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O. 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1.1. Contratação da aquisição de FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/MARMITEX E 
S A L G A D O TIPO FESTA, para atender às demandas dos Serviços desenvolvidos por 
esta Secretaria, Conselhos e Serviços de Proteção Social Básica e Especial do CRAS e 
CREAS, bem como do Programa Bolsa Família e CADÚNICO, no exercício de 2018, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

2. Espec i f icações , Quant i ta t ivos e Preços Máx imos Admi t idos . 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E- mail:assistenclasoclalobidos@yahoo.com.br 

Praça Barão do Rio Branco s/n - Centro 

CEP : 68520.00 - Óbidos PA. 

EMPRESA A: JOSE EDIVANE BARAUMA BATISTA-27.024.594/0001-27 

EMPRESA B:GURY PANIFICADORA -14310.0001-78 

EMPRESA C: ELISA VIDAL TVARES 

22.540.246/0001-99 

EMPRESA D: EDILENA MARIA MIRANDA 

PINHEIRO(28.330.198/0001-90) 

DESCRIÇÃO 

ESTIMATIVA DE PREÇO 

OUAN VALOR UNITÁRIO QUAN 
T Empre Empre Empre EMPRE 

saA saB saò SAD 

VALOR 
UNITÁR 

10 
MÉDIO 

Refeição / Marmitex .composto por 
Carne Bovina, Frango ou Peixe 
(Assado, Cozido, 
Frito).acompanhamento arroz, feijão, 
macarrão, farofa e salada 

VALOR 
TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ 
UND 500 15,00 12,00 10,00 12,33 6.166,67 

^^^^^ 
I 
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Salgado Tipo Festa, composto 
coxinha de frango .risoles queijo ou 
presunto .bolinha de queijo ou 
piracuí. canudinho recheados 

CENT 
0 

300 
R$ 

40,00 
R$ 

50,00 
R$ 

35,00 
R$ 

30,00 
RS 

38,75 
RS 

11.625,00 

Valor Total Estimado 
RS 
17.791,67 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1.1. A aquisição dos objetos acima elencadas atenderão às necessidades dos Serviços 
desenvolvidos pela Secretaria de desenvolvimento Social, bem como os Conselhos e 
Serviços de Proteção Social Básica e Especial do CRAS e CREAS, Programa Bolsa 
Família e CADÚNICO no exercicio de 2018.Dessa Forma se faz necessário á 
Contratação de Empresa para o Fornecimento de FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÃO/MARMITEX E S ALGADO TIPO FESTA, a fim de atender e dar continuidade 
ao desenvolvimento dos trabalhos. 

4. CLASSIF ICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4 .1 .1 . Os objetos deste termo de referência enquadram-se na classificação de bens comuns, 
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

5. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO. 

5.1.1. O fornecimento do produto deverá ser entregue de forma parcelada, conforme a 
necessidade de consumo apresentado por está secretaria. O prazo máximo para a 
entrega será de até 24 (Horas), após o recebimento da o rdem de fornec imento emitida 
pelo Departamento de Compras para o fornecedor. 

5.1.2. O prazo previsto no item anterior também admite prorrogação, desde que plenamente 
justificado, atendendo aos interesses e conveniência da administração publica. 

5.1.3. Os Objetos deste Termo de Referencia devem ser entregues na sede desta secretaria, 
sito à Praça Barão do rio Branco S/N, Centro-Óbidos/PA CEP: 68250-000, no horário das 
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U Oocum*nt» 

referência ao qual competirá; Receber e Verificar a qualidade do serviço prestado, Datar, Atestar, 
Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração; 

c) 0(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução do contrato; 

d) A fiscalização de que trata este itern não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de matenal inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em co-responsabilidade da A-dministração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
0 art. 70 da Lei n° 8.666. de 1993: 

e) 0(s) fiscal{is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos obsei*vados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

4 - Local para Entrega dos Itens 
Local • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB 
End. Rua: Almirante Bárroso N°: s/n 
Bairro: Centro i Ctdade: Óbidos Estado: Pará 
CEP: 68.250-000 i 
No horário das 08:00 às 14:00, ncs dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadual e 
Municipal. 

S - Justificativa do Serviço 
A presente Licitação é justificada pela necessidade de aquisição de Fornecimento de Refeição/marmitex e 
Salgado tipo Festa, necessários para garantir e dar suporte as Ações realizadas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB no Município. ^ ^ ^ ^ ^ 

6 - Especificações, quantitativos e Preços Máximos Admitidos. 

Item Descrição Unid. 
Quan 

t. 
Total 

Valor Unit. 
Médio 

Valor Totí/I 
Médio 

01 Refeição/marmitex, composto por camo bovina, 
frango ou Peixe (assado, coz-do. frito). ' 
acompanhamento arroz, fei jão, .Tiacarrão, farofa e 
salada. 

