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TERMO DE REFERENCIA

(Inciso II. Art. 5o - Decreto Municipal n° 7.349/2019)

1. OBJETO
(Alínea “a”, inciso II, do art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

O presente Termo de Referência tem por objeto Contratação de empresa para serviços 

de preparo, fornecimento e distribuição de 4.000 (quatro mil) refeições diárias, sendo estas 

2.000 (dois mil) almoços/dia e 2.000 (dois mil) café da manhã/dia a preço acessível, bem como 

a responsabilidade pelo mobiliário, materiais e equipamentos necessários, além da manutenção 

preventiva e corretiva do Restaurante Popular Dom Helder Câmara - Duque de Caxias/RJ, 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

2. JUSTIFICATIVA
(Alínea “b”, inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

Observando a realidade do nosso país, onde mais pessoas encontram-se em estado de 

vulnerabilidade social, a corrente contratação busca manter o atendimento no que está em 

alcance por este município do art. 6o. da Constituição Federal, almejando a:

•  Redução da fome e a Insegurança Alimentar e Nutricional da população, ofertando 

refeições saudáveis, balanceadas, nutritivas e originadas de processos seguros, a 

preço subsidiado e acessível à população de baixa renda e socialmente vulnerável;

•  Elevar a qualidade da alimentação fora do domicílio, garantindo a variedade dos 

cardápios com equilíbrio entre os nutrientes (proteínas, carboidratos. lipídios, sais 

minerais, vitaminas, fibras e água) nas refeições servidas (almoço e café da manhã), 

gerando oportunidade de melhor assimilação de nutrientes pelo organismo humano, 

para efeito de restaurar as forças e funções vitais;

•  Promoção do fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em 

ambientes limpos, confortáveis e em conformidade com as orientações dos órgãos
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de vigilância sanitária, favorecendo a dignidade, práticas e hábitos alimentares 

saudáveis, e a convivência entre os usuários; e

•  Fortalecer a produção de alimentos pela agricultura familiar, a partir da compra dos 

gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para o abastecimento dos Equipamentos 

Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional - EPSAN.

Manter abertos e em pleno funcionamento tais equipamentos através da sua 

transformação em Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, agregará 

ações para proporcionar um atendimento integral e mais qualificado ao público atendido, a 

partir da oferta de segurança alimentar e nutricional, além de outros serviços de promoção 

social a exemplo do acolhimento à população em situação de rua. de formação e capacitação 

na área de produção de alimentos, de ações de educação alimentar e nutricional, de combate ao 

desperdício de alimentos e de formação e de orientação dos usuários para acesso a outros 

programas.

É de se ressaltar que foi definida a unidade de Duque de Caxias (Dom fíelder Câmara) 

como prioritária, devido a sua localização, por se trata de uma área de fácil acesso e por conter 

em seu entorno uma grande concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade, gerando 

assim um relevante e positivo impacto social.

Ademais, cabe ressaltar que o objeto deste Termo de Referência trata-se de prestação de 

serviço continuada, sendo estes indispensáveis à Administração Pública, haja visto que o 

mesmo, no alcance desta municipalidade, busca suprir as necessidades dos contribuintes em 

estado de vulnerabilidade social.

3. PÚBLICO ALVO

Serão beneficiadas 4.000 (quatro mil) pessoas diariamente com o fornecimento de 

almoço e café da manhã. O acesso aos restaurantes populares é aberto a qualquer pessoa, porém 

o público será formado majoritariamente por população de baixa renda e socialmente
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vulnerável, incluindo pessoas em insegurança alimentar e nutricional, população em situação 

de rua. trabalhadores formais e informais, vendedores ambulantes, desempregados, estudantes, 

aposentados e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade cadastradas ou não no 

CadÚnico (Cadastro Único de Assistência Social), transeuntes.

4. TÉCNICA QUANTITATIVA DE ESTIMAÇÃO DAS UNIDADES
(Alínea “c”, inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

A quantidade de 2.000 (dois mil) almoços/dia e 2.000 (dois mil) café da manhã/dia. fora 

definida na RESOLUÇÃO SEDSODH N° 334 DE 21 DE JUNHO 2021, do Estado do Rio de 

Janeiro, baseando-se o índice populacional do município de Duque de Caxias.

5. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
(Alínea “d”, inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

Os valores adotados para a comercialização pública das refeições estão baseados nos 

valores definidos no Manual do Programa Restaurante Popular, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e equiparados aos valores praticados nas unidades 

do Programa Restaurante Cidadão que estão em funcionamento através da Gestão 

Compartilhada com os municípios do Rio de Janeiro (Bangu, Campo Grande e Bonsucesso), 

Niterói e Volta Redonda, assim como o levantamento de preços praticados em outros estados. 

Os valores a serem cobrados aos usuários serão:

•  Almoço no valor fixo de R$ 1,00 (um real);

•  Café da manhã no valor fixo de R$ 0,50 (cinquenta centavos);

O preço total da refeição deverá ser constituído considerando a composição, qualidade, 

variedade e o número de refeições servidas e todos os insunros e serviços necessários a sua 

produção e distribuição. Caberá à CONTRATANTE ressarcir a CONTRATADA o valor 

correspondente à diferença entre o preço total da refeição e o valor cobrado do usuário;

O atendimento à isenção de pagamento no Restaurante Cidadão para idosos e pessoas com 

deficiência, prevista na Lei Estadual n° 8.504, de 30 de agosto de 2019, quando for
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regulamentada, não acarretará em custos adicionais para a CONTRATADA, devendo a 

CONTRATANTE assumir os custos referentes ao valor que seria cobrado ao usuário.

6. REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de Execução do objeto do presente Termo de Referência se dará pela 

execução indireta, empreitada por preço global.

7. DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO

7.1.DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira (dias úteis) conforme condições e 

exigências estabelecidas no presente Termo, observadas as disposições do mesmo, nos 

seguintes horários:

a) Almoço no horário de 11:00 horas às 15:00 horas;

b) Café da Manhã no horário de 06:00 horas às 09:00 horas;

Qualquer alteração nos dias e horários de funcionamento, que seja de forma programada, 

deverá ser comunicada com mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, já as 

alterações decorrentes de eventos emergenciais deverão ser comunicadas imediatamente, a fim 

de autorização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos;

7.2 DA LOCALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR:

O Restaurante Popular Dom Helder Câmara está situado à Rua Frei Fidelis, S/N° - Centro 

-  Duque de Caxias, estrategicamente localizado próximo ao terminal de transporte coletivo e 

ao lado das comunidades de baixa renda Vila Ideal, Vila Nova e Prainha;

7.3 DO CARDÁPIO:

O cardápio diário deverá ser constituído obrigatoriamente de saladas, proteína, arroz; 

feijão, guarnição, bebida e sobremesa;
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As refeições deverão ser servidas em uma bandeja antiderrapante retangular, que possua 

espaço suficiente para conter um prato de louça raso (diâmetro entre 24 e27cm), guardanapo e 

talheres confeccionados em aço inox (colher de sopa. garfo e faca), recipiente para salada, 

sobremesa e bebida. Deverá ser disponibilizado prato de plástico resistente para crianças e 

idosos, quando solicitado, assim como colheres descartáveis para os mesmos;

Na composição do cardápio diário, deverá ser garantida opção similar de preparação dos 

itens previstos no cardápio que atenda às necessidades de usuários com doenças crônicas não 

transmissíveis, alergias e intolerâncias alimentares.

