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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO 

1.1. Aquisiçao de MARMITEX  

  

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada 

PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as 

disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei 

Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, da Lei Complementar nº. 

123/2006, da Lei Complementar nº. 147/2014 e outras normas aplicáveis à espécie. 

2.2. Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE 

3.1.  As refeições serão preparadas com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de 

higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância sanitária, por profissionais, 

utilizando técnicas culinárias na cozinha da empresa contratada; admite-se a utilização de 

alguns alimentos semi-elaborados considerados essenciais ao processo. 

3.2.  Os marmitex deverão estar em recipiente de isopor nº 8, com tampa, acompanhado de 

talheres descartáveis (garfo e faca). 

3.3.  Na quantidade de 4.200 marmitex. No período de 08 (oito) meses.  

 

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

4.1.  O fornecimento será diário, na quantidade de 12 (doze) marmitex (em média), solicitada 

através de requisição específica. A retirada será feita pela Prefeitura no local informado pela 

contratada. 

4.2.  A contratada deverá realizar o fornecimento no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar 

do pedido realizado por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser feito por 

telefone, e-mail ou documento físico. O fornecimento será solicitado em dias úteis, podendo 

ter a necessidade do fornecimento nos finais de semana e feriados. 

 

5. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

5.1.  Marmitex: Contendo arroz, feijão, 1 porção de: salada folhosa, salada cozida, 2 tipos de 

carne (podendo ser branca ou vermelha) e guarnição (cremes, molhos, farofas e massas). 

Obrigatoriamente 55 a 60% (carboidrato), 10 a 15% (proteínas), 20 a 25% (lipídios). 

Embalagem nº 8 em recipiente fechado.  

5.2.  O produto entregue deve ser de boa qualidade, conforme especificações relacionadas ao 

objeto deste Termo de Referência; sob pena de ser recusado o seu recebimento. Não será 

admitido, para efeito de recebimento, produto que esteja em desacordo ou conflitante com 

quaisquer especificações descritas no presente Termo. 

5.3.  Qualquer tipo de alimento preparado em dias anteriores pela empresa, não poderá ser 

reutilizado no preparo das refeições a serem servidas à Prefeitura Municipal de Dourados. 
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6. FISCALIZAÇÃO 

6.1.  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, deverá ser designado servidor para executar a 

fiscalização do contrato resultante da licitação. Devendo ser informado o nome do 

responsável e o Decreto/Resolução pelo qual foi nomeado. 

6.2.  O fornecedor está sujeito à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber os 

alimentos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o 

alimento não ser de primeira qualidade. 

 

7. PRAZOS 

7.1.  O contrato terá vigência de 08 meses contados a partir de sua assinatura pelas partes.  

 

8. VALOR ESTIMADO 

8.1. O Valor estimado da presente contratação é de R$ 49.699,86 (Quarenta e nove mil, 

seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos). 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

9.1.  As despesas decorrentes da aquisição do produto correrão da seguinte dotação 

orçamentária: 
15.01 – Secretaria Municipal de Planejamento 

15.122.113 – Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura 

2.029 – Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento 

3.3.90.30 – Material de Consumo 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O Pagamento será efetuado mensalmente por meio de Nota Fiscal, após entrega e aceite 

definitivo dos produtos. 
10.2. Quando do pagamento, a Contratada deverá estar em dia com todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação. As certidões negativas de débitos da União (Conjunta da 

Receita Federal, INSS/previdênciária, Trabalhista e FGTS), Fazenda Estadual e Municipal 

deverão estar válidas. Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade de no 

mínimo 05 (cinco) dias antes de seu vencimento. A falta de um dos documentos solicitados, 

poderá implicar no não recebimento da nota fiscal. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ART. 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.º 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB n.º 1.244/2012) 

 

Prefeitura Municipal de Dourados 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n.º..... DECLARA à Prefeitura 

Municipal de Dourados, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 

de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o 

art. 12 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I. Preenche os seguintes requisitos: 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco anos), contado da data da emissão, os documentos 

que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de 

quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e 

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; 

II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente 

situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 

32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do 

Decreto-Lei n.º 2.848 de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 

1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do Responsável 

 

 


