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TERMO DE REFERENCIA 

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA (GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO - PA. 

1.1 O fornecimento listado não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, pois 

os mesmos encontram-se em quantidades estimadas, para atender as necessidades da 

Prefeitura. 

1.2 Este procedimento será feito através de Sistema de Registro de Preço pelos motivos 

expostos abaixo: 

1.2.1 Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e 

entidades podem participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos 

ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano. É o atendimento ao Princípio da 

Economicidade. 

1.2.2  Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de 

licitações e dos custos operacionais durante o exercício financeiro. 

1.2.3 Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela 

Administração. 

1.2.4  A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em 

se adquirir os itens registrados. 

1.2.5 Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços registrados, 

que seja em suas quantidades parciais ou totais. 

1.2.6  Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos 

preços registrados. 

1.2.7 O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

1.2.8 Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

1.2.9 Atendimento de demandas imprevisíveis. 

1.2.10 Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da 

entrega ou fornecimento do bem ou serviço registrado ocorrer de forma 

parcelada. 

1.2.11 Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de 

armazenagem, bem como de perdas por perecimento ou má conservação, uma 

vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades. 

 

Obs: O contrato será formalizado apenas na hora das solicitações do órgão interessado através de 

instrumento contratual, emissão de nota de empenho, autorização de compra ou outro meio similar, 

conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93.  

 

2. JUSTIFICATIVA:   

2.1 A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pela necessidade de 

manutenção dos setores e departamentos administrativos, apoio aos 

eventos/campanhas/reuniões realizados pelas diversas secretarias, bem como dispor de 

refeições para os servidores que realizarem atividades com horários estendidos e 

eventuais prestadores de serviços (técnicos, palestrantes, dentre outros) que estejam a 

serviço desta municipalidade. 
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3. LOCAIS ASSISTIDOS PELO FORNECIMENTO: 

 

3.1 Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura; 

3.2 Secretaria Municipal de Administração, Orçamentos e Finanças; 

3.3 Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social; 

3.4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

3.5 Secretaria Municipal de Saúde; 

3.6 Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB; 

3.7 Secretaria Municipal de Agricultura; 

3.8 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL:  
4.1 A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº 3.555/00, 

Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8666/93 e suas 

alterações. 

 

5. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

 

5.1 Contratada 

5.1.1 Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento 

expresso neste Termo de Referência e no Edital da Licitação, observando 

rigorosamente as normas constantes neste instrumento e no edital; 

5.1.2 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos 

federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto deste Termo; 

5.1.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive com transporte das 

refeições e lanches a serem entregues; 

5.1.4 Entregar as refeições e lanches solicitados dentro do prazo estabelecido; 

5.1.5  As refeições e lanches deverão ser fornecidas imediatamente e/ou 

conforme solicitado através da ordem de fornecimento; 

5.1.6 As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório e número 

do contrato; 

5.1.7 O fornecimento deverá ser realizado no município de Santarém Novo, de 

acordo com o órgão solicitante; 

5.1.8 Ofertar produtos que atendam que estejam rigorosamente dentro das 

normas vigentes do Ministério da Saúde (Anvisa) - (conforme a planilha 

em anexo). 

5.1.9 A licitante fará o controle do fornecimento por meio de requisições, 

devendo a contratada apresenta-las junto a nota fiscal, quando do 

pagamento. 

 

5.2 Contratante 
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5.2.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações; 

5.2.2  Rejeitar o produto que não atenda às especificações deste Termo de 

Referência; 

5.2.3 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da 

contratada, observando ainda as condições estabelecidas no edital de 

licitação; 

5.2.4 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades detectadas no referido fornecimento, para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias; 

5.2.5 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem 

solicitados pelos técnicos da contratada; 

5.2.6 Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até trinta dias, contado a partir 

da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos 

produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as 

autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com 

as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 

competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da Ordem 

de Compra emitida. 

 

6. LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS:  
6.1 Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as 

necessidades do Órgão Solicitante, através da Ordem de Compra assinadas por 

responsável do Setor de Compras. 

6.2  O produto deverá ser entregue imediatamente e/ou conforme solicitado através da 

ordem de fornecimento; 

6.3  Local de entrega: no estabelecimento comercial da licitante e/ou conforme solicitado 

através da ordem de fornecimento; 

6.4 As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h as 12h30 e 

de 14h30 as 18h) e/ou Pessoalmente Pelo solicitante. 

6.5 O produto deverá ser entregue acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá 

conter descrição do item, quantidade, preços unitários e totais. 

 

7. DO FORNECIMENTO: 

7.1 O fornecimento deverá ser de forma fracionada conforme a necessidade de cada 

Secretaria, no estabelecimento da licitante e/ou no endereço por ela solicitado através 

da ordem de fornecimento; 

7.2 Os meios de transporte dos alimentos preparados deveram ser higienizados, sendo 

adotadas medidas afim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas.  

7.3 As refeições diárias tipo marmitex e lanches deverão estar acondicionada em 

embalagens apropriadas em obediência as legislações vigentes e fiscalizada pelas 

autoridades sanitárias competentes. 

 

 

 8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO: 

8.1 A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade 

da empresa contratada; 
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8.2 O acompanhamento do instrumento contratual decorrente do objeto deste Termo de 

Referência será efetuado pelo Fiscal do Contrato, designado por Portaria, que poderá, 

a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas instrumento 

editalício e contratual; 
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