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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO       ELETRÔNICO (SRP) Nº 9/2022-021. 

 
O presente Termo de Referência tem por objetivo: 

 

1 – 
OBJETO
  

 1.1 - O presente objeto visa sistema de registro de preços para eventual 
contratação de empresa  para  fornecimento de cestas básicas para 
atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
  

 2.1 – O objeto a ser contratado enquadra-se na categorias de bens de 
consumo, que trata a Lei nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho 
e características gerais e específicas, usualmente encontradas no 
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio de modalidade Pregão, 
aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
demais legislações pertinentes. 

3 – 

JUSTIFICATIVA

  

3.1. Secretaria Municipal de Assistência Social, de Bom Jesus do 

Tocantins/PA em 

conjunto com os setores que a compõem, justificam a demanda em razão do 

atendimento de famílias acompanhadas pelo CRAS (Centro de Referência e 

Assistência Social) que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

3.2. A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se 

justifica face ao 

interesse público de proceder a distribuição, através da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, de cestas básicas de gêneros alimentícios às 

pessoas/famílias em 

estado de vulnerabilidade social, conforme avaliação realizada por 

profissionais. 

As cestas básicas serão doadas, através da Secretaria Municipal de 

Assistência e 

Social, às famílias de baixa renda do Município de Bom Jesus do 

Tocantins/PA, que 

encontram-se em condição de vulnerabilidade social. 
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Ademais, por se tratar de demanda social que exige uma resposta imediata 

da 

população, entende-se mais viável a aquisição de cestas básicas de 

alimentos já devidamente embalados, dispensando a necessidade de 

montagem por parte do Município. 

4  – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:  

4.1. O objeto do presente termo de referência será entregue de FORMA 

PARCELADA de  acordo com as necessidades da Secretaria. 

4.2. A entrega dos produtos/serviços deverá ocorrer no horário de 08 às 

17 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, no departamento 

competente junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 

cronograma de entrega definido, no prazo de 02 (dois) dias corridos, e será 

acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será 

responsável pelo atesto do ato; 

4.3. Os produtos/serviços, serão objeto de inspeção, que será realizada 

por servidor designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do 

município de  Bom Jesus do Tocantins – Pará. 

 
DOS ITENS:  

 
ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

1 KIT’S CESTA BÁSICA, EMBALADOS EM FARDO TRANSPARENTE 
RESISTENTES. CONSTITUÍDO DOS ELEMENTOS ABAIXO 
RELACIONADOS, OS QUAIS FORMAM 01 CESTA. 

UND 2.000 

 

CONTEÚDO DOS KITS DE CESTAS BÁSICAS (Descrição do Objeto): 

 
          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 PACOTE 
DE 1KG   4000,000 PACOTE   4,85 19400,00 

 Valor total extenso: 

2 AÇUCAR PACOTE COM 2KG   2000,000 PACOTE   8,70 17400,00 

 Valor total extenso: 

3 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1   2000,000 QUILO    8,58 17160,00 

 Valor total extenso: 

4 BISCOITO CREAM CRAKER 400G   2000,000 PACOTE   5,33 10660,00 

 Valor total extenso: 

5 BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE 400G   2000,000 PACOTE   5,30 10600,00 

 Valor total extenso: 

6 MACARRÃO DE SÊMOLA, TIPO ESPAGUETE DE 
500G   2000,000 PACOTE   4,25 8500,00 

 Valor total extenso: 

7 FLOCÃO DE MILHO PRÉ COZIDO 500G   2000,000 PACOTE   2,67 5334,00 

 Valor total extenso: 

8 ÓLEO DE SOJA - EM UNIDADE DE 900 ML.   2000,000 UNIDADE  9,35 18700,00 
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Especificação : Óleo de soja, refinado, tendo sofrido processo 
tecnológico adequado. Embalagem: volume, contendo 900 ml 
cada unidade e reembalados em caixas de papelão reforçado. 
As embalagens deverão estar livres de amassados ou qualquer 
outro defeito. Na embalagem deverá constar o nome e o 
endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e número do lote. Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que 
não poderá ser superior a quinze (30) dias da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes 
do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 
Amostra: apresentar amostra mínima de 900 ml, avaliar 
aparência, textura, características organolépticas e 
embalagem.      

 Valor total extenso: 

9 SAL IODADO REFINADO PACOTE DE 1 KG   2000,000 QUILO    1,38 2766,00 

 

Especificação : Iodado Cristais brancos com granulação 
uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com 
antiumectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem 
mínima iodo, de acordo com a legislação federal específica. 
Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e de detritos animais 
e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de 
acordo com o tipo. Cor branca, cheiro inodoro, sabor salino. 
Embalagem: sacos de polietileno atóxicos, resistentes, 
termossoldado, contendo peso líquido de um (01) quilo. 
Reembalados em fardos de papel reforçado contendo no 
máximo trinta (30) quilos. Na embalagem deverá constar nome, 
classificação e marca do produto, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, 
número de registro no órgão competente. Validade: mínima de 
nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá 
ser superior a quinze (30) dias da data de entrega. Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. 
Amostra: apresentar amostra 1 kg, avaliar aparência, textura, 
características organolépticas e embalagem.      

 Valor total extenso: 

10 CAFÉ EM PÓ 250G   2000,000 PACOTE   8,42 16840,00 

 Valor total extenso: 

11 LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT DE 200 G   2000,000 PACOTE   9,08 18166,00 

 Valor total extenso: 

12 ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE COM 200G   2000,000 PACOTE   4,15 8300,00 

 Valor total extenso: 

     Total : 153826,00 
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