
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 93/2020 

 
 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM PORÇÕES EMBALADAS EM 
RECIPIENTES DESCARTÁVEIS DE ALUMÍNIO OU ISOPOR, TIPO MARMITEX E X-SALADAS, DESTINADAS ÀS 
DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR 
E POLÍCIA CIVIL.         
 
Justificativa: As marmitas e lanches serão distribuídos para os servidores que, de alguma maneira, estejam 
impossibilitados de deslocar-se para um local onde possam adquiri-la em um estabelecimento, ou esquentar uma 
refeição que porventura tenham trazido. A situação de pandemia que ocorre atualmente também aumenta a 
necessidade dos profissionais de Saúde de estenderem sua jornada de trabalho, por isso também farão uso dos itens 
desta licitação.  
 
Justificativa da quantidade: Quanto a quantidade, ressaltamos que a Secretaria de Obras trabalha com boa parte de 
seu contingente de servidores em várias regiões do interior, sendo necessário o envio de marmita para aqueles que 
não conseguem retornar em tempo hábil para almoço, durante o período reservado para isto. Além disto, a Secretaria 
de Obras participa do Projeto Caminhos da Cidadania, através do pacto de cooperação mútua, firmado pelo Governo 
do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e Departamento de Administração Prisional 
– UPA, que recebe Reeducandos vindos da Unidade Prisional da região, para realizarem serviços diversos e também 
necessitam do recebimento das marmitas.  
 
1.1  Especificações do objeto:  

 

ITEM QTDE UN ESPECIFICAÇÕES 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 4.500 Un. 

 
Refeições porcionadas tipo marmitex 
 
EMBALAGEM: A embalagem deve ser de alumínio, 
descartável, com fechamento a máquina nº 9, acompanhado 
de garfo plástico; 
 
PORCIONAMENTO: O marmitex deve ter peso final de 
aproximadamente 800 gramas, sendo: 250 gramas de arroz, 
150 gramas de feijão, 150 gramas de carne (preparadas de 
formas diversas), 150 gramas de guarnição, 100 gramas de 
saladas. 
 
TIPOS DE CARNES:  
Bovina: acém, alcatra, bisteca, contra filé, costela, coxão mole, 
cupim, lagarto, músculo, paleta, patim e picanha. 
Suína: bisteca, lombo e pernil. 
Frango: filé de peito, sobrecoxa e coxinha da asa. 
Peixe: filé ou cubos de pescado que não contenham espinhos 
e ossos. 
 
TIPOS DE GUARNIÇÃO: Macarrão com molhos variados, 
lasanha, suflê de legumes, purê de batata, virado de abobrinha, 
creme de milho, bolinho de arroz, polenta frita, nhoque e 
outros. 
 
TIPOS DE SALADAS: Legumes crus, cozidos, salpicão, 
maionese e outros, embalados separadamente em saquinhos 
plásticos. 
 
CARDÁPIO: As refeições devem apresentar variações, ou 

R$ 12,47  R$ 56.115,00  



 

 

seja, deverá ser elaborado um cardápio, no qual as refeições 
não poderão ser repetidas no todo em uma mesma semana.  
 

02 500 Un. 

 
Lanche tipo X-Salada quente contendo no mínimo: 
01 pão de hambúrguer com no mínimo 50 g. 
01 hambúrguer com no mínimo 50 g. 
Queijo, presunto, milho, ervilha, pepino picado, folha de alface, 
tomate, maionese. 
Peso mínimo do lanche 150g 
 

R$ 9,83 R$ 4.915,00 

 
2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E ENTREGA 
2.1 O prazo para entrega dos objetos licitados será conforme a necessidade das Secretarias, Fundos e Fundações, 
distribuindo-se de acordo com as solicitações nos dias de semana, de 2ª feira a sábado. 
2.2 A própria Secretaria, Fundo ou Fundação disporá de meios para a coleta das marmitas no local sede da empresa 
vencedora. 
2.3 A coleta das marmitas se dará mediante autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta 
Prefeitura. 
2.4 O período previsto para o fornecimento das marmitas será de 12 meses. 
2.5 A vencedora deverá disponibilizar as marmitas solicitadas em local que deverá estar localizado no máximo a 10 
(dez) quilômetros da sede da Prefeitura, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC. 
 
2.5.1 A limitação geográfica se faz necessária neste caso, pois o Município de Canoinhas, principalmente 
através da Secretaria de Obras e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem demanda diária do fornecimento 
das refeições. Tal fornecimento é direcionado as equipes que prestam trabalho de campo, na manutenção das 
estradas do interior ou em trabalhos nas propriedades dos produtores rurais. Considerando que existem 
localidades que se situam a distância de até 80 km da sede da Prefeitura seria inviável a contratação de 
Empresa com localização acima de 10 km, pois a logística de entrega restaria prejudicada, inclusive com a 
possibilidade de ocorrer depreciação dos alimentos, até que chegassem ao destino final, para consumo dos 
servidores. 
2.6 O período previsto para o fornecimento das marmitas será de 12 meses. 
 
3. DA FISCALIZAÇÃO 
3.1 Os fornecimentos estarão sujeitos a fiscalização por parte do Departamento de Vigilância Sanitária do Município. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1 - A empresa vencedora deverá entregar os produtos dentro das especificações e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Edital. 
4.2 - O licitante deverá manter e garantir, durante toda a execução do contrato, a qualidade e a quantidade dos 
produtos. 
4.3 -  O objeto a ser licitado será adquirido conforme necessidades. 
4.4 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados 
(cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa física ou empresário individual enquadrados nas 
situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). 
4.5 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessários ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, 
mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste edital e seus anexos. 
 
 
 

 
 
 

Diogo Carlos Seidel 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 

 


