
POOER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAT DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

CEP, 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ ns 10.219.202/0007-82

TERMO DE REFERÊNCIA

I. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Orgâo: Cârnara Municipal de Santarém - CMS

CNPJ: | 0.2 I 9.2021000 l-82

Endereço: Av. Dr. Anysio Chaves, no 1001, bairro Aeroporto Velho

CEP: 68.030-290

Cidade: Santarém-PA

Fones: (93) 2101 5300

2. OBJETO

2.1 constitui objeto do presente certame FoRIIECIMENTo DE RErEIÇÃo rlpo
COQUETEL, LANCHES, REFEIÇÔES INDIVIDUAIS DO TIPO MARMITEX E
BUFFET, COM VARIAÇÃO NE C.C,ROÁPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM. CMS-

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A câmara Municipal de santarém, no sentido de atender suas necessidades precípuas
incorporadas não apenas em seus atos legislativos, necessita que a sua estrutura administrativa
esteja adequada e a sua funcionalidade intema capaz de atender sua missão.

No desenvolvimento de seu mister existe a necessidade de alimentação dos seus servidores e
vereadores, necessitando para isso de refeições individuais (tipo marmitex), lanches e coquetel
(em eventos da Câmara Municipal de Santarém).

A aquisição de alimentos como refeições individuais (tipo marmitex), lanches e coquetel (em

eventos da Câmara Municipal de Santarém) está prevista no orçamento da Casa. Com efeito. é

necessário que seja realizado o competente processo licitatório.

3.2. Considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca da

satisfação do interesse coletivo, se submeter a um Regime Jurídico-administrativo marcado pela

existência de prerrogativas e sujeições e dotado de princípios logicamente concatenados que

disciplinam a atuação dos gestores da coisa pública, onde alguns destes princípios estão

expressos exemplificativamente na Constituição Federal (artígo 37, caput), quais sejam.

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constituindo o que a doutrina

denomina de princípios basilares da Administração Pública.
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3.3. Ainda sobre a atuação da Administração pública, a carta Magna (artigo 37, XXI)
estabeleceu a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações.
Desta forma, no intuito de atribuir às contratações públicas maior transparência e efetividade,
a Lei 8.666193 veio estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, às quais o
administrador público se encontra adstrito.

3.4. o princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da
probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administração pública.
una vez que a ampla dilrulgação do ceÍame possibilita o acesso indistinto de todos os
interessados à licitação e, em consequência, contribui para ampliar o universo de propostas.

3.5. Este princípio assume elevado grau de impoÍância, uma vez que, além de princípio geral
de Direito Administrativo, também constitui condição de eficácia da própria licitação (art. 21,
Lei 8.666/93) e do contrato administrativo (art. 61, § único, Lei 8.666193). Verifica-se, pois,
que o princípio da publicidade enseja a realização do controle dos atos administrativos pelo
povo e contribui para efetivação dos demais princípios, tais como moralidade e impessoalidade.

3.6. Da análise da Lei de Licitações, resta configurado que, no que pese o princípio da
publicidade não se restringir à publicação do aviso da ticitação, diante da essencialidade da
divulgação da ocorrência do certame para a legitimação dos procedimentos adotados na

contratação pública, a disciplina do artigo 2l da Lei 8.666/93 se reveste de importância ímpar
para a efetividade dos princípios que regem a Administração Pública. Neste sentido, reforçando
a essencialidade da transparência dos atos administrativos para o alcance de uma Administraçâo
proba e eficiente, arrematamos as considerações do presente artigo com as sábias palavras de

Colaço Antunes (1990, apud AMARAL, 2007, p. 19): "Uma Administração opaca infantiliza,
uma Administração transparente esclarece e tranquiliza".

3.7. A aquisição do objeto será realizada atraves de licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal através do Núcleo Técnico de Licitações.

a realização do certame.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD
VAL.

UN IT.
NTÉDIO

VALOR
TOTAL
MÉDIO

I

COQUETEL - Composição básica:
Salgadinhos tipo canudinhos, coxinhas de

fiango, esfirra de came, kibe, bolinho de
peixes, ou similares, água mineral com e sem
gás, refrigerantes convencionais e do tip

PESSOA 3.000
RS

28,30
R$

84.900,00
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zero, suco de frutas regionais, garçons e louças
necessárias para o evento.

