
Prefeitura Municipal de Jacunda 
Poder Executivo 

CNP J: 05.854.633/0001-80 

..........................................................•.......................•..•....................... 
Memoranda [ntemo 

A Exmo. Sr. 
Sr.0 ISMAEL GON<;AL YES BARBOSA 
Prefeito Municipal em Exercicio 
Nesta. 

Assunto: Solicitacao de Processo Licitat6rio 

Senhor Prefeito: 

Jacunda - Para, 12 de Janeiro de 2020. 

Vimos atraves deste, solicitar autorizacao para realizacao de Processo Licitat6rio para 

CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

DIARIO DE REFEl(;OES PRONTAS DO TIPO SELFSERVICE E 

MARMIT AS, NO LIMITE URBANO DO MUNICIPIO DE JACUNDA - PA. 

Informamos que encaminhamos em anexo Termo de Referencia contendo 

objeto, objetivo. quantitative e demais informacoes pertinentes ao pleito em tela. 

Sem mais para o momenta, elevamos votos de estima e consideracao. 

Atenciosamente, 

Rua Pinto Silva, s/n2 - Centro Administrativo - ex. Postal 3091- Jacunda - PA 
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TERMO DE REFERENCIA 

I. OBJETO: 

CONTRATA<;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

REFEI<;OES PRONTAS DO TIPO SELFSERVICE E MARMITAS, NO LIMITE URBANO DO 

MUNICiPIO DE JACUNDA. - PA. 

I. OBJETIVO E FlNALlDADE 

Producao. fornecimento, rnanipulacao e distribuicao de alirnentacao a todos os servidores que prestam 

ou que venham prestar services para as diversas unidades administrativas deste Municipio. 

2. JUSTIFICA TIV A: 

1.1 Justifica-se a presente contratacao devido a necessidade servidores que prestam ou que venham 

prestar services para as diversas unidades administrativas deste Municipio em tempo integral uma 

alirnentacao adequada. visando o born desempenho das atividades realizadas pelos nossos profissionais. 

elevando a sua auto-estima, como reconhecimento do importante papel exercido. enquanto servidor 

publico. 

Alern disso, preserva-los de quaisquer transtornos alimentares, tais como hipoglicemia ou 

hiperglicemia, decorrente da supressao de alguma refeicao, inclusive o desjejum, visto que nao 

sao poucas as ocasioes em que nossos servidores e/ou profissionais conrratados saem em 

ocorrencia pr6ximo ao horario de rendicao e so retornam muito depois do horario de passagem do 

service. 

3. DO CARDA.PIO 

3.1 As refeicoes terao peso total nao inferior a 700 (setecentos) gramas por unidade, excluindo-se salada 

e farofa. que deverao ser servidas e acondicionadas separadamente. Considerando as recornendacoes 

do PAT (Programa de Alimentacao do Trabalhador) e preconizacoes da OMS (Organizacao 

Mundial de Saude) referente a alirnentacao saudavel as refeicoes do alrnoco e jantar devera 

de 900 a I 000 KCal per capita, balanceada em 50% de carboidratos, 30% de lipidio 

proteinas de origem animal. Portanto, a porcao proteica (de origem animal), de alimento 

corresponder a nao menos de 140 (cento e quarenta) gramas quando sem osso e 

gramas com osso, por pessoa, por cada refeicao (cafe da manha, alrnoco e jantar). 

4. FORNECIMENTO 
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4.1. Para self-service com service de restaurante completo: 

4.1.1. As refeicoes deverao ser servidas parceladamente, de segunda-feira a 

impreterivelmente. no intervalo das I 2h00min as I 4h00min para o alrnoco e das I 8h00min as 

20h00min para o jantar. 

4.1.2. As refeicoes deverao ser elaboradas e preparadas nas instalacoes da empresa contratada, devendo 

a mesma equipar as instalacoes para confeccao das alirnentacoes, tais como utensilios domesticos. 

fogao, freezer, refrigerador. panelas, pratos, talheres, copos, xicaras, forro de mesa, etc.; 

4.1.3. As refeicoes deverao ser produzidas e fornecidas por pessoal qualificado para a confeccao das 

refeicoes (cozinheiros, etc.), para a limpeza e higienizacao dos ambientes onde serao 

confeccionadas e servidas as refeicoes (faxineiros, auxiliares de services gerais, etc.) e para servir as 

refeicoes (garcons, etc.), de acordo com as normas de vigilancia sanitaria; 

4.1.4. As quantidades diarias de refeicoes a serem elaboradas serao as solicitadas em formulario proprio 

e autorizadas pelo Gestor do Contrato. de acordo com a necessidade real de cada Secretaria ou 

Departamento. 

