
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 090/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2021. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

1- OBJETO 

1.1- Contratação de Empresa para Prestação de serviços de 

fornecimento de refeição e hospedagem, na sede do município, 

para utilização nas diversas Secretarias Municipais e suas unidades. 

 

2- JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

2.1- Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a 

inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 

justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser 

observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão 

presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à 

contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à 

competitividade. 

 

Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão 

do pregão presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer 

ou a complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3º, 

da Lei 8.666/1993), verificação imediata das condições de habilitação 

e execução da proposta, manifestações recursais, proporcionando 

maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na 

própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços. 

 

Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que 

melhor se adéqua a prestação dos serviços objeto do certame, pois a 



Administração Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as 

modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência 

desde que motivadas, como está disposto nos autos. 

 

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, 

entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis 

que presente a fase de lances verbais, o Pregão Presencial se configura 

como meio fundamental para aquisição de bens e serviços comuns pela 

Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em detrimento 

às outras formas elencadas na Lei 8.666/93. Na esteira do exposto, 

dever-se-á mencionar que o princípio da eficiência da Administração 

Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta 

contribuição. Pelas razões trazidas, justifica-se o uso da modalidade 

Pregão Presencial - SRP ao Edital nº 044/2021. 

 

3- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. As Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal vem a 

solicitar tais aquisições de Serviço de hospedagens e alimentação no 

âmbito da sede do município onde serão fornecidos de acordo com as 

necessidades nos eventos realizados pelas unidades administrativas do 

município, tais como área da saúde, assistência social e demais setores 

das unidades administrativas sendo assim se faz necessária tal 

aquisição.  

 

3.2. A contratação de empresa para fornecimento de Serviço de 

hospedagens e alimentação no âmbito da sede do município aos 

setores, se faz necessária para o cumprimento de suas atividades 

finalísticas e administrativas, por serem Serviços/produtos de 

atendimentos e entregas imediatas, independente do dia, horário e 

local, será motivada pela sua necessidade, de acordo com o calendário 

e programação estabelecida da realização do evento.  



 

3.3. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se 

tratar de materiais cuja necessidade dar-se-á de forma variada e 

parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição 

prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração.   

 

3.4. A licitação será na modalidade de Pregão Presencial visando maior 

competitividade, transparência e economicidade. 

 

As quantidades estabelecidas no quadro abaixo são estimadas, não 

necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, e a 

Administração Municipal obrigar-se-á a pagar apenas pelos serviços 

efetivamente solicitados e prestados aos usuários dos serviços, não se 

responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos 

licitantes qualquer recurso. 

 

 4-AVALIAÇÃO DE CUSTO.

  

 

4.1- Com o intuito de verificar o preço máximo que a Administração 

se propõe a pagar com a contratação do objeto, foram realizados os 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT.  V UNIT. V. TOTAL  

1 Unid  REFEIÇÕES Sef-Service: Arroz, Feijão, Macarrão, 

salada, Bife acebolado, carne bovina e suína. 

3000 R$ 20,50  R$ 61.500,00  

2 Unid  MARMITEX MEDIA 700 GR: Arroz, Feijão, Macarrão, 

salada, Bife acebolado, carne bovina e suína. 

4000 R$ 12,00  R$ 48.000,00  

3 Unid  DIARIAS EM QUARTO DE SOLTEIRO SIMPLES  1000 R$ 35,00  R$ 35.000,00  

4 Unid  DIARIAS EM QUARTO DE SOLTEIRO COM 01 CAMA, 

VENTILADOR, TV E BANHEIRO 

500 R$ 35,00  R$ 17.500,00  

5 Unid  DIARIAS EM QUARTO DE SOLTEIRO COM 02 CAMA, 

VENTILADOR, TV E BANHEIRO 

500 R$ 40,00  R$ 20.000,00  

6 Unid  DIARIAS EM QUARTO DE CASAL COM VENTILADOR 

E TV 

200 R$ 70,00  R$ 14.000,00  

Valor total >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$196.000,00  



procedimentos de pesquisa de preços, conforme consta nos autos do 

processo.  

4.2- Conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de 

julho de 2002,  considerando a limitação do mercado local, devido 

possui apenas dois restaurantes na sede do município, para fins de 

subsidiar a Administração quanto ao orçamento do objeto a ser licitado, 

foi adotado o parâmetro do menor preço, obtido na pesquisa de preços, 

consolidados no Mapa de Preços, cujo valor apresenta-se na tabela 

acima. 