Und 
200 

R$ 12,33 

RS 2.466,00 

02 Salgado tipo festa, composto coxinha de frango, 
rissoles, queijo ou presunto, bolinha de queijo ou 
piracui. canudinho recheados. 

Centro 50 
R$ 38.75 

* 

RS 1.937,50 

RS 4.403,50 
7 - Da Fonte de Recurso 

As despesas deste T ERMO DL REFERÊNCIA ocorrerão por conta das classificações funcionais constantes 
da Lei Orçamentária Anual de 2018. 

n* - Obrigações 

Óbidos 
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1=» 

a) Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade e execução dos 
produtos recebidos, Datar e Atestar, assim como av i sa r com 20 (vinte) d ias de 
antecedência do termino do contrato ao(a) Secretário (o), para que o(a) mesmo(a) tome as 
devidas providências a vigência do contrato. 

b) A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no Referido Termo 
de referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do serviço prestado. Datar, 
Atestar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato, e de tudo dará ciência á Administração: 

c) 0 ( s ) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato: 

d) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, 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 co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 
8.666, de 1993; 

e) 0 ( s ) fiscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

4 - Loca l para Ent rega d o s I tens 

Local 
End.: 

Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura-SEURBI 
Av. Prefeito Nelson Souza N' s/n 

Bairro;^ 
CEP: 

Fátima Cidade: I Óbidos Estado: Pará 
68.250-000 

No horário das 08:00 às 14:00, nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, 
Estadual e Municipal. 

5 jus t i f i ca t i va do Serv iço 

A presente Licitação é justificada pela necessidade de aquisição de Fornecimento de 

Refeição/marmitex e Salgado tipo Festa, necessários para garantir e dar suporte as Ações 
realizadas pela Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI e SEMPAR 
no Município. 

6 - Especi f icações, quanti tat ivos e Preços Máx imos Admit idos. 

Item Descr ição Unid. 
Quant. 
Total 

Valor Unit. 
Médio 

Valor Total Médio 

01 

Refeição/marmitex, composto por carne 
bovina, frango ou Peixe (assado, cozido, 
frito), acompanhamento arroz, feijão, 
macarrão, farofa e salada. 

Und 
350 

RS 12.33 R$4.315 ,50 

02 
Salgado tipo festa, composto coxinha de 
frango, rissoles, queijo ou presunto, bolinha 

Cento 
50 

R$ 38,75 R$ 1.937,50 
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de queijo ou piracui, canudinho recheados. 
R$ 6.253,00 

7 - Da Fonte de R e c u r s o 

As despesas deste T E R M O DE REFERÊNCIA ocorrerão por conta das classificações funcionais 
constantes da Lei Orçamentária Anual de 2018. 

8 - Obr igações 
8.1 Obr igações da C O N T R A T A D A 

A C O N T R A T A D A obriga-se a: 

a) Cumprir todas as exigências do Edital, Contrato e do Termo de Referência 

b) Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados 
necessários á perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os 
pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e 
fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora; 
Atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as 
providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

d) Indenizar o contratante por quaisquer danos causados aos serviços, por seus empregados, 
ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à 
C O N T R A T A D A ; 

e) Comunicar, formalmente no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
entrega do Item, ao C O N T R A T A N T E , eventuais ocorrências como interrupção ou possível 
atraso na entrega ou execução do serviço; 

f) Entreqar o objeto deste Termo de Referência no endereco indicado no Item 4 - (4 - Loca l 
para entrega d o s Itens); 

g) Entreqar o obietor deste Termo de Referência no Prazo Máximo de até 15 (quinze) d ias. a 
contar a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, assinada pelo{a) Fiscal e 
Secretário(a), em estrita observância das especificações do Edital, Proposta Consolidada e 
Termo de Referência. 

h) T o d a s a s d e s p e s a s diretas e indlretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos 
sociais, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, deslocamento de pessoal, prestação de 
garantia. Seguro, transporte até o destino e demais encargos de qualquer natureza 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido 
pleitear a esse título; 

i) Fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de manuseio e vício 
de utilização, não podendo ser inferior a 12 (doze) m e s e s , inclusive com sua substituição 
quando necessário, sem ónus para a contratante, e/ou garantia a ser considerada será 
aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a 
substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação; 

j) Reoarar. corriair ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos, incorreções, danos decorrentes resultantes da execução do 
serviço Contratado, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

1) Caso os Serviços não estejam de acordo com as exigências editalicias, a C O N T R A T A D A 
deverá refazer ou subst i tu i r o obieto em auestão. no prazo Máximo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, contado do recebimento da NOTIF ICAÇÃO da C O N T R A T A N T E , sob pena 
de aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato; i ^ 
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