4.1.5. As quantidades de refeicoes estimadas servem como meras norteadoras do consumo real, nao 

vinculando o CONTRA TANTE a solicitacao total do quantitativo estimado. 

4.2. Para fornecimento de Marmitex ou Quentinhas: 

4.2.1. As Marmitex/quentinhas deverao ser enrregues parceladarnente, de segunda- 

feira a domingo. impreterivelmente no intervalo das I Oh30min as 11 h30min para o 

almoco e das I 7h30min as I 8h000min para o jantar, sendo o local de sua entrega no predio das 

Secretarias ou Departamentos solicitantes. 

4.2.2. As quentinhas deverao ser transportadas em acondicionamento terrnico que garanta a 

temperatura ea qualidade da alirnentacao fornecida; 

4.2.3. As refeicoes deverao ser acondicionadas em recipientes que mantenham a temperatura ideal 

para consumo; 

4.2.4. As refeicces deverao ser preparadas pela CONTRA TADA em local proprio, devidamente 

equipado e com condicoes adequadas ao pleno funcionamento, de acordo com as normas de 

vigilancia sanitaria: 

4.2.5. As quantidades diarias de refeicoes acondicionadas a serem fornecidas serao as solicit 

forrnulario proprio e autorizadas pelo Gestor do Contrato, de acordo com a necessida 

cada Secretaria ou Departamento; 

4.2.5.1. As quantidades de refeicoes estimadas servem como meras norteadoras 

real. nao vinculando o CONTRA T ANTE a sol icitacao total do quantitativo estimado; 
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4.3. 0 cardapio podera ser alterado, dependendo das necessidades dos que 

previamente comunicadas as devidas alteracoes pela CONTRA T ANTE; 

4.4. Em ocasioes eventuais a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA o fornecimento de 

quentinhas adicionais ou refeicoes com service de restaurante completo, respeitadas todas as 

condicoes ja estabelecidas; 

4.5. 0 Prazo para solicitacao ao fornecedor sera de no minimo 24 horas; 

4.6. Deverao ser utilizados generos alimenticios de primeira qualidade no preparo das refeicoes: 

4. 7. A bebida para o alrnoco e jantar (refrigerante ou suco) devera ser entregue gelada; 

4.8. Setor responsavel pelo gerenciamento do contrato: As Secretarias solicitantes juntamente com 

a Controladoria lnterna da P.M.J serao os setores responsaveis para solicitar, manter o controle, 

atestar a liberacao para pagamento, como tarnbem de manter contato com o fornecedor para 

esclarecimento quando for necessario. 

5. DISCRIMINA(:AO E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS 

As relacoes e quantitativos encontram-se conforrne as solicitacoes de despesas em Anexo. 

6. OBRIGA(:OES GERAIS DA CONTRA T ANTE 

6.1 Preslar todas as informacoes necessarias para que a CONTRA TADA possa fornecer os produtos 

dentro das especificacoes recomendadas. 

6.2 Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermedio da Controladoria Interna 

da P.M.J. 

6.3 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos services prestados, no prazo maxirno de 

ate 15 (quinze) dias uteis. a contar do recebimento das mesmas na Controladoria Interna Administrativa 

e Financeira/PMJ. 

6.4 - Rejeitar. no todo ou em parte, os services em desacordo com o especificado. 

6.5. Alocar recursos financeiros necessaries para cobrir as despesas de execucao deste contrato. 

efetuando os pagamentos em dia, e na forrna convencionada. 

6.6. Tomar todas as providencias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas deste contrato. 

6.7. Designar servidor ou cornissao composta por servidores da P.M.J. para o recebimento ea eita ao 

dos services. 

6.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. 

7. OBRIGA(:OES DA EMPRESA VENCEDORA 
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7.1 A prestacao dos services devera obedecer, rigorosamente, as especificacoes deste memor 

descritivo e as demais instrucoes contidas no Edita! do Pregao Presencial e na Minuta de Contrato. 

7 .2 Ressarcir eventuais sol icitacoes voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas durante a 

vigencia do contrato. 

7.3 Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestacao dos services ea aquisicao 

dos produtos. em especial. o C6digo de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe inteiramente a 

responsabilidade por eventuais transgressoes a que der causa. 

7.4 Fornecer os produtos conforme especificado pelo CONTRA TANTE, com base no resultado e 

hornologacao do procedimento licitat6rio: 

7.5 Manter durante a execucao do objeto deste Termo de Referencia as condicoes de habilitacao e 

qualificacao exigidas na fase licitat6ria. 

