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TERMO DE REFERÊNCIA 

1- Objeto 

O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa 

especializada em fornecimento de refeições tipo Marmitex, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Administração e Finanças e secretarias 

agregadas de Augusto Corrêa. 

 

2- Justificativa 

A presente contratação se faz necessária para atender as possíveis demandas de 

alimentação para funcionários em atividades ou programas como palestras e conferências, assim 

como ações no interior ou na sede do município, os quais impossibilitam o servidor de almoçar 

na sua residência. Sendo mais economicamente viável a aquisição de refeição pronta, 

considerando a diversidade de eventos que a prefeitura promove em cumprimento ao calendário 

de atividades do município, proporcionando a continuidade eficaz de serviços que são 

destinados à população. 

 

3- Descrição 

Item DESCRIÇÃO UNID. TOTAL 
VALOR 

MÉDIO 

1 

Carne vermelha (frita ou assada ou cozida) 

(120g); arroz branco (60g), macarrão (60g), (feijão 

(90g) e farofa (20g). Mix de salada verde (alface 

lisa/crespa, cenoura, pepino, tomate). A 

embalagem terá que ser em alumínio descartável, 

formato Redondo, fornecer talheres descartáveis. 

UND 4280 20,33 

2 

Carne branca (frita ou assada ou cozida) (150g); 

arroz branco (60g), macarrão (60g), (feijão (90g) e 

farofa (20g). Mix de salada verde (alface 

lisa/crespa, cenoura, pepino, tomate). A 

embalagem terá que ser em alumínio descartável, 

formato redondo, fornecer talheres descartáveis. 

UND 3280 19,33 

3 

Peixe (frito ou cozido) (150g); arroz branco (60g), 

macarrão (60g), (feijão (90g) e farofa (20g). Mix 

de salada verde (alface lisa/crespa, cenoura, 

pepino, tomate). A embalagem terá que ser em 

alumínio descartável, formato Redondo, fornecer 

talheres descartáveis. 

UND 3790 21,00 

 

04-  Fonte de recursos 

Os recursos financeiros correrão à conta dos seguintes créditos orçamentários: 

0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF; 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - 

SECULT; 

0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE; 

0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA; 

1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

________________________________________ 

ISIS HANNAH OLIVEIRA DA SILVA 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

Decreto 070/2018 
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