A seguir são discriminadas as especificações dos componentes do cardápio a serem 

seguidas pela contratada:

7.3.1- Salada:

A salada deve ser distribuída em porções individuais em recipiente confeccionado em 

material plástico resistente, lavável e livre de bisfenol A. Deve ser composta por três alimentos, 

sendo obrigatoriamente um destes alimentos servido cru, e estar combinada com a composição 

da guarnição do dia, pesando de 80 a 100 gramas por porção, conforme quadro;

A salada não poderá conter tempero (azeite, vinagre e sal) previamente ao serviço de 

distribuição, devendo cada usuário temperá-lo ao seu gosto e condição de saúde.

Quadro: Composição, porção e frequência das saladas.

COMPOSIÇÃO PORÇÃO FREQUÊNCIA

Vegetal tipo A Folhosos Diária

Vegetal tipo A não Folhosos Diária

Vegetal tipo B 80 a 100 gramas 14 vezes no mês

Cereais integrais 04 vezes no mês

Leguminosas 04 vezes no mês
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Alimentos em conserva (picles, milho, petit-pois, azeitona, entre outros) e o molho à 

campanha poderão ser adicionados a algum componente da salada sem. no entanto, ser 

considerado um terceiro componente, tornando-se apenas um complemento decorativo e 

complementar da salada;

A salada não poderá conter vegetal repetido em dias consecutivos.

7.3.2- Proteína:

Deverão ser oferecidos dois tipos de proteína diariamente, uma considerada prato 

principal do dia e a outra o opcional, sendo necessária a oferta de uma carne branca todos os 

dias;

A CONTRATADA deverá garantir diariamente o preparo de 70% da proteína principal 

e de 30% da proteína opcional;

A proteína poderá ser de origem bovina, suína, pescados, aves. vísceras, carnes salgadas 

e peixes. As preparações deverão ser confeccionadas na forma de grelhados, assados ou 

cozidos, segundo as diversas variações da cozinha nacional;

A proteína opcional deverá ser de origem diferente da proteína utilizada no prato 

principal, assim como ser preparada com método de cocção diferentes;

É vedada a utilização de carnes com aponeuroses, tendões e excesso de tecido adiposo;

Todas as carnes utilizadas deverão ser de primeira qualidade, adquiridas de 

estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal;

As proteínas poderão ser preparadas com vegetais do tipo B e/ou C. respeitando- se a 

quantidade de proteína estabelecida por usuário;

As proteínas e a guarnição do dia deverão ser oferecidos durante todo o período de 

almoço, não sendo substituído por outra preparação. Em casos excepcionais e com a devida
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autorização da CONTRATANTE, poderá haver a substituição. Caso essa situação ocorra mais 

de três vezes no mês. a CONTRATADA sofrerá sanções que estarão previstas no contrato;

Em caso de falta do vegetal previsto para cardápio do dia, a CONTRATADA poderá 

substituir o mesmo, por equivalente do mesmo grupo;

As preparações de carnes suínas e de pescados deverão ser acompanhadas de limão, 

fracionado na proporção de 1:8 e distribuído no balcão de saladas dos refeitórios.

O quadro abaixo estabelece especificação do tipo de carne, porção e frequência a ser 

servida de proteína.

Quadro: Tipo, especificação, porção e frequência das proteínas.

TIPO ESPECIFICAÇÃO
PORÇÃO PÓS 

COLAÇÃO
FREQUÊNCIA

Bovina com 

osso
Costela 180 gramas 01 vez no mês

Bovina sem
Chã de Dentro ou Patinho em bife 120 gramas 02 vezes no mês

osso
Pá, acém ou músculo (para moer / 

cozer)
120 gramas 07 vezes no mês

Ave sem osso
Peito de Peru 120 gramas 01 vez no ano

Filé de Peito de Frango 120 gramas 09 vezes no mês

Ave com osso
Peito ou coxa com sobrecoxa de 

frango sem pele.
180 gramas 05 vezes no mês

Suína sem 

osso
Copa lombo 120 gramas 02 vezes no mês
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Suína com

osso
Carré 180 gramas 02 vezes no mês

Peixe Filé 120 gramas 08 vezes no mês

Víscera bovina
Bucho bovino com lombo 120 gramas 01 vezes no mês

Fígado (bife ou iscas) 120 gramas 03 vezes no mês

Víscera de 

Ave
Moela 120 gramas 01 vez no mês

Carnes

salgadas
Carne Seca 120 gramas 01 vez no mês

Processados Almôndega de frango, carne ou quibe 120 gramas 02 vezes no mês

Ovos 03 unidade cozidos ou estalados 150 gramas 02 vezes no mês

O quadro abaixo expõe preparações de pratos compostos e aglomerados, com porção e 

frequência a ser incluída no cardápio.

Quadro: Tipo, especificação, porção e frequência de pratos compostos e aglomerados.

TIPO ESPECIFICAÇÃO
PORÇÃO

PÓS

COLAÇÃO

FREQUÊNCIA

Feijoada

Feijão preto cru 50g. Carne seca 30g, 

Lombo suíno salgado 20g, Linguiça 

calabresa 20g, Linguiça de paio 20g Carne 

bovina de 2a 30g.

120gramas 02 vezes ao mês
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Cozido à 

Brasileira

Carne seca 30g, Lombo suíno salgado 20g, 

Linguiça calabresa 20g, Linguiça de paio 

20g, Carne bovina de Ia 30g. Acrescido de 

legumes variados como guarnição do dia 

para os dois pratos, devendo conter no 

mínimo 4 dos seguintes vegetais: aipim, 

abóbora, cenoura, espiga de milho cozido, 

repolho, couve, batata doce, batata inglesa, 

chuchu e banana da terra.

120gramas 01 vez ao mês

Angu à Baiana

Coração bovino 20g, Pulmão bovino 20g, 

Carne bovina fresca 30g. Linguiça 

calabresa fina 20g. Bucho bovino 20g, 

Bacon lüg.

120 gramas 01 vez ao mês

Bacalhau

(Saithe)
Lasca ou desfiado 100 gramas 01 vez ao ano

Lasanha ou 

nhoque à 

bolonhesa

Massa de lasanha ou nhoque com carne 

moídalOOg ou frango desfiado lOOg e 

mussarela lOg.