7.6 Cumprir as exigencies, no que concerne a apresentacao das certidoes negativas de debitos tributaries 

e fiscais (CARTAO DO CNPJ, CND FGTS, CND fNSS. CND TRABALHISTA, CND DiVIDA 

ATIVA DA UNIAO, CND ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

7.7 Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria lnterna Administrativa e Financeira/ P.M.J .. 

discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores conforme 

constam discriminados no contrato. 

7.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e de transporte 

resultantes da e ecucao do contrato. 

7.9 Responder pelos danos causados diretamente a Adrninistracao ou a terceiros, decorrentes da sua 

culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao 

ou acompanhamento pelo CONTRA TANTE. 

7.10. A CONTRA TADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo com o disposto 

na CLAUSULA QUARTA. 

7.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Adrninistracao ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao interessado. 

7.11. Fornecer o produto adjudicado, parceladamente conforme for solicitado, no prazo maxi 

(vinte e quatro) horas, contadas a partir da solicitacao da CONTRA TANTE. 

7.13. O retardamento no fornecimento. nao justificado, considerar-se-a como infracao contrat 

7.14. A CO TRATADA assurnira a responsabilidade e o onus pelo recolhimento de todos s imp 

taxas, tarifas, contribuicoes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam o v 

incidir sobre os produtos objeto deste Contrato e apresentar os respectivos comprovante 
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pelo CONTRA TANTE no ato do pagamento. 

7.15. A fiscalizacao da aquisicao dos produtos por parte da P.M.J nao exclui nem reduz a 

responsabi lidade da CONTRA TADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em 

corresponsabi I idade da CONTRA T ANTE ou de seus agentes e preposto, de conformidade com o art. 70 

da Lei n° 8.666 de 1993. 

7. 16. Cabera a CONTRA TADA todas as providencias e obrigacoes estabelecidas na legislacao 

especifica de acidente de trabalho, quando em ocorrencias da especie forem vitimas os seus tecnicos e 

empregados no desempenho do service, ou em contato com eles nas dependencias da 

CONTRA TA NTE. 

8. CONDI<;OES SOBRE A CONTRATA<;AO: 

8.1 Em hip6tese alguma sera permitida a sub-rogacao do contrato para terceiros, senao por aquele 

contratado. 

9. FUNDAMENTO LEGAL 

9.1 A contratacao dos services, objeto deste Termo de Referencia, tern amparo legal, integralmente, na 

Lei n." I 0.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e. 

subsidiariamente, na Lei n° 8666/93 e suas alteracoes. 

10. RECURSOS FLNANCEIROS: 

I 0.1. Os recurses para pagamentos dos services a serem contratados. correrao a conta dos recursos da 

dotacao orcarnentaria indicados no(s) Contrato(s). 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 

11.1 0 pagamento sera efetuado, ate o 30° (trigesirno) dia util, contados a partir da data de apre 

da Nota Fiscal/Fatura na Controladoria lntema Administrativa e Financeira/PMJ, e sera depo itad 

conta corrente indicada pela CONTRA TADA; 

11.2 E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada nest 

Referencia. em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titu o, s 

de aplicacao das sancoes previstas neste instrumento e indenizacao pelos danos decorrentes. 

11.3 Para efeito de pagamento. A P.M.J procedera as retencoes tributarias e previdenciarias 

legislacao em vigor. aplicaveis a este insrrumento. 
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Contribuicoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera apresentar 

juntamente com a nota fiscal, a devida cornprovacao a fim de evitar a retencao na fonte dos tributos e 

contribuicoes de acordo com a legislacao especifica. 

11.5 Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em situacao 

irregular perante os orgaos tributaries e fiscais dos diversos entes da Federacao. 

11.6 As Notas Fiscais expedidas em desacordo com estas clausulas serao devolvidas a CONTRA TADA 

para a devida retificacao. nao sendo considerada para contagem do prazo. 

11.7 enhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de liquidacao de 

qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direta a alteracao de precos, indenizacao ou 

cornpensacao financeira. 

11.8 A P.M.J se reserva o direito de recusar executar o pagamento se os produtos nao estiverem de 

acordo com as especificacoes contratadas ou apresentarem vicios. 

12. VIGENCIA CONTRATUAL 

12.1 A vigencia do contrato sera 31 de dezembro 2020, contados a partir da data da assinatura do 

contrato. podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. Em caso de inexecucao parcial ou total das condicoes pactuadas. erro ou mora na execucao, 

garantida a previa defesa, ficara a CONTRA TADA sujeita as sancoes previstas na Lei 8.666/93; 

13.2. A CO TRA TADA que, por qualquer forma, nao cumprir as normas do contrato celebrado esta 

sujeita a sancoes, assegurados o contradit6rio e ampla defesa. 

Jacunda - Para, 12 de Janeiro de 2020. 
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