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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO 

O objeto do presente termo de referência refere – se FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS 

(TIPO MARMITX), PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 

DO PARÁ. O termo de referência em questão foi elaborado diante as necessidades das Secretarias e 

Prefeitura Municipal. 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

ITEM        DESCRIÇÃO DO PRODUTO     UND TOTAL VLR. UNIT. VLR TOTAL 

1 

REFEIÇÃO TIPO CARNE BOVINA (acém, alcatra, 

bisteca, contra filé, costela, coxão mole, cupim, 

lagarto, músculo, paleta, patinho e picanha). 
Especificação: Embalagem: A embalagem deve ser 

de alumínio, descartável, com fechamento a 

máquina nº 9, acompanhado de garfo e faca 

plástico; PORÇÃO: O marmitex deve ter peso final 

de aproximadamente 900 gramas, sendo: 300 

gramas de arroz, 170 gramas de feijão, 200 

gramas de carne e 230 gramas de guarnição.  

exemplo:  purê  de  batata,  salada de repolho, 

salada de vinagrete; 

UND 5.000 
  

2 

REFEIÇÃO TIPO CARNE FRANGO (filé de peito, 

sobrecoxa e coxinha da asa). Especificação: 

Embalagem: A embalagem deve ser de alumínio, 

descartável, com fechamento a máquina nº 9, 

acompanhado de garfo e faca plástico; PORÇÃO: O 

marmitex deve ter peso final de aproximadamente 

900 gramas, sendo: 300 gramas de arroz, 170 

gramas de feijão, 200 gramas de carne e 230 

gramas de guarnição.  exemplo:  purê  de  batata,  

salada de repolho, salada de vinagrete; 

UND 3.000 
  

3 

REFEIÇÃO TIPO CARNE SUINA (bisteca, lombo e 

pernil). Especificação: Embalagem: A embalagem 

deve ser de alumínio, descartável, com 

fechamento a máquina nº 9, acompanhado de 

garfo e faca plástico; PORÇÃO: O marmitex deve 

ter peso final de aproximadamente 900 gramas, 

sendo: 300 gramas de arroz, 170 gramas de feijão, 

200 gramas de carne e 230 gramas de guarnição.  

exemplo:  purê  de  batata,  salada de repolho, 

UND 2.200 
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salada de vinagrete; 

4 

REFEIÇÃO TIPO MISTÃO (bisteca com calabresa, 

frango com carne, carne com calabresa, carne, 

frango e calabresa). Especificação: Embalagem: A 

embalagem deve ser de alumínio, descartável, 

com fechamento a máquina nº 9, acompanhado de 

garfo e faca plástico; PORÇÃO: O marmitex deve 

ter peso final de aproximadamente 900 gramas, 

sendo: 300 gramas de arroz, 170 gramas de feijão, 
200 gramas de carne e 230 gramas de guarnição.  

exemplo: purê  de  batata,  salada de repolho, 

salada de vinagrete; 

UND 4.500 
  

    

VALOR TOTAL 
 

 

3. PAGAMENTO 

3.1. O pagamento dos serviços do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, até 30º dia da 

data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da Prefeitura Municipal, 

através de crédito na Conta Bancária do fornecedor. 

4. GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

4.1. O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das especificações 

técnicas será feito pela Área de Compras, juntamente com o Diretor da Área interessada, os quais poderá 

rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado. 

 

Santa Maria do Pará-Pa, 02 de Março de 2018. 

 

________________________________________________ 

Dione Hoan Silva Nascimento 

Secretário Municipal de Administração  
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