250 gramas 01 vez ao mês

Bolo de batata 

ou

de aipim com 

carne (variada)

Massa de batata ou aipim em purê com 

carne moída lOOg, ou carne seca lOOg ou 

frango desfiado lOOg ou peixe lOOg.
250 gramas 01 vez ao mês

Omelete de 

forno

2 ovos, queijo em cubos (15g), legumes 15g 

(cenoura ou espinafre) e temperos 5g 

(cebola, tomate, salsa).

170 gramas 01 vez ao mês
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Empadão
Frango lOOg ou palmito lOOg ou carne seca

100g.
250 gramas 01 vez ao mês

Souflé Peixe lOOg ou frango lOOg ou queijo lOOg. 150 gramas 01 vez ao mês

Quando forem servidos no cardápio pescados, vísceras, carne suína e feijoada, a 

CONTRATADA deverá oferecer como opções aos usuários, preparações a base de ovos: 

omelete, ovo mexido, torta de ovos, torta de legumes.

7.3.3- Guarnição:

O quadro abaixo especifica os vegetais, cereais, tubérculos, massas e farináceos a serem 

utilizadas na preparação das guarnições, além da porção e a frequência que deverão ser 

oferecidos mensalmente.

Quadro: Tipo, especificação, porção e frequência das guarnições.

TIPO ESPECIFICAÇÃO
PORÇÃO 

PER CAPITA
FREQUÊNCIA

Vegetal

Vegetal do tipo A 100 gramas 02 vezes no mês

Vegetal do tipo B 100 gramas 05 vezes no mês

Vegetal do tipo A e B 100 gramas 02 vezes no mês

Vegetal do tipo C 100 gramas 02 vezes no mês

Vegetal B e C 100 gramas 02 vezes no mês

Farinha de 

Mandioca

Farinha de mandioca crua 70g + 

30 g de ingredientes na farofa e 

no pirão

100 gramas 04 vezes no mês

Macarrão Espaguete, talharim, fuzile. 100 gramas 02 vezes no mês

Milho Fubá ou milho em conserva 100 gramas 03 vezes no mês
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Variações na guarnição de Vegetais poderão ser realizadas com preparações assadas, 

cozidas, refogadas, salteadas, temperadas com azeite e ervas (ex: molho tipo pesto ou 

chimichurri). em forma de purê ou souflé.

7.3.4- Arroz:

O quadro abaixo discrimina a preparação do arroz simples que deverá ser cozido 

diariamente e a frequência no cardápio mensal.

Quadro: Tipo, especificação, porção e frequência do arroz.

TIPO ESPECIFICAÇÃO
PORÇÃO PER 

CAPITA
FREQUÊNCIA

Arroz tipo parboilizado Simples 200g Diária

7.3.5- Feijão:

O quadro abaixo distingue os tipos de feijão a ser preparado, cozido diariamente e a 

frequência no cardápio mensal.

Quadro: Tipo, especificação, porção e frequência do feijão.

TIPO ESPECIFICAÇÃO
PORÇÃO 

PER CAPITA
FREQUÊNCIA

Feijão preto Tipol Simples 150g 18 vezes no mês

Feijão (carioca, 

mulatinho ou manteiga) 

Tipo 1

Simples 150g 04 vezes no mês

Só será permitido utilizar feijão tipo 1 com grão inteiro, não sendo permitido o 

espessamento do caldo de feijão com qualquer tipo de farináceo. exceto quando o feijão
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compuser uma preparação onde ele seja ingrediente majoritário, a exemplo de tutu. feijão 

tropeiro, entre outros. Estas preparações só deverão ser oferecidas no máximo duas vezes por 

mês.

7.3.6- Sobremesas:

Deverão ser servidos em 03 dias da semana exclusivamente frutas da época. Duas vezes 

na semana será servido doce preparado conforme especificações do quadro abaixo:

Quadro: Tipo, especificação, porção e frequência das sobremesas.

TIPO ESPECIFICAÇÃO PORÇÃO PER CAPITA FREQUÊNCIA

Fruta Frutas da época
01 unidade ou 120g gramas 

de parte comestível
Diária

1

Doce ou compota caseira 

(preparada com aproveitamento 

de cascas de frutas ou legumes)

50 gramas 08 vezes no mês

11 Picolé de frutas natural 50 a 80 gramas
02 vezes no mês 

durante o verão

As frutas não poderão ser repetidas no prazo mínimo de 3 dias e deverá ser 

disponibilizada a fruta da época para o usuário que solicitar quando a sobremesa for doce. A 

CONTRADA deverá ainda disponibilizar trinta por cento (30%) de doce, compota caseira e 

picolé diet para servir para usuários com necessidades alimentares especiais que impossibilitem 

o consumo de sacarose;

Quando porcionadas e/ou fracionadas as frutas deverão ser acondicionadas em porções 

individuais, em copo descartável tampado ou em embalagem adequada, contento etiqueta com 

data de validade, para o acondicionamento do produto. Quando consumidas com casca deverão 

ser higienizadas e dispostas no balcão de distribuição, sem necessidade de embalagem.
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Durante o período da pandemia decorrente da COVID-19. as frutas deverão ser 

entregues aos usuários por meio do manipulador no balcão de distribuição.

Os doces deverão contemplar as opções indicadas no quadro abaixo, devendo as outras 

sugestões passar pela avaliação da CONTRATANTE.

Quadro: Especificação e porção das sobremesas referentes aos doces.

ESPECIFICAÇÃO PORÇÃO PER CAPITA

Gelatina 50g

Flan 50g

Pudim 50g

Manjar 50g

Arroz doce 50g

Doce caseiro 50g

Doces de corte 50g

7.3.7- Bebida:

Diariamente deverá constar no cardápio do almoço um tipo de bebida preparada a partir 

de polpa de fruta natural ou suco de fruta integral (não adoçado) no volume de 200 ml. devendo 

ser oferecida em copo descartável de 240 ml;

A diluição da polpa de fruta natural ou suco de frutas integral deve ser conforme 

especificação do fabricante do produto;

Deverão ser garantidas bebidas não adocicadas para pessoas com necessidades alimentares 

especiais, para que os usuários adoçem com os sachês de edulcorantes artificiais do tipo 

sucralose e/ou stévia. isentos de aspartame. ciclamato e sacarina;

Os sabores dos sucos não poderão ser repetidos no prazo de 03 (três) dias.
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Durante a pandemia decorrente da COVID-19, a bebida de polpa de fruta deverá ser 

porcionada e distribuída pelo manipulador, acompanhada de saché de açúcar e de adoçante, 

além do mexedor em invólucro próprio. Assim como os bebedouros de água potável deverão 

ser manipulados por funcionário da empresa contratada para porcionar.

