
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 51/2021 

 
 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM PORÇÕES EMBALADAS EM 
RECIPIENTES DESCARTÁVEIS DE ALUMÍNIO OU ISOPOR, TIPO MARMITEX E X-SALADAS, DESTINADAS ÀS 
DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR 
E POLÍCIA CIVIL.         
 
Justificativa: As marmitas e lanches serão distribuídos para os servidores que, de alguma maneira, estejam 
impossibilitados de deslocar-se para um local onde possam adquiri-la em um estabelecimento, ou esquentar uma 
refeição que porventura tenham trazido. A situação de pandemia que ocorre atualmente também aumenta a 
necessidade dos profissionais de Saúde de estenderem sua jornada de trabalho, por isso também farão uso dos itens 
desta licitação.  
 
Justificativa da quantidade: Quanto à quantidade, ressaltamos que a Secretaria de Obras trabalha com boa parte de 
seu contingente de servidores em várias regiões do interior, sendo necessário o envio de marmita para aqueles que 
não conseguem retornar em tempo hábil para almoço, durante o período reservado para isto. Além disto, a Secretaria 
de Obras participa do Projeto Caminhos da Cidadania, através do pacto de cooperação mútua, firmado pelo Governo 
do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e Departamento de Administração Prisional 
– UPA, que recebe Reeducandos vindos da Unidade Prisional da região, para realizarem serviços diversos e também 
necessitam do recebimento das marmitas. No momento tal projeto encontra-se suspenso, devido a pandemia de 
coronavírus, mas as marmitas precisam estar disponíveis assim que for dado continuidade ao mesmo. O aumento da 
quantidade solicitada é para evitar abertura de vários processos referente ao mesmo objeto, exemplificando o ano de 
2020, onde foram abertos 03 processos licitatórios. 
 
1.1  Especificações do objeto:  

 

ITEM EXCLUSIVO MEs/EPPs 

ITEM QTDE UN ESPECIFICAÇÕES 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 1.000 Un. 

Lanche tipo X-Salada quente contendo no mínimo: 
01 pão de hambúrguer com no mínimo 50 g. 
01 hambúrguer com no mínimo 50 g. 
Queijo, presunto, milho, ervilha, pepino picado, folha de alface, 
tomate, maionese. 
Peso mínimo do lanche 150 g 

R$ 9,90 R$ 9.900,00 

COTA RESERVADA 25% MEs/EPPs 

02 4.000 Un. 

 
Refeições porcionadas tipo marmitex 
 
EMBALAGEM: A embalagem deve ser de alumínio, 
descartável, com fechamento a máquina nº 9, acompanhado 
de garfo plástico; 
 
PORCIONAMENTO: O marmitex deve ter peso final de 
aproximadamente 800 gramas, sendo: 250 gramas de arroz, 
150 gramas de feijão, 150 gramas de carne (preparadas de 
formas diversas), 150 gramas de guarnição, 100 gramas de 
saladas. 
 
TIPOS DE CARNES:  
Bovina: acém, alcatra, bisteca, contra filé, costela, coxão mole, 
cupim, lagarto, músculo, paleta, patim e picanha. 
Suína: bisteca, lombo e pernil. 

R$ 12,33  R$ 49.320,00  



 

 

Frango: filé de peito, sobrecoxa e coxinha da asa. 
Peixe: filé ou cubos de pescado que não contenham espinhos 
e ossos. 
 
TIPOS DE GUARNIÇÃO: Macarrão com molhos variados, 
lasanha, suflê de legumes, purê de batata, virado de abobrinha, 
creme de milho, bolinho de arroz, polenta frita, nhoque e 
outros. 
 
TIPOS DE SALADAS: Legumes crus, cozidos, salpicão, 
maionese e outros, embalados separadamente em saquinhos 
plásticos. 
 
CARDÁPIO: As refeições devem apresentar variações, ou 
seja, deverá ser elaborado um cardápio, no qual as refeições 
não poderão ser repetidas no todo em uma mesma semana.  
 

ABERTO A AMPLA CONCORRÊNCIA  

03 12.000 Un. 

