
 

 

 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 

 

ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 033/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

               A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA-PA, pretende adquirir, com base 

na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais 

regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, para o Registro de preços para o 

eventual Fornecimento de Refeições (prato executivo) individual, a serem preparadas e servidas 

pela licitante em suas dependências, para atender Autoridades, Palestrantes, Colaboradores a 

serviço da Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA e suas Secretarias Jurisdicionadas. 

 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA. 

 

                Como rege a Lei nº 8.666/93, os contratos referentes ao fornecimento de refeições (prato 

executivo) individual, não tem natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimentos 

licitatórios anualmente.  

                A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1 - Constituem objeto do presente certame a seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo 

pertinente, para o Registro de preços para o eventual Fornecimento de Refeições (prato 

executivo) individual, a serem preparadas e servidas pela licitante em suas dependências, para 

atender Autoridades, Palestrantes, Colaboradores a serviço da Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga/PA e suas Secretarias Jurisdicionadas, conforme especificações abaixo: 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND         QUANT 

1 Prato Executivo: Carne de 1° (Filé, contrafilé, lagarto, 

alcatra) Arroz tipo 1:  á grega maria izabel, baião dois ou 

Arroz branco, Feijão preto, branco ou feijão tropeiro, 

saladas crua ou cozida, Macarrão, Farofa, Macaxeira frita ou 

purê de batata. 

UND 2.077 

2 Prato Executivo: Peixe (Filé): Surubim, Tucunaré, 

Tambaqui, Filhote, Piau, Matrixá Arroz tipo 1: á grega , 

maria izabel, baião dois ou Arroz branco, Feijão preto, 

branco ou feijão tropeiro, saladas crua ou cozida, Macarrão, 

Farofa, Macaxeira frita ou purê de batata. 

UND 2.077 

3 Prato Executivo: Frango (Cortes nobres) Arroz tipo 1: á 

grega maria izabel, baião dois  ou Arroz branco, Feijão 

preto, branco ou feijão tropeiro, saladas crua ou cozida, 

Macarrão, Farofa, Macaxeira frita ou purê de batata. 

UND 2.078 

4 Suco natural Copo de 300 ml (Maracujá, Acerola, Cupuaçu) UND 2.500 

5 Refrigerante lata de 350 ml UND 2.050 

6 Água Mineral de 500 ml GAF 2.140 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação 

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de rescisão unilateral do Contrato; 

 

b) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências 

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

5 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO.  

a) O objeto acima deverão ser realizados na Praça de Jacareacanga-PA, conforme a necessidade da 

Prefeitura Municipal de Jacareacanga-PA; mediante requisição expedida pela Diretoria Administrativa 

e devidamente assinada por seu representante legal, ou outra pessoa com poderes para tanto. 

b) A requisição será expedida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação 

do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.  

c) Prazo de entrega: Imediato após o recebimento da ordem de compra ou requisição. 

Jacareacanga-PA, 25 de outubro de 2019. 
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