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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PÃES, não 
adquiridos no Pregão Presencial  SRP Nº 010/2019, destinados aos alunos da rede municipal e 
estadual de ensino do Município de Igarapé – Açu/PA. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 

LOTE I– PÃES  
Item Descrição dos Produtos Und Quant 

1 

Pão de chá - Embalado em sacos plásticos resistentes, com 
peso médio de 50g por unidade de pão, totalizando até 20 
unidades por pacote. O produto deverá ser entregue no máximo 
2 dias após a data de fabricação ou validade de no máximo 2 
dias além de obrigatoriamente apresentar  informações em 
rotulagem pertinente ao produto (Validade, Fabricação, 
informação Nutricional). 

Kg 10.000 

2 

Pão doce - Embalado em sacos plásticos resistentes, com peso 
médio de 50g por unidade de pão, totalizando até 20 unidades 
por pacote. O produto deverá ser entregue no máximo 2 dias 
após a data de fabricação ou validade de no máximo 2 dias além 
de obrigatoriamente apresentar  informações em rotulagem 
pertinente ao produto (Validade, Fabricação, informação 
Nutricional). 

Kg 5.000 

 
3- DA ENTREGA DOS PRODUTOS  
 
3.1- A entrega dos produtos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com a 
demanda da Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos 
após o recebimento do pedido de merenda. 
 
3.2 - A entrega deverá ocorrer no depósito de alimentação escolar da sede da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Igarapé – Açu, de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00 hs às 
13:00hs, não podendo ocorrer atrasos ou falta de Gêneros Alimentícios de acordo com 
cronograma previamente entregue pela SEMED, salvo por motivo justo e devidamente 
justificado em documento oficial e aceito pela SEMED.  
 
3.3- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 2 (dois) dias, 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. 
 
3.4- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 2 (dois) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
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3.5 - Os produtos serão recebidos pelo Fiscal do Contrato o qual fará analise do produto 
quanto as especificações de rotulagem e deverá está de acordo com a amostra vencedora 
apresentada, caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no 
qual se consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus 
Anexos. Nesta hipótese, os produtos serão rejeitados, devendo ser substituído imediatamente 
 
3.6 - Todos os gêneros perecíveis e não perecíveis deverão ser transportados em  caminhão 
tipo baú especifico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter 
qualquer substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos.  
 
3.7 - Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno 
higienizadas quando necessário. 
 
3.8 - Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, 
uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios 
(uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem 
adornos e unhas aparadas), possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 
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