Quadro: Tipo, especificação, porção e frequência das bebidas.

PREPARAÇÃO PORÇÃO PER CAPITA FREQUÊNCIA

Suco 200 ml Diária

7.3.8- Cardápio Comemorativo:

Deverão ser planejados cardápios especiais para serem servidos em datas 

comemorativas, de acordo com as datas especificadas no quadro demonstrativo abaixo: 

Quadro: Especificação das preparações proteicas a serem servidas em datas comemorativas.

DATAS CARDÃPIOS QUE DEVERÃO SER OFERECIDOS

COMEMORATIVAS PRATO PRINCIPAL PRATO OPCIONAL

Aniversário do Restaurante Filé de peixe empanado no Cozido à Brasileira

Popular forno

Páscoa Filé de peixe Omelete de queijo

Dias das Mães Feijoada Filé de frango à Pizzaiolo

Festa Junina Angu à Baiana Fricassé de Frango

Dia dos Pais Feijoada Frango assado

Dia Mundial da Alimentação Filé de peixe Cozido à Brasileira

Dia da Consciência Negra Feijoada Bife de Frango à milanesa

Natal Ave d  osso tipo Chester Bacalhau

Ano Novo Lombo suíno Peito de Peru

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Proc.Adm.~n° O I i í  
Fl. / !

Os cardápios especiais deverão ser compostos de produtos habitualmente consumidos nas 

respectivas datas comemorativas e serão apresentados e validados pela equipe de nutricionistas 

da CONTRATANTE, sem qualquer acréscimo ao valor da refeição cobrada da 

CONTRATADA e do usuário;

Os cardápios especiais deverão ser executados conforme especificações constantes no item 

7.3.2 (Proteína);

O Cardápio comemorativo deverá ser servido na semana da data comemorativa.

8. CARDÁPIOS DO CAFÉ DA MANHÃ:

O cardápio diário deverá ser constituído obrigatoriamente de bebida, pão com recheio de

manteiga e fruta; de modo a conter duas opções de serviço:

Opção 01 -  Café com Leite; Pão do tipo francês ou de massa fina (tipos variados) com 

manteiga e fruta da estação servida inteira ou (racionada;

Opção 02 -  Café puro ou Leite puro; Pão do tipo francês ou de massa fina (tipos variados)

com manteiga e fruta da estação servida inteira ou fracionada.

TIPO DA REFEIÇÃO ITEM GRAMATURA

OPÇÃO 01

OPÇÃO 02

CAFÉ COM LEITE 

200ML

PÃO COM MANTEIGA 

FRUTA ESTAÇÃO

150ML LEITE 

CAFÉ

+ 50 ML

50GR PAO + 15 GR

MANTEIGA

120G POR UNID OU

PORÇÃO

150ML LEITE + 50 ML 

CAFÉ

15



iPUQUg D€ CAXIAS/

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Proc. Adm. n°G) /_2i-

Fl. <15o y

CAFE OU LEITE 

ADOÇÃO POR AÇÚCAR 

OU ADOÇANTE 

PÃO COM MANTEIGA 

FRUTA ESTAÇÃO

50GR PAO + 15 GR

MANTEIGA

120G TOR UNID ÕÜ 

PORÇÃO

- Os pães deverão estar acondicionados individualmente em um guardanapo

- As frutas não poderão ser repetidas, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis.

- É obrigatório o uso de leite de vaca integral UHT, sendo vedada a utilização de bebida 

láctea;

- E vedado o uso de margarina;

- É vedado o uso de edulcorantes a base de sacarina sódica e ciclamato de sódio. Utilizar 

edulcorantes a base de stévia e/ou sucralose;

- Em observação às necessidades de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, 

alergias e intolerâncias alimentares, o restaurante deve dispor de alimentos que supram 

seus carecimentos. Deve haver no estoque uma quantidade equivalente a 10% do 

número de refeições diárias de alimentos similares aos disponíveis no café da manhã, a 

saber; pães sem glúten (60 unidades de 50 gramas), leite de origem vegetal (12 litros), 

leite de vaca desnatado UHT (12 litros) e manteiga sem sal (900 gramas). Devem ser 

servidos aos comensais que solicitarem tais produtos.

9. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
(Alínea “f”. Inciso II. Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

•  A Proponente deverá apresentar a proposta de valor conforme o modelo constante no 

Anexo I no qual o valor unitário por refeição e o valor unitário total já deverão ter sido 

deduzido o valor pago pelo usuário;
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•  A Proponente deverá apresentar, juntamente com a Proposta Comercial, planilha da 

composição do preço, incluindo todos os impostos e taxas aplicáveis, preenchida 

conforme o modelo apresentado no ANEXO III, em papel timbrado da empresa, de 

acordo com os quantitativos a serem fornecidos no período;

•  Pessoas jurídicas que não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras 

coligadas ou subsidiárias entre si. quaisquer que sejam sua forma de constituição e ou 

ainda, empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

•  O ramo de atividade constante de seu Contrato Social seja compatível com o objeto 

desta licitação;

•  Não será aceito documento que comprove pendência e/ou irregularidade, ou ainda, que 

conste prazo para regularização de exigências;

•  Obrigatório: Razão Social, endereço, CNPJ, assinatura do responsável pela elaboração 

da proposta, data de validade da proposta;

•  Obrigatório: nome. número de identidade, do CPF e telefone de pessoa para contato;

9.1 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS E COOPERATIVAS:

A vedação de constituição de empresas em consórcio, para o presente objeto, é o que 

melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, 

economicidade e moralidade. Tal vedação, expressa neste Termo de Referência, visa 

afastar a restrição à competição e, por conseguinte, maximizar o número de participantes 

no Pregão, uma vez que, no consórcio, diversas empresas são reunidas para apresentação 

de única proposta, reduzindo o número de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais 

práticas de conluio/cartel.

Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 

fornecimento de produtos adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou
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rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução do objeto, e desde que os 

produtos contratados sejam fornecidos obrigatoriamente pelos cooperados.

Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios 

previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao 

disposto no art. 34 da Lei Federal n° 11.488, de 2007.

9.2 DA SUBCONTRATAÇÃO

É permitida a subcontratação de serviços, cabendo à CONTRATADA a 

responsabilidade pela prestação e pagamento das incumbências.

10. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

•  A CONTRATADA deverá cumprir, a fim de habilitação, exigido na Lei 8.666/93:

•  Para fins de responsabilização e comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá 

apresentar:

- Atestado de Capacidade Técnica devidamente assinado por nutricionista registrada 

no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-4), da respectiva região. Estado do Rio 

de Janeiro, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, tendo esta 

vínculo com a empresa a ser contratada;

•  Apresentação do Alvará de Funcionamento;

•  O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, cópia do contrato e seus 

respectivos aditivos que deram suporte.
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11. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
(Alínea "g”, Inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n“ 7.349/2019)

•  Deverá ser cotado o preço unitário por tipo de refeição (almoço e café da manhã), o 

preço unitário total (almoço e café da manhã) e o valor global da proposta (preço 

unitário por tipo de refeição x total de refeições servidas durante a vigência do contrato), 

conforme modelo constante no Anexo I, incluindo todos os custos, inclusive aqueles 

não especificados neste Termo, mas julgados pela Proponente como essenciais ao 

cumprimento do objeto, nas especificações e quantitativos previstos;

•  O recebimento provisório se dará no dia a dia, com o fornecimento e distribuição das 

refeições, catalogados em relatórios diários apresentados aos fiscais;

•  O recebimento definitivo sucederá ao final da competência mensal com a junção de 

todos os relatórios, que se dará por meio da comprovação do adimplemento das 

obrigações contratuais com a prestação do serviço mensal através da apresentação de 

nota fiscal atestada pela fiscalização a contratante;

•  O valor a ser pago pela CONTRATANTE será o valor unitário por cada tipo de refeição, 

subtraído do valor pago pelo usuário e multiplicado pela quantidade de refeições 

servidas de cada tipo (almoço e café da manhã);

•  A proponente deverá disponibilizar todos os utensílios e equipamentos indispensáveis 

ao bom desempenho dos serviços, nas quantidades compatíveis com o número de 

refeições (almoço e café da manhã) diárias, levando em consideração o tempo, 

quantidade de funcionários e equipamentos do restaurante (anexo V), sendo 

obrigatórios os itens listados no quadro abaixo;

Lista de itens obrigatórios que a proponente deverá dispor para a execução do 

serviço de fornecimento de refeições:

ITEM ESPECIFICAÇÃO
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1 Abridor de latas

2 Amaeiador de carnes cap. Tipo PS22

3 Armários para vestiário

4 Assadeira grande 50 x 40 x 8 altura

5 Balança eletrônica de mesa capacidade 20 kg

6 Bandejas lisas na cor azul resistente a alta 
temperatura

7 Batedor tipo pêra cabo 20 cm

8 Cafeteira elétrica cap 60 litros

9 Canecão de alumínio 02 litros

1 0 Carrinho para transporte de carga

1 1 Chinoy 30 cm diâmetro

1 2 Coador de café em tecido

1 3 Colher de mesa em inox

1 4 Colher para servir cabo poliwood

1 5 Concha alumínio grande cabo 60 cm

1 6 Concha para servir cabo 30 cm

1 7 Container Térmico para café e chá

1 8 Cortador de frios automático

1 9 Cortador manual de legumes

2 0 Descascador manual de legumes

2 1 Caixas de inox com telas para coletar resíduos de 
gordura

2 2 Escumadeira alumínio grande cabo 60 cm

2 3 Escuinadeira aranha 20 cm diâmetro
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2 4 Escumadeira para servir cabo 30 cm

2 5 Espátula 15 cm

2 6 Espátula para servir cabo poliwood

2 7 Estante galvanizada

2 8 Esterilizadores de facas

2 9 Estrados de PVC rígido por rotomoldagem

3 0 Faca de mesa em inox

3 1 Faca n" 10 d  cabo em altileno

3 2 Faca n" 12 c/ cabo em altileno

3 3 Faca para legumes c/ cabo em altileno

3 4 Frigideira c/ 50 cm diâmetro

3 5 Funil

3 6 Garfo bidente cabo poliwood

3 7 Garfo de mesa em inox

3 8 Garfo tridente cabo 1,20 cm

3 9 Latões para lixo com tampa com acionamento de 
pedal ou automático

4 0 Liquidificador industrial basculante cap. 25 litros

4 1 Monobloco verde fechado para hortaliças

4 2 Monobloco verde fechado para hortaliças

4 3 Caixa plástica vazada para hortifruti

4 4 Caixa plástica vazada azul para estoque seco

4 5 Caixa plástica vazada branca para laticínios e frios

4 6 Multiprocessador industrial
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4 7 Pá de altileno cabo inox 1,20 cm

4 8 Painel decorativo para exposição do cardápio diário

4 9 Palletes em PVC altura 25 em

5 0 Panelas de alumínio tamanho diversos

51 Pedra de amolar

5 2 Pegador para salada em inox

5 3 Peneira com aro 60 em inox

5 4 Peneira em inox 60 cm diâmetro

5 5 Pincel

5 6 Pratos de louça na cor branca

5 7 Recipiente de café e chá com porta copos e armário

5 8 Recipientes para salada resistente à alta temperatura

5 9 Rolo de altileno 50 cm

6 0 Sacarrolha

6 1 Socador de altileno cabo 1,20 cm

6 2
Sopeira em material plástico resistente, lavável e livre de bisfenol A

resistente à alta 
temperatura

6 3

Tábuas de altileno c/ 40 cm x 30 x 2 de 6 cores diferentes: azul 
(pescado), amarelo (aves),

vermelho (carnes), verde (hortifrutis), branco (laticínios e frios), bege
(carne assada)

6 4 Tabuleiro grande 40 x 30 x 5 altura

6 5 Tacho em alumínio fechado 60 cm diâmetro

6 6 Catraca Eletrônica e contador digital para controle de acesso dos usuários

•  A CONTRATADA deverá manter no Restaurante Popular Dom ITelder Câmara um 

quadro de Pessoal que atenda aos seguintes parâmetros técnicos:
22
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o Dispor de uma quantidade mínima de funcionários para uma boa 

operacionalização do restaurante, considerados o número total diário de refeições 

servidas no almoço e café da manhã, a complexidade do cardápio, logística e estrutura 

do local, número de balcões de distribuição, modalidade do serviço e aspectos como 

férias, turnos, folgas e taxa de absenteísmo:

o Para a constituição do quadro técnico de Nutricionistas deverá ser seguida a 

recomendação da Resolução CFN N° 600/2018;

o A distribuição do número total de funcionários por área e função deverá seguir 

a quantidade mínima indicada no quadro abaixo:

SETOR FUNÇÕES
DISTRIBUIÇÃO

ABSOLUTA
Serviço de Nutrição Nutricionista (Responsável Técnico) 01

Nutricionista (Quadro Técnico) 02

Estoque de produtos Estoquista 01
Auxiliar de estoque 02

Administração Administrador 01

Acesso ao Refeitório Caixa 02
Açougue Magarefe 01

Auxiliar de Magarefe 01

Pré-preparo Auxiliar de copa/cozinha 05

Preparo cozinha

Chefe de cozinha 01
Cozinheiro 03

Ajudante de cozinha 02

Preparo de suco, café, chá, sobremesas e 
massas

Auxiliar de copa 05

Distribuição de refeições Auxiliar de copa 12*

Higienização e sanitização dos utensílios, 
equipamentos, mobiliário e estrutura física de 

todas as áreas operacionais
Auxiliar de serviços gerais 12

Controle de acesso, apoio e controle do 
refeitório e dos usuários

Ordenador 09

Total 60*
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*Durante o período dapandemia decorrente da COVID-19, é sugerido avaliar o aumento de pelo menos 2 (dois) 

funcionários no quantitativo de pessoal, para que a distribuição ocorra em segurança e conforme as necessidades 

descritas neste Termo.

