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ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021PMT-PE-SRP 

 
 
1. DO OBJETO: 

 
 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 
DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO E FUNDOS, 
(conforme termo de referência). 

 
2. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES: 

 
 

2.1  Considerando a urgência e as particularidades dos serviços, conforme justificativa 
fundamentada exposta no processo administrativo, as empresas licitantes interessadas 
deverão estar estabelecidas, obrigatoriamente, no município de trairão/PA; 
 
2.2  Os serviços deverão ser executados no estabelecimento do prestador de serviços, 
que deverá dispor de barracão coberto, cercado e equipado com todos os equipamentos 
necessários a perfeita execução dos mesmos, não se permitindo a terceirização. 
 
2.3 - O prazo de execução/ entrega dos serviços deverá ser em até 2 (duas) horas da 
sua solicitação. 
 
2.4 - O prestador de serviços deverá permitir o acompanhamento dos mesmos por 
servidor municipal. 
 
2.5  É vedado à CONTRATADA: 
 
2.5.1 - A subcontratação do objeto deste contrato. 
 
 
3. PLANILHA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE DOS 
SERVIÇOS; 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 MARMITEX. 6370,000 UNIDADE  

  

Especificação: COMPOSTA POR CARNE PURA 200 GR, 
FRANGO OU PEIXE 200 GR, ARROZ 250 GR, FEIJÃO 150 
GR, MACARRÃO 150 GR, FAROFA 70 GR, E SALADA 
VARIADA 60 GR.(em Trairão)     

  Valor total extenso: 
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2 REFEIÇÃO NORMAL (SELF SERVICE) - (EM TRAIRÃO) 1580,000 UNIDADE  

  Valor total extenso: 

        
 

 
4. JUSTIFICATIVA; 
 
 
4.1 O fornecimento do objeto proposto é necessário para atender demanda de 
funcionários que trabalham no interior do Município no conserto de estradas, pontes e 
outros serviços da zona rural onde não há condições de deslocamento de volta a seus 
lares para fazerem as refeições. Também há a necessidade de refeições e marmitex para 
Secretarias que desenvolvem várias ações no Município, no fornecimento de alimentação 
em porções individuais aos servidores em regime de plantão, aos servidores públicos em 
atividade nos eventos promovidos pelas Secretarias. A aquisição dos materiais acima 
elencados está destinada ao fornecimento de refeições prontas em marmitex ou self 
servisse, para atender as programações da Secretaria de Educação, através das escolas 
municipais de ensino, tendo em vista as programações que ocorre no decorrer do ano 
letivo, tais como planejamentos pedagógicos, oficinas, conferencias, entre outros, que se 
estendem por mais de um dia e de forma direta, sendo necessário, o fornecimento dessas 
refeições. A aquisição dos bens acima elencados atenderá ás necessidades do Secretaria 
Municipal de Saúde. Faz-se necessário um processo licitatório para a aquisição de 
refeições, tem por finalidade suprir as demandas de alimentação: dos motoristas das 
ambulâncias e servidores quando levam pacientes para a sede do município ou 
comunidade até mesmo no distrito de caracol; para profissionais quando realizam 
comandos, campanhas de vacinas e profissionais que vem de outras cidades para 
participar de mutirões, e comandos médicos e conferencias. Nesse sentido, o presente 
processo licitatório se justifica como forma legal, por uma finalidade maior que e a de 
adquirir refeições para dá continuidade aos serviços prestados.  
 
4.2 Por esses motivos, faz-se necessário a abertura de procedimento licitatório que 
subsidie a contratação.   
 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;   
 
 
5.1 - A aquisição será custeada com recursos das Dotações Orçamentárias da Prefeitura 
Municipal de Trairão e Órgãos Participantes. De acordo com o § 2º do artigo 7º do decreto 
federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, na licitação paro Registro de preços não é 
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábil. 
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5.2 As despesas com a consecução do objeto deste edital serão pagas, mediante 
emissão de nota de empenho ordinário, com recursos financeiros oriundos do Erário 
Municipal e Federal e alocado em dotação orçamentária, que somente será informada 
quando da eventual formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 
 
6. MEDIDAS CAUTELADORAS; 
 
 
6.1 - 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. 
 
 
7. CONTROLE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL; 
 
 
7.1 - 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. 
 
7.1.1 - O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 
 
 
8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; 
 
 
8.1 - A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação 
e da contratação é aquela prevista no Edital. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