REFEIÇÓES INDIVIDUA IS
(MARMITEX) - Cardápio básico: Anoz,
Feijão (preto ou Carioca), Came branca (aves,
pescados, etc.) e vermelha, saladas variadas,
legumes, verduras e/ou qualquer outro
acompanhamento de boa qualidade.
Obs.: Os alimentos deveram ser
acondicionados em embalagens descartáveis
aluminizadas ou marmita térmica descartável.

r.000 RS

17.000.00

PESSOA 3.ó00
RS

14,50
R$

52.200,00

.1

BUFFET - Composição btuica: enlrada de
ftios e salgados variados (dez por pessoas),
com três opções de cardápio: Came e Frango.
Guarnições com acompaúamento,
sobremesas de até três sabores. água,
refrigerantes, suco de frutas regionais, garçons
e louças necessárias para o evento.

PESSOA 600
RS

69,63

TOTAL
(Cento e Noyentâ e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reâis)

R§
t95.E7E,00

RS

41.778.00

5. FUNDAMENTO LEGAL

6. PRAZO DE FORNECIMENTO E EXECLIÇÃO

6.1. O Prazo para o fomecimento dos serviços será de l2 (doze) meses imediatamente após o

encamiúamento via correio eletrônico (e-mail) da Ordem de serviço, objeto deste Edital.

$ClPÁl
c
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IJND RS
17,00

LANCHES INDIVIDUAIS. serviços de
lanches individuais para as sessões,
SALCADOS, PÀES, BOLOS, FRUTAS,
SUCOS, REFRIGERANTES, MISTO
QUENTE, PIZZA, MINGAU.
TAPIOQUINHA

5.1 Lei n'.8.666/93, atualizada;

5.2 Lei n" 10.520 de 17107/2002, que instituiu modatidade de licitação denominada pregão,

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

5.3 Decreto no 3.555 de 09/08/2000, que aprova o Regulamento para a modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e sewiços comuns;

5.4 Lei Municipal 18.34712010, que institui o tratamento diferenciado para as ME e EPP no

âmbito do Município de Santarém;

5.5 Decreto Municipal n'44412005, de 25111/2005;

5.6 Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



6.2. os textos deverão ser encamiúados à contratada, juntamente com a solicitação do serviço.
através de correio eletrônico (e-mail).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.2. A Contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;

8.3. A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou
indiretamente aplicável ao objeto do Termo de Referência;

8.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fomecimento do objeto

do Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a Contratante e os empregados da

Contratada;

8.6. A Contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do Termo de

Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, comerciais,

seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros beneficios

exigidos. A inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere a Contratante

à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

8.7 Respeitar as norÍnas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante;

8.8.Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Contratante,

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à

boa ordem e às normas disciplinares da Contratante;

CIPÀ
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7. VIGÊNCIA DO CONTRATO

7-1. o prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, lnciso I,
§ 20 e art. 65, I, alínea b, § l" da Lei de Licitações e Conrratos 8.666193.

8.1. A Contratada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de Referência;

8.4. A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada

a Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto do Termo de Referência,

isentando a Contratante de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais

reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou
jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar os pagamentos correspondentes à faturas emitidas dentro do prazo legal;

9.2. Proporcionar todas as facilidades necessiirias à boa execução do objeto desta licitação;

9.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela

CONTRATADA;
9.4. Permitir acesso aos funcioniírios da CONTRATADA, desde que devidamente

identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários

de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

9.5. Notificar a CONTRATADA, fixando pÍazo p a correção das irregularidades ou defeitos

encontrados;

9.6, Fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões

e técnicas, com detalhamento, cllezÃ e objetividade.
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8.8. Acatar todas as orientações da contratante, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-
se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações formuladas;

