.
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. A aquisição de lanches (refrigerantes, salgados, frutas e panificados) se faz
necessária para manutenção de atividades vinculadas à programas sociais, culturais,
reuniões, cursos, oficinas, palestras, consultorias, seminários, feiras, encontros e
orientações de formação que são realizados pelas Secretarias desta municipalidade.
4.2. Exemplos de eventos/cursos são os realizados pela Secretaria Municipal de
Indústria/Comércio e Turismo que são oportunizados tanto para os empreendedores
quanto para as pessoas que aspiram por crescimento no município de Planalto. É
válido salientar que o município bem-sucedido é aquele que resolve seus problemas
com determinação e que acima de tudo conhece seu potencial e extraí deste o
máximo de proveito possível em prol da coletividade. Neste sentido as ações das
Secretarias, chama a atenção da participação popular para os diversos temas que
envolvem a realidade local e dessa forma identificar os problemas e levantar as
soluções para saná-las fomentando o crescimento local, dando inclusive maiores
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condições de geração de empregos no município o que faz com que não haja uma
evasão e que aqui permaneçam e perpetuem com rentabilidade.
4.3. A Secretaria de Saúde promove ações de prevenção e capacitação através de
palestras, conferências, treinamentos e reuniões técnicas tanto com a comunidade,
quanto com os servidores da secretaria, o que demanda de espaço adequado com
toda a estrutura para realizar os eventos.
4.4. O lanche propicia um atendimento humanitário, sendo que grande maioria dos
participantes, principalmente da comunidade em geral, são oriundos de
comunidades rurais e distantes do centro da cidade, os quais, muitas vezes, se
deslocam de seus domicílios muito tempo antes da realização dos eventos. Sendo
assim, o lanche é um elemento motivacional para a participação da comunidade e
dos servidores da saúde.
4.5. São utilizados para a realização de todas as ações desenvolvidas pelo CRAS e
Secretaria de Assistência Social, cujo público alvo: famílias referenciadas no PAIF,
Incentivo Adesão Espontânea do Programa Família Paranaense e Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, PETI, AFAI e PPAS.
4.6. O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido POR
meio de orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas: Claudina
Comiran ME, Supermercado Zaneltin, Supermercado Link, Panificadora Cia do Pão,
Panificadora e Confeitaria Bom Gosto, Panificadora, M.E de Lima e cia Ltda
(Panificadora Requinte) e Shaedler e Alcará Ltda e, que seguem em anexo ao Termo
de Referência.
4.7. Servidora responsável pela cotação de preços: Jeane Maria de Souza.
5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LANCHES PARA EVENTOS
Item
1

Objeto

QUANT

Esfirra de carne fechada, 4000
unidade com 10 cm (tamanho
padrão); composto por carne
moída temperada, farinha de
trigo comum, leite integral,
ovos,
manteiga,
fermento
biológico. O produto deve ser
assado e embalado por
unidade, feito no dia.

UN
UN

Valor
Valor
Unitário
Total
R$2,75
R$11.000,00

2

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO
PARANÁ
2

3

4

BANANA CATURRA. Tipo 800
extra, verdosa, em pencas,
fruto médio, limpo, íntegro,
firme
e
sem
manchas;
acondicionado de forma a
evitar danos físicos, mecânicos
ou biológicos; apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo;
isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica;
livre
de
resíduos
de
fertilizantes.
Pão de queijo, pão em forma 4.000
de bolinho, feito com massa de
polvilho, queijo, ovos, leite, de
peso mínimo de 50g (unidade
grande), feito e assado no dia.
Iogurte
parcialmente 3.000
desnatado, com polpa de
morango(embalagem
primária:
garrafa
de
polietileno 180g).
Ingredientes:
leite
pasteurizado,
açúcar,preparado de morango
sem semente, espessantes e
fermentos lácteos. Sem glúten.
Composição
Nutricional:
porção 180g = 26g de
carboidrato, 4,5g de proteína,
4,5g de gorduras totais, 148mg
de cálcio, 58mg de sódio,
163kcal. Registro no Ministério
da
Agricultura.
Entrega
refrigerada (0a10ºC), validade

KG

R$2,82

R$2.256,00

UN

R$1,35

R$5.400,00

UN

R$2,60

R$7.800,00
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7

8

de 45 dias.
MAÇÃ tipo nacional, com
polpa firme e intacta, fruto de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de
primeira qualidade, fresco,
limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da
espécie, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou
biológica; livre de resíduos de
fertilizantes.
Sanduíche natural: 2 fatias de
pão de forma, frango desfiado,
cenoura ralada, milho verde,
ervilha, tomate, alface e
maionese
industrializada.
Embalado individualmente em
sacos plásticos apropriados e
feito no dia da entrega.
Suco integral pasteurizado,
100%
Integral,
Sem
conservantes e Sem Adição de
Açúcar, não 4alcoólico, não
fermentado, sabor laranja,
embalagem plástica de 330 ml.
Lanche natural: pão francês de
50grs, cenoura ralada, alface,
tomate fatiado, 01 fatia de
queijo, 01 fatia de presunto e
maionese,
boa
qualidade
embalado individualmente em
sacos plásticos apropriados,
feito no dia da entrega.

