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ANEXO II 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
1.0. OBJETO     
 

1.1. Tendo em vista às necessidades da Prefeitura Municipal, suas respectivas Secretarias e Fundos 
Municipais de Dom Eliseu/PA, faz-se necessário o Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de marmitex e refeições, destinados a atender eventos a serem 
promovidos por esta Municipalidade, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 
 

 
1.2. O objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes. 
 
2.0. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades cotidianas da Prefeitura, Secretarias e 
Fundos Municipais de Dom Eliseu. 
 
2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termo de Referência, esta justificada de acordo com a média 
de consumo dos órgãos integrantes da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu.  
 
2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002  por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente 
encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregã 

Nº ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE VALOR MÉDIO 

1 

 
MARMITEX       
 
Embalagem com peso estimado de 800g a 1000g, 
contendo no mínimo: 
Arroz 
Feijão  
Farofa  
Macarrão ou purê 
Um tipo de carne (bovina, suína, peixe ou frango)  
Um tipo de salada (crua, refogada, cozida ou folha)  
Um tipo de Legume (cru, refogado, frito ou cozido).   

  

4.200 Unidade 

 
 
 
 
 
 

14,25 

2 

 
REFEIÇÃO 
 
Cardápio contendo no mínimo: 
Arroz 
Feijão  
Farofa  
Macarrão ou purê 
Um tipo de carne (bovina, suína, peixe ou frango)  
Um tipo de salada (crua, refogada, cozida ou folha)  
Um tipo de Legume (cru, refogado, frito ou cozido).    

               

3.700 Unidade 

 
 
 
 
 

 

 
 

19,87 
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3.0. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA  
 
3.1. O objeto desta licitação será entregue mediante a expedição de solicitação de fornecimento  
pelo Setor Competente, no local e horário indicados, correndo por conta exclusiva desta  
proponente os custos de entrega. 
 
3.2.  A quantidade solicitada deverá ser entregue no máximo de 30 (trinta) minutos antes ou depois do horário 
pré-estabelecido entre as partes.  
 
3.3. O CONTRATADO ficará obrigado a atender às ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de 
validade do CONTRATO.  
 
3.4. Os dias, horários, as quantidades, e as demais condições de execução do objeto serão definidos na 
Ordem de Fornecimento e neste Edital e seus anexos. 
 
3.5. Não será aceito fornecimento que não tenham sido autorizados ou que, por qualquer motivo, não 
estejam de acordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
3.6. O objeto licitado deverão estar em embalagens acondicionada conforme item 1.1 deste Termo de 
Referência, respeitadas as condições sanitárias. 
 
3.7. A preparação dos alimentos deverá ser realizada nas dependências da empresa, com todos os 
utensílios para tal fim, de sua propriedade.  
 
3.8.  É de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material necessário à preparação 
dos alimentos. 

 
3.9. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, 
contados a partir da data de publicação do extrato do contrato. 
 
3.10. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 
informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 
 
3.11. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 
Ordem de Compra. 
 
3.12. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o objeto deverá ser substituído IMEDIATAMENTE, por 
conta e ônus da CONTRATADA. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao 
objeto encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto 
da licitação definitivamente recebido e aceito. 
 
3.13. O fornecimento do marmitex deverá ser baseado no planejamento do cardápio, 1.1 deste Termo de 
Referência constante no Anexo II do presente Edital, podendo o cardápio ser  
alterado, dependendo das necessidades dos que consumirem, sendo previamente comunicadas as devidas 
alterações pela CONTRATANTE. 
 
3.14. A empresa vencedora do certame deverá estar disponível para fornecer alimentação todos os dias da 
semana no horário de almoço e jantar, inclusive feriados.  
 
3.15. O Fornecimento e distribuição das marmitas (item 01) deverão ser acondicionadas em embalagens 
individuais descartáveis aluminizadas ou isopor e transportadas em caixas térmicas, acompanhadas de 
talheres descartáveis e guardanapos.   
 
3.16. O fornecimento da refeição (item 02) será in loco no local onde é servida a alimentação ao público. 
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4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item. 

 
 
 
 

 
 
 

 
5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA. 
 
5.1.  O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: 
Órgão 11-Fundo Municipal de Saúde unidade 12-Fundo Municipal de Saúde, Órgão 15-Fundo Municipal de 
Assistência Social unidade 01-Fundo Municipal de Assistência Social, Órgão 02-Prefeitura Municipal unidade 
02-Gabinete do Prefeito, Órgão 10-Fundo Municipal de Educação unidade 10-Sec.Mun. de Educação, Cult. 
Esp. e Lazer, Órgão 14-Fundo Municipal de Meio Ambiente unidade 15-Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, 13-Sec.Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária. 

 
 
 
 
 
 

 

 
6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
 
6.1.1. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 
6.1.2.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 
 
6.1.3. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
6.1.4. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
6.1.5.  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 
de Referência ou na minuta de contrato; 

 

 
 
 
 

 
7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
7.1. A Contratante obriga-se a: 
 
7.1.1. Receber o objeto, disponibilizando local, data e horário; 
 
7.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
 
7.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
 
7.1.5. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

8.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 133.369,00 (Cento e trinta e três Mil, trezentos e 
sessenta e nove Reais). 

8.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento 
de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contratações 
similares. 

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação 
será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato. 

10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 
da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é 
aquela prevista no Edital. 

 DOM ELISEU - PA, 03  de agosto de 2021 

_____________________________ 
Gersilon Silva da Gama

 Prefeito 
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