 

5– CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRAZOS 
 

5.1– Refeições:  

5.1.1- As refeições serão servidas no restaurante da empresa 

vencedora, atendendo as seguintes especificações:  

a- Utilizar na distribuição de refeições: pratos de porcelana, talheres 

de aço inox protegidos por saco plástico e guardanapos de papel.  

b- O controle de número de refeições servidas será realizado por 

pessoal responsável da Contratante e da Contratada, através de 

sistema de controle próprios.  

c– As refeições serão pagas a Contratada de acordo com o número de 

refeições fornecidas pelo Contratante, mediante a comprovação das 

autorizações para fornecimento de refeição, devidamente verificados 

por funcionário da contratante, que atestará a veracidade das mesmas.  

d– As refeições serão entregues de forma parcelada sempre que 

requisitado. 

 e– As refeições só poderão ser fornecidas mediante a apresentação da 

“Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço” emitida pelo Setor 

de Compras. 

5.2 - Hospedagem:  

5.2.1- As hospedagem poderão acontecer em dias de semana ou finais 

de semana, sendo em quartos no padrão suíte e arejados.  

a- Quarto com, roupa de cama, cobertor, travesseiro.  



b- Café da manhã, contendo no mínimo: café, leite, pão francês, pão 

doce, manteiga e margarina;  

c- Sanitários/banheiros em quantidade suficiente para atendimento ao 

número mínimo de leitos, devidamente adaptados.  

d- Os dormitórios e banheiros (para repouso e banho) deverão estar 

disponíveis, inclusive no período diurno, quando necessário.  

e- O estabelecimento deverá estar em condições favoráveis de higiene, 

limpeza e alimentos apropriados para consumo, dentro do melhor 

padrão de qualidade. 

f- As hospedagem só poderão ser fornecidas mediante a apresentação 

da “Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço” emitida pelo 

Setor de Compras. 

6- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÕES. 

 

6.1- O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Natalândia, 

em até 30 (trinta) dias corridos após o fornecimento/serviço, mediante 

a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da 

Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em 

conta corrente indicada pela contratada. 

6.2- A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, 

documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia 

Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será 

aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das 

Notas Fiscais e/ou Faturas.  

6.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o 

prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

7– DO REAJUSTE. 

 

7.1- Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso 

ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme 

disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.  



7.1.1- Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 

formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 

8– DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. Compete ao Órgão Gestor:  

8.1.1. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços 

praticados no mercado para os fornecimentos registrados, para fins de 

controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.  

8.1.2. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” 

através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial, 

observado o prazo legalmente permitido, quando os preços 

apresentarem mais vantajosos para a Administração. 

8.1.3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior 

devidamente justificado no processo; 

8.1.4- Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Sexta. 

8.1.5- Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. 

8.1.3- Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de 

Compras, a execução do objeto contratual, não eximida a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela observância do objeto 

da presente Ata de Registro de Preços. 

8.2 Compete ao Compromitente Detentor da Ata:  

8.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do 

fornecimento/serviços, de modo a assegurar o pleno e total 

cumprimento da execução do objeto deste contrato; 

8.2.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por 

cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, 

da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e 

facultativas nas demais situações;  



8.2.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a 

compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

8.2.4. Atender a demanda, durante a fase da negociação de revisão 

de preços, com os preços inicialmente registrados, garantida a 

compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio 

originalmente estipulado; 

8.2.5. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a 

Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de 

registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.  

8.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a 

entrega do objeto de registro de preços.  

 

9- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de 

Administração, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não 

exclui nem reduz a responsabilidade do Contrato, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não 

implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

10- DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS 

10.1- A atestação da nota fiscal/fatura referentes aos equipamentos, 

caberá ao Setor competente da Prefeitura Municipal de Santa Fé de 

Minas/MG. 

 

11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /DESPESA ESTIMADA 

11.1- As despesas deste processo correrão por conta da dotação 

orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de 

contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o 



Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão 

presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do 

contrato. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da 

Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo constar na mesma o 

número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a 

cópia ao processo administrativo de licitação. A área de compras 

deverá ter acesso, via sistema integrado, aos saldos das dotações 

orçamentárias, como fase obrigatória antes de emitir a nota de 

autorização de empenho, que será devidamente confirmada e deferida 

pela Contabilidade Geral. Na nota de empenho constará o saldo 

orçamentário e a autorização do ordenador de despesa, nos termos do 

art. 61 da Lei nº. 4.320/64. 

12- DA VIGÊNCIA 

 

12.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 

(doze) meses a contar da data da assinatura da ata.  

12.1.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos 

convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

Natalândia/MG, 15 de Setembro de 2021. 

 

 

 

Rangel Afonso Gomes dos Reis 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

 

 

 

 

 

 


