
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

CN PJ: 05.105.283/0001-50 

TERMO DE REFERENCIA 
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1- OBJETO: 

Este Termo de Referencia tern por finalidade orientar a empresa concorrente e vencedora do 

tote para CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

REFEICOES PONTRA DO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA-PA E SECRETARIAS, cujas especificagoes e 

quantitativos encontram-se descritos no lote abaixo: 

2- JUSTIFICATIVA: 

2.1. Tendo em vista que tal servigo e essencial a continuidade e manutenpao dos serviros 

realizados a todos as setores da Prefeitura Municipal de Cameta e suas Secretarias, bem coma, 

atender as necessidades dos diversos Orgaos da Administracao Municipal; 

2.2. Tendo em vista a necessidade premente de a Administragao Publica dar continuidade as 

atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 370, da Constituipao Federal, o qual 

bem versa sobre o principio vinculante da eficiencia da administragao publica, a aquisipao 

justifica-se das necessidades das Secretarias Municipais supracitadas do municipio de Cameta, 

em atender suas demandas pelo periodo de 3 meses; 

2.3. Considerando o principio da economicidade e demais principios aos quais vinculam a 

administracao publica; 

3— FUNDAMENTACAO LEGAL: 

3.1. A contratagao encontra-se amparada pela Lei n° 14.133/21. 

4 - ESPECIFICAcOES DO OBJETO: 
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4.1. Os objetos a serem fornecidos constam na tabela abaixo, estando especificadas: 

produto, especificadao, unidade a quantidade de cads produto a ser licitado. Q 
OT 

Item Produto Especificacao Unid. 
r 

Qt <L 

Refeicao pronta, tipo marmitex, n° 09, 

01 

FORNECIMENTO 
DE REFEIcAO 
PRONTA (TIPO 
MARMITEX) 

peso minimo 800g, por unidade, 
acondicionado em embalagem de 
aluminio ou isopor redonda, mix de 
salada verde (alface lisa / crespa agriao, 
rucula ou almeirao) ou mix de salada 
cozida ou salada de legumes (cenoura, 
chuchu, vagem, brocolis, couve flor, 
beterraba, batata etc..)- (150g); arroz 
tipo 1 agulhinha (150g); feijao carioca ou 
preto (80g); proteina animal s/ osso -
carne bovina , file de frango ou file de 
peixe - (200g) ou proteina animal c/osso 
- carne bovina, frango, suino - (250g); 
guarnicao do tipo farofa (50g); legumes, 
tuberculos (100gr) ou massa (100gr) e 
talheres descartaveis. 

Unid. 1.300 

4.2. DO TRANSPORTE: 

4.2.1. O transporte das refeicoes, devera ser realizado em veiculos apropriados da empresa 

contratada, devidamente higienizado a climatizado a em que estejam acondicionados em 

recipientes termicos hermeticamente fechados; 

4.2.2. As despesas decorrentes de frete a transporte das refeicoes ao local designado, a quaisquer 

outras despesas adicionais que incidam direta a indiretamente sobre a perfeita a integral execucao 

do objeto a ser contratado, correrao por conta a risco exclusivo da empresa vencedora, sem a 

inclusao posterior de qualquer custo adicional, alem daqueles apresentados na proposta de 

preros. 

JOAO BATISTA ' NTEIRO 

ametalPA, 29 de marro de 2021. 

CHEFE DE GABINETE 

]oao Batista Monteiro Neto 
CHEFE DE GABINETE 

DEC. N° 002/2020 
GAB/PB 25.(69 
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ESTADO 00 PARR FL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

GABINETE DO PREFEITO 

DESPACHO 

OBJETO: AQUISIcAO DE REFEIcAO PRONTA. 

AO SETOR DE COMPRAS 

~ T9►HI11W 0pp41OpO 

Autorizo a continuidade do procedirento, encaminho para cotacao de precos, mapa 

comparativo e confirmacao de dotacao orcamentaria. Apos a instrucao, os autos deverao ser 

devolvidos a este Gabinete para apreciacao quanto a autorizacao e ratifcacao, se for o caso. 

Cameta, 13 de ABRIL de 2021. 