800

UN

R$5,32

R$4.256,00

4.000

UN

R$3,25

R$13.000,00

3.000

UN

R$3,68

R$11.040,00

3.500

UN

R$3,12

R$10.920,00
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11

Cento
de
salgadinhos 600
pequenos fritos, feito no dia,
sabores sortidos: pastel de
carne e frango; rissoles de
carne, frango, pizza e palmito;
enroladinho
de
salsicha;
coxinha de frango;bolinha de
queijo; kibe; croquete de
carne;peso aproximado de 0,20
g por salgadinho. Produzidos
com matéria-prima de 1ª
qualidade.
Devem
estar
íntegros (inteiros), cor, aroma
e sabor característico. Livre de
sujidades e quaisquer outros
materiais não pertencentes ao
alimento.
Cento
de
salgadinhos 500
pequenos assados, feito no dia,
sabores sortidos: esfirra de
carne e frango; empadinha de
frango, palmito e carne; mini
pizza
de
frango
e
calabresa;trouxinhas de frango
com catupiry; croissant de
pizza e chocolate; peso
aproximado de 0,20 g por
salgadinho. Produzidos com
matéria-prima de 1ª qualidade.
Devem
estar
íntegros
(inteiros), cor, aroma e sabor
característico.
Livre
de
sujidades e quaisquer outros
materiais não pertencentes ao
alimento.
Salada de frutas simples: 3.000
Composição básica: mamão,
banana, maçã e laranja,
devendo ser adicionada ainda
frutas
da
época,
como:
morango, manga, kiwi e uva,
sem adição de açúcar, feita no
dia da entrega. Servida em

UN

R$46,71

R$28.026,00

R$56,50

R$28.250,00

R$3,12

R$9.360,00

UN

UN
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13

embalagem descartável de 300
ml.
Sanduíche natural integral: 2.500
Duas fatias (50g) de pão de
forma integral com recheio de
cenoura ralada, alface e
tomate, nas opções: ricota,
atum e frango. Embalado
individualmente em sacos
plásticos apropriados, feito no
dia da entrega.
Bolo de cenoura sem recheio, 800
com cobertura de calda de
chocolate granulado, fabricado
no dia da entrega.

UN

R$3,63

R$9.075,00

KG

R$16,48

R$13.184,00

KG

R$18,73

R$5.619,00

KG

R$11,24

R$5.620,00

Bolo de fubá sem recheio, com
cobertura de açúcar e canela,
fabricado no dia da entrega.

14

15

Bolo
nega
maluca
com
cobertura
de
chocolate/brigadeiro,
fabricado no dia da entrega.
CONFORME O PEDIDO DO
SOLICITANTE.
Bolo salgado recheado de 500
milho,
ervilha,
cenoura,
tomate, queijo, frango ou
carne moída, peso de 110
gramas, medindo 10/10mm.
CUCA RECHEADA: Cuca de 500
ótima
qualidade,
sabores
variados, produzida de forma
artesanal e que utilizam de
insumos
naturais,
sem
conservantes,
corantes
e
outros aditivos utilizados em
produtos industrializados, em
estabelecimentos certificados e
autorizados pela vigilância
sanitária. A embalagem deve
ser de plástico transparente e
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atóxico, contendo peso, data
de fabricação, prazo de
validade e a rotulagem
nutricional de acordo com a
legislação vigente. Recheios de
chocolate, requeijão ricota e
ou/frutas. O sabor do recheio
fica a cargo da Secretaria
Solicitante.
Polpa
de
fruta
natural 300
congelada de vários sabores –
O produto deverá ser natural,
em embalagem de até 1 kg.
Garrafa de
Refrigerante: 600
composto de extrato de cola,
água
gaseificada,
açúcar;
sendo permitido adição de
caramelo e essências; isento de
corantes
artificiais,
com
validade mínima de 2 meses e
20 dias a contar da data de
entrega; livre de sujidades,
parasitos
e
larvas;
acondicionado em pet com
tampa de rosca, em garrafa
contendo 2 litros cada; e suas
condições deverão estar de
acordo com a portaria 544, de
16 de novembro de 1998 e suas
alterações.
Garrafa
de
Refrigerante: 600
composto de água gaseificada,
açúcar, suco concentrado de
limão;
sendo
permitido
acidulante
ins
330,
conservadores ins 211 e ins
202; isento de glúten; livre de
sujidades, parasitos e larvas;
acondicionado em pet com
tampa de rosca, em garrafa
contendo 2 litros cada; e suas
condições deverão estar de
acordo com a nta – 61(decreto