8.9' Manter, durante o fomecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
8.10. Utilizar produtos solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro
nos órgãos competentes e o príLzo de validade, sendo vedada a utilização de produtos conr
alterações de caracteristicas, ainda que dentro do prazo de validade, e executar os serviços conr
presteza;
8.11. Substituir, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, todos os produtos entregues fora das
especificações, com data de validade inferior à permitida ou com quaisquer outras
irregularidades;
8.12. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer inegularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;
8.13. Cumprir os horiirios de entrega do objeto deste Termo de Referência estabelecidos pela
CONTRATANTE;
8.14. Substituir, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, todos os materiais entregues fora
das especificações, com data de validade inferior à permitida ou com quaisquer outras
irregularidades;
8.15. A empresa vencedora do referido certame, deverá no ato da assinatura do contrato, fazer
a apresentação da regularidade junto a vigilância sanitiiLria, considerando que a entrega de bens,
manipuláveis e perecíveis (lanches), serão feitos diariamente (refeições), preservando, portanto.
a saúde dos usuários;
8.16.Não será permitida a apresentação de certidão de vigilância sanitaria local de pessoa
jurídica diversa da contratada, eis que não é permitida a subcontratação.
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10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do

contrato, o servidor RICARDO CORREA ORTIZ, servidor público, Matricula no

120704-0, designada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e a servidora

JAQUELINE RAMOS GONÇALVES, servidora pública, Matrícula no

120475-9, designada pelo órgão solicitante como FISCAL SUBSTITUTA, observando-se as

disposições contidas no artigo 67 e parágrafos daLei 8.666193, cabendolhes dentre outros:

10.2. Solicitar a execução dos objetos mencionados;

10.3. Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas

para regularização das falhas ou defeitos observados;

10.4. Levar ao coúecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua

competência;

10.5. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste

Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que

comprovem essas solicitações de providências;

10.6. Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar

as ocorrências de indisponibitidade;

10.7. Encamiúar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

10.8. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao

CONTRATANTE, responsabilidade solidríria, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.

10.9. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do cONTRATANTE,

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela

CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito'

10.10. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalizaçào.

observarão se a G0NTRATADA cunrpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos,

bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual'

10.11. E vedado ao Municipio e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os

empregados da coNTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela

indicados 
êcrê ..\rr1ÍâÍo a contratada ( pela

10.12. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto acelto

Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessiirio'
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1I. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.03 1.00012.001.3.3.90.30.00

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificação

de que o objeto foi aceito, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de

conformidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária,

banco:_; Agência _; Conta Corrente _; Localidade _, onde deverá ser

efetivado o crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentagão da competente nota fiscal

eletrônica junto ao departamento de finanças, em anexo a esta, todas as certidões pertinentes,

conforme artigo 40, inciso XIV, alínea "a" e aÍigo 55, inciso XIII, daLei 8.666/93.

13. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

13.1. O prazo de fomecimento/entrega será para marmitex, diariamente e/ou de acordo com a

necessidade da CMS, ahavés da entrega da Requisição ou documento similar; e em até no

Mríximo 3 (três) dias úteis para os lanches, coquetel e buffet.

13.2. O tocal de entrega do objeto deste Termo de Referência, conforme sua necessidade será

descrito na Requisição.

13.3. Proceder à entrega das refeições devidamente transportadas, de forma a não ser

danificadas, sendo de inleira responsabilidade da CoNTRATADA o transporte até o local

determinado. A refeição deverá estar no local e horário designado pela CMS;

13.4. Responsabilizar-se-á pela qualidade e quantidade da alimentação fornecida, que deverá

estar de aiordo com as especificações previstas. Caso o produto esteja em desacordo com as

especificações técnicas, deverão ser substituídos sem ônus pâra â contratante:

13.5. O peso do marmitex deverá ser no minimo 600 gramas'

I4. CLASSIFI CACÃO DOS BENS COMUNS

14.1. O objeto a ser contratado possui a na,crúeza de bem comum de que trata a Lei n"

lo.52ol2oo2eoDecreton.3.555/00hajavistaqueospadrõesdequalidadeetodasas
características gerais e específicas dos produtos são as usuais do mercado e passíveis de

descrição sucinta, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão' e que o

,6Ci ô
i,

\
ds s/

{

11.2. Para o ano de 2022 a reserva orçamentríria será informada através de apostilamento.

:ê

11.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotaçào
orçamentária da Câmara Municipal de Santarém, que integram o objeto da licitação:
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procedimento seja por item.

15. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

15.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei n'8.666/93, Lei n'
10.520/2002. e Iegislaçâo em vigor.

DaÍa:2010112021 Data:2010112021

Solicitado r: Autorizado po

Alene ral Cunha Ronan beral Lira Júnior
Diretora Geral - CMS
Porí. N" 003/202I -DAF-DRH

Presidente Câmara Municipal de Sqntqrém
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