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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a seleção e contratação de empresas 
com o objetivo de formar sistema de registro de preços para fornecimento de carne bovina 
e peixe, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas 
Secretarias, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE ESTIMADO 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 CARNE BOVINA - FIGADO   3350,000 QUILO      

 

Especificação : Especificação : FÍGADO BOVINO INA NATURA, DEVEA RESENTAR-SE COM ASPECTO 
PRÓPRIO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;COM COR;CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS;LIVRES DE PARASITAS;PEÇA INTEIRA OU CORTADO EM BIFE.  

 Valor total extenso: 

2 CARNE BOVINA, TIPO COSTELA MAGRA, 
SEM PELANCA   5190,000 QUILO      

 

Especificação : Especificação : CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO COSTELA MAGRA, DEVE APRESENTAR-SE 
COM ASPECTO PRÓPRIO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;COM COR;CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS;LIVRES DE PARASITAS.  

 Valor total extenso: 

3 
CARNE MOIDA MAGRA DE BOA 
QUALIDADE   5980,000 QUILO      

 

Especificação : Especificação : CARNE BOVINA, IN NATURA E MOÍDA,TIPO ACÉM OU PATINHO, DEVE 
APRESENTAR-SE COM ASPECTO PRÓPRIO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;COM COR;CHEIRO E 
SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS;LIVRES DE PARASITAS.  

 Valor total extenso: 

4 CARNE BOVINA - TIPO FILÉ   6390,000 QUILO      

 

Especificação : Especificação : CARNE BOVINA, TIPO FILÉ,IN NATURA,SEM PELANCA, DEVE APRESENTAR-SE 
COM ASPECTOPRÓPRIO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;COM COR; CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS;LIVRES DE PARASITAS.  

 Valor total extenso: 

5 CARNE BOVINA - COXÃO MOLE   5300,000 QUILO      

 

Especificação : Especificação : CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO E SEM PELANCA. 
DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PRÓPRIO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;COM COR;CHEIRO E 
SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS;LIVRES DE PARASITAS;PEÇA INTEIRA OU CORTADO EM 
BIFE.  

 Valor total extenso: 

6 CARNE BOVINA - COXÃO DURO   5600,000 QUILO      

 

Especificação : Especificação : CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO COXÃO DURO, SEM OSSO E SEM PELANCA. 
DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PRÓPRIO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;COM COR;CHEIRO E 
SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS;LIVRES DE PARASITAS.  

 Valor total extenso: 

 Valor total da proposta por extenso :    Total : 0,00 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos materiais de consumo acima elencados atenderá às programações 
pedagógicas oriundas das escolas municipais, e também programações que ocorrem 
durante o ano letivo, tais como: dia do estudante, jogos estudantis, festas juninas, dia das 
crianças, noite cultural, passeios escolares e demais programações contidas no calendário 
anual escolar. 
Trata-se de procedimento sobre a contratação de empresa para o fornecimento de carne, 
tem por finalidade fornecer e entregar o produto na própria escola municipal de ensino. 
Faz-se necessário um processo licitatório para a aquisição de carne bovina e peixe, tendo 
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por finalidade compor a alimentação: dos pacientes internados no Hospital Municipal de 
Medicilândia; dos servidores que trabalham em escala de plantão, na ala de internação que 
atualmente conta com 38 leitos e 8 leitos na ala da emergência; dos profissionais quando 
atuam em comandos e campanhas de vacina; dos servidores dos PSF da zona rural, que 
preparam a alimentação nos próprios PSF. Buscando levar alimentação balanceada e de 
qualidade aos pacientes enfermos internados no Hospital e servidores. 
Nesse sentido, o presente processo licitatório se justifica como forma legal, por uma 
finalidade maior que é a de adquirir gêneros alimentícios para dar continuidade aos serviços 
prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia. 
Contratação de empresa para fornecimentos de Carnes, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e manutenção das atividades desenvolvidas nos 
seus serviços e programas que são: Programa Bolsa Família/Cadúnico, Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV, Centro de Referência da Assistência 
Social- CRAS, Centro de referência Especializada da Assistência Social- CREAS, Conselho 
Tutelar ,Casa de Apoio ao Idoso e Casa Lar, visando o melhor atendimento das famílias da 
zona urbana e rural do município que são atendidas e acompanhadas por estes serviços. 
2.1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) 
meses, a partir da data da sua assinatura. 

3. DA LEGALIDADE 

3.1. Enquadram-se nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 15, inciso II, § 3º - 
registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas  
e Decreto Nº 9.488/2018, que regulamenta as contratações de serviços e aquisições de bens 
e serviços, quando efetuados no Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração 
Pública Municipal. 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

4.1 A empresa contratada deverá transportar o produto utilizando veículo e funcionário 
próprios, sendo que deverá efetuar a entrega em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após 
a solicitação por meio de Autorização de Fornecimento emitida pelas Secretarias Municipais 
de Educação, Saúde e Assistência Social. 
4.2 .O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação 
do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 
fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame. 
4.3. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que 
serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail), devidamente cadastrados nos 
sistemas das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, e a data 
deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 4.1 do presente termo. Para 
tanto as empresas participantes do certame deverão manter as informações de seu cadastro 
atualizadas junto às Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social. O 
endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para a resolução de 
problemas relativos ao envio dos empenhos. 
4.4. As Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social rejeitarão, no 
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todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus 
anexos. 

5. VALOR ESTIMADO 

5.1. O valor estimado total da presente avença é de R$ 991.816.99 (novecentos e 
noventa um mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), a ser pago no 
prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da 
obrigação, na proporção de aquisição de produtos no período respectivo, segundo as 
autorizações expedidas pelas Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência 
Social e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas 
pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de 
compra emitida. 
5.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas, em pesquisas 
de mercado. 

6 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. Os bens serão entregues nos endereços das Secretarias Municipais de Educação, 
Saúde e Assistência Social. Esses endereços serão informados em cada autorização 
emitida, de segunda a sexta-feira das 8h às 17 h. 
6.2. Conforme pedido através de autorização expedido pelo setor de compras, após da 
assinatura do contrato, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 
constantes no Edital e na proposta. 
6.3. As Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social rejeitarão, no 
todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas 
exigidas. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos 
neste termo contratual; 
7.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio 
do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, 
objeto deste contrato; 
7.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MEDICILÂNDIA E SUAS SECRETARIAS as notas de empenhos e respectivas notas 
fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
7.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução 
deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do 
pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 
7.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste 
Contrato; 
7.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
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Contratante. 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
8.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
8.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
8.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

9 MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

10. CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

10.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 
da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 
injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo- 
lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 
- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 
CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 
11.2. A multa prevista acima será a seguinte: 
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 
11.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, 
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
11.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, 
para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 
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11.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades 
que deram causa à penalidade; 
11.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 
anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 
cabíveis; 
11.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, 
e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente 
comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que 
formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 
 
 
Medicilândia-PA, XX de XXXXX de 2021. 
 
 
 

___________________________________ 
JULIO CESAR DO EGITO 

 PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

___________________________________ 
ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

___________________________________ 
ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA 
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

___________________________________ 
IVONETE PEREIRA DE SÁ EGITO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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