Anexo I
Termo de Referencia

1
OBJETO: Aquisição de Leite Pasteurizado Integral, tipo C, para o Fundo Municipal de Assistência
Social e Merenda Escolar, no exercício de 2017, com estimativa de consumo para o período de 60.000
litros de leite.
a) O produto deverá ser entregue em embalagem plástica contendo 1 litro, com rótulo de
validade;
b) O prazo de validade deverá ser de no mínimo 05 dias.
c) O produto deverá ter Registro no Ministério da Agricultura, informações nutricionais, nº do
lote;
d) Haverá reposição do produto quando:
o Houver alterações do mesmo (cor e odor) no momento da entrega e antes do vencimento
do prazo de validade e/ou embalagem danificada;
o O peso e/ou tipo de embalagem e/ou rotulagem estiver em desacordo com a proposta;
o Na análise sensorial, o produto apresentar características organolépticas alteradas;
o O produto apresentar alguma diferença em suas características físico-químicos;
o Quando demonstrar contaminação e/ou deterioração do produto;
o Não corresponder às exigências, devendo substituir o produto no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após notificação da Unidade Requisitante, independente da
aplicação das penalidades previstas;
o No caso de troca do produto prevalecerá o menor preço.
2

ATENDIMENTO A LEI 147/2015:
Quantidade Licitada
60.000 litros

Cota ME/EPP
15.000

3
ADJUDICAÇÃO: Menor Preço por item;
4
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme setor requisitante;
5
LOCAL DE ENTREGA: O produto será entregue de forma parcelada, nos locais e horários à
serem indicados pelo responsáveis dos Departamentos requisitantes, a qual será responsável pela
fiscalização das entregas, durante o período estimado no edital, sendo que a entrega será nas segundas,
quartas e nas sextas feiras. Os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal;
6
UNIDADE FISCALIZADORA: Departamentos requisitantes.
Borá, Sexta Feira, 03 de fevereiro de 2017.
Wilson Ferreira Costa
Prefeito Municipal

ANEXO II
Pregão presencial nº --/201Processo nº ---/201Carta de apresentação da proposta
(papel timbrado do concorrente)
Nome do Proponente:
Endereço:
CNPJ:
Insc.Est:
Relação dos Produtos
ITEM DESCRIÇÃO
01

QTD

UN

Leite Pasteurizado Integral, tipo C

60.000

Litro

Cota para empresas ME/EPP/MEI

15.000

Litro

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

TOTAL GERAL
Prazo de validade da proposta:
Condições de pagamento:
Alteração de preço: para maior e para menor em relação ao contrato, nos percentuais praticados pelo
mercado.
____________,______ de _____________ de 20__.
____________________________________
Proponente

