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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL SESC PARÁ N° 17/0008-PG-SRP 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
QUADRO DE QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 

1 – OBJETO 
 

Esta licitação tem por objeto a eventual contratação de empresa especializada no 

fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço e jantar, para atender reuniões e eventos 

realizados pelo Serviço Social do Comércio – Sesc/DR/PA, conforme segue: 

CAFÉ DA MANHÃ 

DIVERSOS Quadradinho de maracujá 

Torteles 

Pães diversos 

Queijo 

Presunto 

Tapioquinha com manteiga 

Geléia 

Bolo  

Ovos mexidos 

BEBIDAS Café preto 

Café com leite 

Chocolate 

02 tipos de sucos (goiaba, laranja, acerola ou abacaxi)  

Água mineral 

FRUTAS Uva, kiwi, melancia, manga tommy, caqui 

 

COQUETEL 

SALGADOS 
 

Canapé de bacalhau 

Canapé de camarão com geleia de pimenta 

Barquete de mouse de abóbora com carne seca defumada e 

couve frita 

Filé com queijo brie 

Bolinho de bacalhau 

Mini risole de camarão 

Mini croquete de frango 

Mini kibe 

Croquete de carne 
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DOCES Casadinho 

Brigadeiro 

Uvas recheadas 

Trufa de chocolate recheada com cupuaçu 

Trufa de chocolate recheada com castanha 

Bombocado 

Quadradinho de maracujá 

Folha doce 

Torteles 

BEBIDAS 02 tipos de suco de frutas 

Água mineral  

Refrigerante diet 

Refrigerante comum 

 

ALMOÇO E JANTAR 

BEBIDAS 02 tipos de suco de frutas 

Água mineral  

Refrigerante diet 

Refrigerante comum 

PRATOS QUENTES 02 tipos de salada (sugestão: light, caesar, miscelânia de 

folhas tropical) 

02 tipos de guarnição (sugestão: massas, purês, 

sopas,batata palha,suflê) 

02 tipos de carnes, sendo uma branca (sugestão proteína: 

peixe, carne bovina, camarão, frango) 

PRATOS FRIOS 02 tipos de sobremesa, sendo uma de frutas (sugestão: 

doces, sorvetes, tortas, cremes - pavê, taça da felicidade) 

Mesa de café e licores 

FRUTAS Uva, kiwi, melancia, manga tommy, caqui 

As quantidades licitadas são estimativas, podendo o Sesc Pará contratar o fornecimento de 

acordo com a sua efetiva necessidade, respeitando-se os limites estabelecidos no edital 

convocatório. 

2. VIGÊNCIA 

O Termo de Registro de Preços terá duração de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades 

da Unidade do SESC/DR/PA, podendo posteriormente haver prorrogação.  
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3. DA ESPECIFICAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

3.1. Os serviços serão realizados nas dependências de qualquer unidade do Sesc/PA. 

 

3.2. Os serviços acontecerão, de forma regular, nos períodos matutino e vespertino, podendo, 

entretanto, ocorrer no período noturno. 

 

3.3. Os horários, bem como as datas da realização dos eventos para a prestação dos serviços 

serão definidos pelo Sesc/PA. 

 

3.4. Os serviços poderão ser solicitados com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, informando o número de participantes para cada evento, bem como o tipo de 

cardápio e confirmando o local, horário e a data em que serão realizados. 

 

3.5. Os eventos poderão sofrer atrasos com a consequente modificação do horário ou da data para 
execução dos serviços.  
 
3.6. A EMPRESA VENCEDORA deverá se apresentar no local determinado com toda infraestrutura 
necessária para execução do trabalho a que foi contactada, com antecedência mínima de 02 
(duas) horas antes do horário marcado para o início do evento. 
 

3.7. A empresa vencedora deverá observar rigorosamente a legislação sanitária e as normas 

regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho, emanadas dos órgãos públicos 

competentes. 

 

3.8. A empresa vencedora será responsável e deverá responder civil e criminalmente por danos, 

em caso de intoxicação alimentar, quando comprovada por exames bacteriológicos dos alimentos 

consumidos. 

 

3.9. Os alimentos devem ser servidos de forma correspondente ao número de convidados, ou seja, 

em quantidade suficiente que não denote escassez, durante a realização do evento.  

 

3.10. O serviço deverá ser cobrado, quando de sua execução, levando-se em conta a quantidade 

de reuniões, seu tipo e número de pessoas presentes no evento. 

 

3.11. A especificação dos serviços deverá ser observada, rigorosamente, quando da elaboração da 

Proposta Financeira. 

 

3.12. A contratada deverá prestar os serviços observando os princípios de urbanidade, ética, bom 

senso, pontualidade, qualidade e higiene, e demais dispositivos legais e normas referentes ao 

objeto desta licitação. 
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3.13. Os profissionais escalados para prestação dos serviços não terão vínculo algum empregatício 

com o SESC/DR/PA, sendo contratados, subordinados e remunerados única e exclusivamente pela 

empresa vencedora. 

3.14. O aceite dos serviços pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por 

vícios na qualidade dos serviços ou disparidade com as especificações exigidas no edital ou 

atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades 

previstas nos artigos 12, 13, 18, 20 e 26, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e 

Código civil, no que couber.  

3.15. O quantitativo estimado será entre 50 a 150 pessoas por evento, podendo ocorrer eventuais 

alterações, na qual o valor deverá ser proporcional ao número de participantes contratados 

através do PAF – Pedido Ao Fornecedor. 

3.16. Antes do evento, a contratada deverá providenciar toda a arrumação do espaço físico onde o 

serviço será ofertado e após o encerramento da reunião e/ou evento deixar o local devidamente 

limpo, recolhendo todo o lixo que posteriormente será retirado do local. 

3.17. A Contratada deverá fornecer todo o material e equipamento necessário para a execução do 

serviço, tais como: toalhas, micro-ondas, louças em geral e material de copa e cozinhas, gelo, 

dentre outros. Deverá incluir ainda, serviços de garçons, copeiros, e tantos quantos funcionários 

forem necessários para a execução do serviço, todos devidamente uniformizados. 

3.18. A Contratada deverá observar os padrões de higiene condizentes para a execução do 

serviço, que será fiscalizado pela Contratante, seguindo as boas práticas de fabricação de 

alimentos. 

 

4- DO PRAZO DE PAGAMENTO 

  

4.1 - O pagamento correrá até o décimo dia ao fornecimento do serviço, mediante a apresentação 

da Nota Fiscal e será efetuado através depósito bancário mediante dados que serão indicados à 

contratante ou através de boleto bancário emitido pela contratada. 