VIC OR COR A CASSIANO 

Prefeito Municipal 

Av. Gentil Bittencourt, n° 01, Bairro Centro, CEP: 68.400.000 — Cameta/Pa 

OLI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMETA 
~ Tr.nnal.rr.~ c.an mr»s ~ 

GOVRENO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA - PMC 

SETOR DE COMPRAS - PMC 
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PREFEITURA MVNKIPAIDE :PROT _.. 

CAMETA. OS 
e ranoAWo PnPa roods 

Oficio°. Circular N° 124/2021- COMPRAS/PMC 
CAMETA/PA, 13 DE ABRIL DE 2021 

Assunto: Cotacao de Preco 

Att.: PREZADO CHURRASCARIA 

Sr. Gerente, 

Solicitamos a V. Se., cotacao de preco de REFEIcAO PRONTA, conforme tabela 
abaixo, para atender necessidade da PMC. 

ITEM PRODUTOS ESPECIFICAcAO UNID TOTAL 

1
FORNECIMENTO 

DE REFEIcAO 
PRONTA (TIPO 
MARMITEX) 

Refeicao pronta, tipo marmitex, n° 09, peso minimo 

800g, por unidade acondicionado em embalagem de 

aluminio ou isopor redonda, mix de salada verde (alface 
lisa/ crespa agriao, rucula ou almeirao) ou mix de salada 

cozida ou salada de legumes (cenoura, chuchu, vagem, 

brocolis, couve for, beterraba, batata etc...) — (150g); 
arroz tipo 1 agulhinha (150g); feijao carioca ou preto 

(80g); proteina animal s/ osso — carne bovina, fi le de 

frango ou file de peixe — (200g) ou proteina animal c/osso 

— carne bovina, frango, suino — (250g); guarnicao do tipo 

farofa (50g); legumes, tuberculos (1 OOg) ou massa 
( l OOg) e talheres descartaveis. 

UNID 1.300 

Obs.: O preco cotado devera incluir todas as despesas necessarias, sem quaisquer onus 

para a PMC no que se refere a frete, tributos e outros. 

Favor Enviar Proposta de Preco Para o endereco abaixo relacionado; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA. 

Avenida Gentil Bittercourt, no 01 — Central - CEP: 68400-000/Cameta-Para 

E-mail: clivisaocnm11rgpnrc'a. ,mail. corn 

Obs: A Proposta devera estar em papel timbrado, carimbada a assinada pelo 

responsavel da empresa. 

Aguardamos resposta para que possam ser adotadas as providencias cabiveis. 

Atenciosamente, z 

Thais Demetrio cue Melo

Chefe do Setor de Compras:\r~~a~tiae~`o~~;r~b°2o

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 
AVENIDA GENTIL BITTERCOURT, N° 0l - CENTRAL 

CEP: 68400-000/CAMETA-PARR 



D P DA CRUZ 

CNPJ: 29.397.937/0001-24 INSCRICAO ESTADUAL: 15.589.112-0 

ROD. BR422, BAIRRO SANTA MARIA, CEP: 68.400-00. 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM ETA. 

PROPOSTA DE PRE~OS 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAcAO UNID. QTD. VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 

FORNECIMENTO 
DE REFEI~AO 
PRONTA (TIPO 
MARMITEX) 

Refeigao pronta, tipo marmitex, n° 
09, peso minimo 800g, por 
unidade, acondicionado em 
embalagem de aluminio ou isopor 
redonda, mix de salada verde 
(alface lisa I crespa agriao, rucula 
ou almeirao) ou mix de salada 
cozida ou salada de legumes 
(cenoura, chuchu, vagem, brocolis, 
couve for, beterraba, batata etc..)- 
(150g); arroz tipo 1 agulhinha 
(150g); feijao carioca ou preto 
(80g); proteina animal s/ osso -
carne bovina , file de frango ou file 
de peixe - (200g) ou proteina 
animal c/osso - carne bovina, 
frango, suino - (250g); guarnicao 
do tipo farofa (50g); legumes, 
tuberculos (100gr) ou massa 
(100gr) a talheres descartaveis. 

Unid. 1.300 R$ 13,00 R$ 16.900,00 

CAMETA/PA, 14 DE ABRIL DE 2021. 
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