KG

R$18,03

R$5.409,00

UN

R$5,29

R$3.174,00

UN

R$5,09

R$3.054,00
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22

23

12486 de 20/10/78) e suas
alterações.
Garrafa
de
Refrigerante:
composto de extrato de
guaraná, água
gaseificada,
açúcar; sendo permitido 0,02g
a 0,2g de extrato de semente
de guaraná; isento de corantes
artificiais,
com
validade
mínima de 07 meses a contar
da data da entrega;
livre de sujidades, parasitos e
larvas; acondicionado em pet
com tampa de rosca, em
garrafa contendo 2 litros cada;
e suas condições deverão estar
de acordo com a portaria 544,
de 16 de novembro de 1998 e
suas alterações.
Mini lanches (50 g) em mini
pão de leite, Peito de peru,
queijo prato e cenoura ralada,
embalado individualmente em
sacos plásticos apropriados,
feito no dia da entrega.
Mini lanches (50 g) em mini
pão de leite com frango
desfiado com maionese, alface
e cenoura ralada, embalado
individualmente em sacos
plásticos apropriados, feito no
dia da entrega.
Mini lanches (50 g) mini
francês com gergelim com
queijo, presunto, alface e
tomate,
embalado
individualmente em sacos
plásticos apropriados, feito no
dia da entrega.
Picolé de fruta a base de
água,o produto deverá conter
açúcar e polpa de fruta,
sabores diversos: Uva, abacaxi,

600

UN

R$5,14

R$3.084,00

1000

UN

R$2,34

R$2.340,00

1000

UN

R$2,29

R$2.290,00

1000

UN

R$1,92

R$1.920,00

3.500

UN

R$2,03

R$7.105,00
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limão, laranja, coco e morango.
Acondicionados
em
embalagem
plástica
de
aproximadamente 50g cada,
contendo a identificação do
produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
Bebida láctea, sabor chocolate, 3.000
embalagem com 200 ml.
Ingredientes:
Leite
reconstituído, soro de leite,
água, açúcar, cacau em pó,
minerais (cálcio, magnésio e
ferro), vitaminas (C, B1, B2,
niacina,
B6,
B12,
ácido
pantatênico,
biotina),
sal,
espessantes
carregena, goma xantana e
carboximetilcelulose
sódica,
aromatizantes e acidulantes
ácidos cítricos. Não contém
Glúten. Bebida láctea não é
iogurte. Com identificação do
produto, marca do fabricante,
data de fabricação e validade,
embalagem tetra pak, validade
mínima na data da entrega de
3 meses.

UN

R$

R$4.380,00

TOTAL

R$197.526,00

O valor estimado para a contratação é de R$197.526,00(Cento e noventa e sete mil,
quinhentos e vinte e seis reais).
6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO DOS ITENS:
6.1. A secretaria contratante ficará responsável em encaminhar o requerimento de
fornecimento dos lanches no prazo mínimo de 05(cinco) dias que antecedem o
evento.
6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
9
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a)Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridos;
c) Local onde serão entregues os itens;
d) Prazo para entrega dos mesmos;
e) Quantidade dos itens;
f)Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
6.2.1. Para os produtos de panificação: A secretaria solicitante deverá realizar o
pedido antecipadamente para que a empresa contratada tenha tempo hábil para a
produção.
6.3. 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 imediatamente, visto que se trata de alimentação perecível e que a
mesma será usada naquele dia e local, não sendo concedido o prazo de espera;
6.4. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja
transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a
responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido
atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.
6.5.O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município
que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à
empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.
6.6. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos
serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as
informações previstas no subitem
6.7. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização
para a empresa vencedora do certame.
6.8. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
6.9. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após a entrega do objeto, com
a apresentação da respectiva nota fiscal;
6.10. O fornecimento dos itens pela empresa vencedora do certame sem a prévia
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do
ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota
de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das
medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.
6.11. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos.
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7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pela Secretaria de Administração desta municipalidade.

Planalto, 14 de Setembro de 2018.

Rudinei Paulo Marquês Correa
Secretário Municipal de Administração

Érica Tomazoni
Secretária Municipal de Educação

Nadiane Carla Schlosser
Secretária Municipal de Saúde

Andréia Elaene Barros
Secretária Municipal de Indústria/Comércio/Turismo

Jair Dilceu Weich
Secretário Municipal de Cultura/Esportes
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Milto Conceição Costa
Secretário Municipal de Urbanismo

Zenaide Salete Gallas Werle
Secretária Municipal de Assistência Social

Darci Francisco dos Santos
Secretário Municipal da Agricultura

Inácio José Werle
Prefeito Municipal
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