 
Refeições porcionadas tipo marmitex 
 
EMBALAGEM: A embalagem deve ser de alumínio, 
descartável, com fechamento a máquina nº 9, acompanhado 
de garfo plástico; 
 
PORCIONAMENTO: O marmitex deve ter peso final de 
aproximadamente 800 gramas, sendo: 250 gramas de arroz, 
150 gramas de feijão, 150 gramas de carne (preparadas de 
formas diversas), 150 gramas de guarnição, 100 gramas de 
saladas. 
 
TIPOS DE CARNES:  
Bovina: acém, alcatra, bisteca, contra filé, costela, coxão mole, 
cupim, lagarto, músculo, paleta, patim e picanha. 
Suína: bisteca, lombo e pernil. 
Frango: filé de peito, sobrecoxa e coxinha da asa. 
Peixe: filé ou cubos de pescado que não contenham espinhos 
e ossos. 
 
TIPOS DE GUARNIÇÃO: Macarrão com molhos variados, 
lasanha, suflê de legumes, purê de batata, virado de abobrinha, 
creme de milho, bolinho de arroz, polenta frita, nhoque e 
outros. 
 
TIPOS DE SALADAS: Legumes crus, cozidos, salpicão, 
maionese e outros, embalados separadamente em saquinhos 
plásticos. 
 
CARDÁPIO: As refeições devem apresentar variações, ou 
seja, deverá ser elaborado um cardápio, no qual as refeições 
não poderão ser repetidas no todo em uma mesma semana.  
 

R$ 12,33  R$ 147.960,00  

 
1.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
1.1 - Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que não há necessidade de ser a mesma 
empresa vencedora de todos os itens. 
 
2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E ENTREGA 



 

 

2.1 O prazo para entrega dos objetos licitados será conforme a necessidade das Secretarias, Fundos e Fundações, 
distribuindo-se de acordo com as solicitações nos dias de semana, de 2ª feira a sábado. 
2.2 A própria Secretaria, Fundo ou Fundação disporá de meios para a coleta das marmitas no local sede da empresa 
vencedora. 
2.3 A coleta das marmitas se dará mediante autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta 
Prefeitura. 
2.4 O período previsto para o fornecimento das marmitas será de 12 meses. 
2.5 A vencedora deverá disponibilizar as marmitas solicitadas em local que deverá estar localizado no máximo a 10 
(dez) quilômetros da sede da Prefeitura, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC. 
 
2.5.1 A limitação geográfica se faz necessária neste caso, pois o Município de Canoinhas, principalmente 
através da Secretaria de Obras e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem demanda diária do fornecimento 
das refeições. Tal fornecimento é direcionado as equipes que prestam trabalho de campo, na manutenção das 
estradas do interior ou em trabalhos nas propriedades dos produtores rurais. Considerando que existem 
localidades que se situam a distância de até 80 km da sede da Prefeitura seria inviável a contratação de 
Empresa com localização acima de 10 km, pois a logística de entrega restaria prejudicada, inclusive com a 
possibilidade de ocorrer depreciação dos alimentos, até que chegassem ao destino final, para consumo dos 
servidores. 
2.6 O período previsto para o fornecimento das marmitas será de 12 meses. 
 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
3.1 - Da Contratada: 
3.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
3.1.1.1 - A Contratada deverá disponibilizar as marmitas e os X-Salada em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constará, no que couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 
3.1.1.2 - A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, o 
objeto com avarias ou defeitos; 
3.1.1.3 - A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
3.1.1.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
3.2 - Do Contratante: 
3.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
3.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
3.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
3.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
3.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
3.2.6 - A administração do Município de Canoinhas não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado 
a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
4 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
4.1 - Serão designados como gestores do Contrato ou instrumento equivalente e responsáveis administrativos pela 
fiscalização da execução da entrega dos produtos, objeto deste Edital, os servidores desta Prefeitura, nomeados como 
fiscais de contrato pela Portaria nº 286/2021, aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da 
presente contratação, informando aos gestores às ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e 
ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 



 

 

IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
4.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
4.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade 
da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
4.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
4.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
5. DO PREÇO 
5.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta e 
do oferecimento de lances; 
5.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste edital e seus anexos; 
6.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
 
6. DO PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal 
correspondente. 
6.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
6.3 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco 
onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme 
comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
6.4 – Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas 
bancarias das transações que ocorrerem. 
 
7. AUTORIZAÇÃO 
 
 

 
Diogo Carlos Seidel 

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 
 