*A execução dos serviços será assistida pelo Fiscal do contrato, que será designado por meio de Portaria, com 

a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome completo, cargo e matrícula do Servidor;

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Alínea “h”. Inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

A despesa decorrente da presente contratação ocorrerá na seguinte dotação 

orçamentária, vinculada ao Fundo Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos: •

Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Elemento de Despesa
Fonte de 

Recursos

17.91 08.244.0014.2.564 3.3.90.39.02 109

13. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
(Alínea “i”. Inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

•  A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Termo de Referência segundo 

normas sanitárias legais vigentes e regulamentações das Resoluções da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. como também, 

normas e recomendações das entidades reguladoras de serviços similares no âmbito 

Estadual e Municipal, sob a fiscalização da CONT RATANTE;

•  As especificações a seguir definem as características do fornecimento e serviços 

envolvidos no escopo, referente às refeições (almoço e café da manhã).
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•  O almoço deverá ser fornecido de segunda à sexta, em dias úteis, no horário de 11:00 

horas às 15:00 horas. A quantidade máxima de venda por pessoa será de uma (01) 

refeição por vez, devendo a CONTRATADA manter um controle sobre este limite;

•  O café da manhã deverá ser fornecida de segunda à sexta, em dias úteis, no horário de 

06:00 horas às 09:00 horas. A quantidade máxima de venda por pessoa será de uma 

(01) refeição por vez, devendo a CONTRATADA manter um controle sobre este limite;

•  A CONTRATADA deverá submeter à aprovação do(a) Nutricionista responsável 

técnico(a) da CONTRATANTE do Restaurante Popular Dom Helder Câmara, a 

Programação dos Cardápios Mensais (almoço e café da manhã), impreterivelmente em 

até 30 (trinta) dias anteriores à sua execução, com os cálculos calóricos de ambas as 

refeições;

•  A Portaria Interministerial n° 66. de 25/08/06, estabelece para o PAT (Programa de 

Alimentação do Trabalhador) parâmetros de macro e micronutrientes, os quais deverão 

ser adotados como referência para cálculo do VET - Valor Energético Total e mais: 

carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio e fibras;

•  O cardápio diário deve estar exposto para os usuários na entrada do restaurante, no 

mural e junto à distribuição, próxima aos pratos modelos, devendo informar a porção 

em gramas, o valor calórico e o percentual de nutrientes (carboidratos, proteínas, 

lipídios, sódio e fibras) de cada preparação, em letras suficientemente grandes para 

possibilitar fácil leitura pelos usuários de todas as idades;

•  Os valores a serem pagos pelos usuários poderão ser alterados a critério da 

Administração Pública, sendo vedada qualquer alteração por parte da CONTRATADA;

•  Os valores pagos pelos usuários serão complementados com subsídio do Municpio de 

Duque de Caxias para atingir o PREÇO UNITÁRIO TOTAL DAS REFEIÇÕES 

DIÁRIAS (almoço e café da manhã);
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•  A CONTRATADA deverá apresentar diariamente um prato modelo próximo a 

distribuição com os alimentos componentes da refeição do dia (almoço e café da 

manhã), indicando o porcionamento mínimo definido no contrato, sem custo para a 

CONTRATANTE;

•  A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente, junto ao prato modelo, os itens 

do cardápio do dia que contenham glúten e/ou lactose, a título de informação 

nutricional, bem como disponibilizar junto às preparações a informação de alerta 

“contém glúten e/ou lactose"’;

•  Na elaboração dos cardápios a empresa deve priorizar alimentos da safra, formas de 

preparo que garantam maior aproveitamento nutricional dos alimentos e redução do 

desperdício, a exemplo de receitas que promovem o aproveitamento integral de 

alimentos;

•  O cardápio deve buscar adequação às preferências do público atendido, observando-se 

os hábitos alimentares locais e as referências de uma alimentação saudável, conforme 

disposto no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde;

•  No cardápio diário a CONTRATADA deverá utilizar preparações saudáveis, 

priorizando preparações regionais, considerando redução dos teores de sal, gordura e 

açúcar, exclusão de frituras, redução de embutidos e carnes processadas, oferta rotineira 

de frutas, legumes e verduras in natura ou minimamente processadas nas refeições, 

contemplando sempre opções para pessoas com necessidades alimentares especiais, 

alergias e intolerâncias alimentares;

•  É vedada a adição de aditivos químicos com o intuito de acentuar a coloração de 

qualquer preparação, bem como a utilização de temperos completos, em tabletes, pó ou 

pasta, bem como amaciantes de carne de origem industrial no preparo das refeições.
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devido à grande quantidade de sódio presente nesses compostos, podendo ser usados 

nas preparações os condimentos naturais;

•  Em caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado, a CONTRATADA deverá 

solicitar previamente e por escrito à CONTRATANTE, com mínimo de 48 (quarenta e 

oito) horas de antecedência as alterações programadas, e comunicada imediatamente as 

alterações decorrentes de eventos emergenciais a modificação do cardápio, ficando 

sujeito à aprovação;

•  A CONTRATADA deverá manter no Restaurante Popular Dom Helder Câmara um 

quadro de Pessoal que atenda aos seguintes parâmetros técnicos:

o Dispor de uma quantidade mínima de funcionários para uma boa 

operacionalização do restaurante, considerados o número total diário de 

refeições servidas no almoço e café da manhã, a complexidade do cardápio, 

logística e estrutura do local, número de balcões de distribuição, modalidade do 

serviço e aspectos como férias, turnos, folgas e taxa de absenteísmo: 

o Para a constituição do quadro técnico de Nutricionistas deverá ser seguida a 

recomendação da Resolução CFN N° 600/2018; 

o A distribuição do número total de funcionários por área e função deverá seguir 

a quantidade mínima indicada no quadro abaixo:

SETOR FUNÇÕES
DISTRIBUIÇÃO

ABSOLUTA
Serviço de Nutrição Nutricionista (Responsável Técnico) 01

Nutricionista (Quadro Técnico) 02
Estoque de produtos Estoquista 01

Auxiliar de estoque 02
Administração Administrador 01

Acesso ao Refeitório Caixa 02
Açougue Magarefe 01
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Auxiliar de Magarefe 01

Pré-preparo Auxiliar de copa/cozinha 05

Preparo cozinha

Chefe de cozinha 01
Cozinheiro 03

Ajudante de cozinha 02
Preparo de suco, café, chá, sobremesas e 

massas
Auxiliar de copa 05

Distribuição de refeições Auxiliar de copa 12*

Higienização e sanitização dos utensílios, 
equipamentos, mobiliário e estrutura física de 

todas as áreas operacionais
Auxiliar de serviços gerais 12

Controle de acesso, apoio e controle do 
refeitório e dos usuários

Ordenador 09

Total 60*

•  Deverão ser elaboradas e afixadas na área de produção fichas técnicas de todas as 

preparações do cardápio servido para utilização da equipe de produção e para a 

fiscalização da CONTRATANTE;

•  Caberá à CON TRATADA a realização dos devidos procedimentos de manutenção 

preventiva e corretiva das catracas eletrônicas, sempre que estas apresentarem defeito 

de funcionamento e/ou controle de giros.

14. ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Cabe à CONTRATANTE autorizar, a qualquer tempo:

•  Atividades de cunho artístico e cultural, eventos em datas comemorativas de interesse 

da Administração Pública ou atividades de interesse público, conforme ato de 

regulamentação próprio da SMASDH;

•  Parceria para prática de estágio ou atividades práticas de disciplinas de graduação ou 

curso técnico de Nutrição nas Unidades;

•  A Nutricionista Responsável Técnica da CONTRATADA deverá elaborar atividades 

de Educação Alimentar e Nutricional com os usuários do Restaurante Popular,
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atribuição inerente do profissional nutricionista da área de alimentação coletiva, 

conforme dispõe a Resolução n° 600/2018 do Conselho Federal de Nutrição, desde que 

sigam recomendações oficiais, que sejam previamente autorizadas pela 

CONTRATANTE e sejam acompanhadas por servidores da SMASDH;

•  A CONTRATANTE poderá sugerir temas para a CONTRATADA elaborar atividades 

de Educação Alimentar e Nutricional;

•  A divulgação dos eventos de Educação Alimentar e Nutricional será feita pelos órgãos 

oficiais de comunicação da PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS e 

pela CONTRATADA.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
(Alínea “j ”, Inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

DA CONTRATANTE

•  Manter no local de execução do serviço dois servidores para a fiscalização do mesmo, 

sendo um administrador e um nutricionista;

•  Controlar o número de refeições servidas diariamente por intermédio de Fiscalização a ser 

executada pelo CONTRATANTE, através de sistema eletrônico de controle a ser instalado 

sob as expensas da CONTRATADA, que deverá emitir relatórios com a discriminação do 

quantitativo de refeições comercializadas, em formato similar à planilha constante no 

Anexo II;

•  A Contratante deverá realizar o inventário dos equipamentos e mobiliário em conjunto com 

a Contratada, e assinarem um termo de cessão de uso de bens móveis relativo a todo 

material disponibilizado pela Contratante, responsabilizando a Contratada, durante a 

vigência do contrato, pela substituição de todo item de mobiliário e equipamento sob sua 

responsabilidade que venha a ser danificado, extraviado, furtado ou roubado, por outro do 

mesmo tipo e do mesmo modelo, mantendo a qualidade e a quantidade do material
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inicialmente disponibilizado pela Contratante, no prazo máximo de 20 dias úteis, sem ônus 

para a Contratante;

•  Notificar a empresa, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na 

execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções;

•  Solicitar à CONTRATADA, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu 

pessoal, observadas as especificações constantes deste Termo, supervisionando 

rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho junto ao 

Técnico responsável por este acompanhamento, no que couber;

•  Fiscalizar, rotineiramente, a manutenção das instalações gerais e especiais, dos 

equipamentos e de todo o material utilizado, bem como exigir da empresa a reposição 

imediata do que for danificado, destruído, extraviado ou desgastado pelo uso;

•  Pagar, somente as refeições efetivamente servidas, contabilizadas pelo sistema de controle 

de acesso e as eventualmente autorizadas pela Fiscalização, quando houver falhas no 

sistema, eventos autorizados pela CONTRATANTE ou situações supervenientes 

devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE;

•  Caso a CONTRATADA não providencie a manutenção dos equipamentos e instalações, ou 

deixe de realizar algo determinado pela Fiscalização e constante no Termo de Referência, 

a CONTRATANTE pode realizar tais ações e descontar do valor do faturamento mensal;

•  As multas e eventuais descontos serão aplicados em razão das ocorrências verificadas pela 

Fiscalização, conforme constam no presente Termo, diretamente como glosa no 

faturamento mensal. As multas também podem ser descontadas da garantia contratual;

•  A CONTRATANTE deverá realizar periodicamente avaliação da qualidade do serviço 

junto aos usuários para orientar o trabalho de Fiscalização do contrato;

•  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRA I'ADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais ou documento correspondente, e os termos de sua proposta;
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•  Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

•  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

CONTRA FADA, em conformidade com a legislação aplicável;

•  Garantir o acesso e as condições de acessibilidade à portadores de necessidades especiais;

DA CONTRATADA

•  Fornecer todos os gêneros alimentícios, mão-de-obra e utensílios necessários a completa 

execução dos serviços contratados;

•  Manter todas as instalações em perfeito funcionamento;

•  Manter todos os seus empregados devidamente uniformizados;

•  Apresentar à CONTRATANTE uma relação com todos os dados pessoais (nome, número 

da carteira de identidade e de trabalho, endereço e retrato) de todos os seus empregados 

envolvidos na execução do objeto, antes do início da execução dos serviços. No caso de 

alteração no quadro de pessoal, as correções e inclusões deverão ser feitas 

automaticamente;

•  Destinar do valor total investido semestralmente na aquisição de gêneros alimencios, pelo 

menos, 30% (trinta por cento) à compra de alimentos provenientes da agricultura familiar, 

conforme determina a Fei Estadual n° 7.923/2018. A comprovação desta aquisição se dará 

através de cópias de todas as notas fiscais de aquisição de gêneros alimentícios, bem como 

das Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP) dos agricultores familiares, as quais 

deverão ser entregues semestralmente à CONTRAT ANTE;

•  Manter, sempre um preposto, nutricionista, legalmente habilitado como Responsável 

Técnico, com poderes para tomar deliberação e ou atender a qualquer solicitação da 

Fiscalização, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos serviços contratados;
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•  Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos Órgãos Públicos, quando 

aplicável, bem como. por qualquer multa decorrente da não observância das legislações 

vigentes;

•  Levar ao conhecimento da fiscalização, por escrito, para posterior definição, qualquer caso 

omisso quanto à execução dos serviços;

•  Responder por danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de atos 

praticados por seus empregados ou prepostos;

•  Assumir total ciência sobre os cumprimentos do Decreto Estadual n° 43.629/2012. 

