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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Itens Descrição Descrição Und. 
QUAT. 

MÍN 
QUAT. 
MÁX 

1 

Quentinhas: 
(Almoço/Jantar) Produção, 
fornecimento, manipulação 
e distribuição de 
alimentação pronta 
acondicionada em 
recipientes que 
mantenham a temperatura 
ideal para consumo. 

Serão compostos de arroz cozido 
(200g), feijão cozido (150g), 
verduras e hortaliças (150g), 
carne/frango/ou peixe (150g)(frita, 
assada ou grelhada). O total de 
cada Refeição deverá pesar, no 
mínimo, 650 (seiscentos e 
cinquenta) gramas e serem 
servidos quentes; 

U
n

d
. 

10 3.000 

2 

Refeição tipo "PF" (prato 
feito)(Almoço/Jantar) com 
cardápio variado, de 
acordo com os dias da 
semana e conter feijão, 
arroz, um tipo de massa, 
farofa, salada cozinha ou 
crua, carne de gado, de 
frango ou peixe a ser 
servida na sede da 
proponente vencedora. 

Fornecimento de refeição tipo 
"PF" (prato feito) com cardápio 
variado,Serão compostos de arroz 
cozido (200g), feijão cozido 
(150g), verduras e hortaliças 
(150g), carne/frango/ou peixe 
(150g)(frita, assada ou grelhada). 
O total de cada Refeição deverá 
pesar, no mínimo, 650 (seiscentos 
e cinquenta) gramas e serem 
servidos quentes; 

U
n

d
. 

10 2.600 

3 

Refeição Individual tipo 
self-servisse, com serviço 
de restaurante completo, 
inclusive fornecendo todo o 
suporte para tal (pessoal e 
material). 

Um prato a base de carne, um 
prato a base de frango, frutos do 
mar, uma massa, saladas e 
acompanhamentos (Arroz e 
farofa), sobremesa, com mesa de 
digestivos e bebidas (Refrigerante 
e Suco). Servidos na modalidade 
de buffet americano. C

u
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10 2.000 
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