assumindo a responsabilidade de executar as atividades de manuseio e acondicionamento 

de resíduos, uso da água tratada, energia elétrica com consciência e observância de critérios 

socioambientais sustentáveis;

•  Remover no mínimo 01 (uma) vez ao dia ao final do expediente, os resíduos sólidos das 

áreas do Serviço de Alimentação e Nutrição, assim como outros resíduos sólidos recicláveis 

(papelões, garrafas, latas vazias, entre outras). O lixo orgânico das diversas dependências 

do Restaurante será acondicionado em embalagem descartável apropriada que 

permanecerão em recipientes próprios, mantidos vedados e em local refrigerado para sua 

conservação até o horário da coleta do dia;

•  Manter o local do restaurante diariamente limpo, bem como se responsabilizar pelo manejo 

e transporte de todo o resíduo sólido e reciclável por ele produzido e. em seu entorno; e 

separar os resíduos orgânicos e recicláveis, comprometendo-se. quando possível, a doar 

para grupos de agricultores urbanos e espaços de compostagem apoiados pela 

CONTRATANTE;

•  Manter em perfeitas condições de uso as instalações gerais e especiais, equipamentos e 

móveis, os quais deverão ser devolvidos ao término do contrato em perfeitas condições de 

funcionamento e ou utilização. Para cumprimento deste item. deverá ser lavrado um termo
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do qual constará o arrolamento dos bens recebidos com a descrição do estado de 

conservação e funcionamento físico;

•  Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e reparadora de todos os equipamentos e 

mobiliário discriminados no Anexo V do presente Termo (bens móveis), bem como das 

instalações do imóvel;

•  Apresentar, sempre que solicitado pelo Nutricionista representante da CONTRA I'ANTE, 

amostra de qualquer material e ou gênero a ser empregado nos serviços;

•  Fornecer material de proteção individual aos seus funcionários em cumprimento à NR 6 do 

MTE;

•  Fornecer todo material descartável previsto neste Termo;

•  Manter em perfeito estado de asseio e limpeza todas as áreas de trabalho, instalações 

prediais e utensílios utilizados no serviço, diariamente ao final serviço, empregando-se 

produtos químicos apropriados, de acordo com o registro no Ministério da Saúde, para os 

diversos manuseios: a base de hipoclorito, produtos alcalinos, desengordurantes, entre 

outros;

•  Fazer análise microbiológica trimestral das preparações de um dia de cardápio, incluindo a 

bebida, das mãos de dois funcionários, de dois utensílios e de um ponto de água;

•  Manter o controle do Manejo de Pragas impedindo o acesso, abrigo e proliferação de pragas 

urbanas; desinsetizar e desratizar apropriadamente a unidade seguindo cronograma de 

desinfestação com empresa específica para o serviço, com cadastro no Instituto Estadual 

de Ambiente - INEA. No caso de ineficiência de quaisquer dos procedimentos, a 

CONTRATADA ficará obrigada a repeti-los, independentemente do período estabelecido, 

sem ônus para o CONTRATANTE;

•  Manter, permanentemente, em serviço, em número previsto neste Termo, equipe composta 

por profissionais de Nutrição de nível superior, para desenvolver atividades relacionadas
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com o abastecimento e a produção de refeições, bem como pessoal de infra- estrutura 

qualificado, de forma a garantir o atendimento de acordo com as necessidades do 

Restaurante e pessoal necessário à execução dos serviços que deverá ser devidamente 

registrado pela empresa, cabendo a esta todo o ônus de natureza trabalhista e previdenciária. 

entendendo- se. porém, que estes empregados, embora sem qualquer vinculação 

empregatícia com o CONTRATANTE, obedecerão ao regulamento da Unidade onde o 

serviço está sendo prestado. Na ausência de empregado decorrente de férias, faltas ou 

afastamento, a CONTRATADA obrigar-se-á a suprir a falta do mesmo a fim de não 

prejudicar a execução normal dos seus serviços;

•  Elaborar cardápios especiais em datas comemorativas sempre que solicitado com 

antecedência pela fiscalização do município, assim como ambientar o restaurante para estas 

ocasiões;

•  Afastar, imediatamente, das dependências da Unidade, qualquer empregado, por mais 

qualificado que seja, cuja presença venha a ser considerada imprópria ao objeto do contrato, 

promovendo sua imediata substituição;

•  Promover, por recursos próprios, treinamento específico de seu pessoal, mantendo uma 

programação semestral de treinamentos e ou quando identificada essa necessidade pelo 

CONTRATANTE, assim como realizar desde os três primeiros meses de contrato, 

programa interno de treinamento de seus funcionários para a redução de consumo de 

energia elétrica, de água e redução de produção de resíduos sólidos, conforme determina o 

Decreto Estadual n° 43.629/2012;

•  Providenciar, obrigatoriamente, de acordo com o período legal determinado em legislação 

própria, exame de saúde de seus empregados, ficando a CONTRATADA responsável por 

manter um perfeito e regular controle de saúde dos mesmos de acordo com a NR 7 do MTE;
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•  Segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo certificado, 

devidamente expedido pelo INSS, conforme preceitua a legislação, deverá ser apresentado 

à fiscalização;

•  Respeitar e fazer respeitar as Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo ao 

seu pessoal os meios apropriados e necessários para sua segurança pessoal;

•  Atender a todos os encargos e despesas decorrentes da alimentação de seus empregados;

•  Instalar filtros industriais para água, dimensionados de acordo com as necessidades, nas 

áreas de preparo e pré-preparo das refeições e no corredor de circulação interna, assim 

como a descrição do manual técnico de alguns equipamentos de produção, quando 

necessário, responsabilizando-se pela sua manutenção;

•  Solicitar por escrito, com antecedência de pelo menos 48 horas, à CONTRATANTE, 

autorização para modificar os cardápios quando previsível. As modificações decorrentes 

de eventos emergenciais deverão ser comunicadas e justificadas, com devida comprovação, 

imediatamente à CONTRATANTE;

•  Responsabilizar-se por danos à saúde dos usuários tais como: gastroenterites decorrentes 

de surtos de toxinfecções alimentares diagnosticadas de acordo com a Resolução RDC N° 

12. 02/01/01. a qual estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos para consumo, 

assim como, a retratação moral;

•  Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha vitimar seus funcionários ou terceiros 

quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias assegurem e 

demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do contrato de prestação de 

serviços, sendo que a sua inadimplência com referência a estes encargos não transfere à 

CONTRATANTE as responsabilidades de seu pagamento nem onera o objeto deste 

contrato;
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•  Responsabilizar-se a fornecer funcionários necessários ao perfeito atendimento do objeto 

do presente Termo, bem como pela alimentação, transporte, atendimento médico, 

indenizações ou qualquer outro benefício seja de que natureza for, ficando tais encargos 

por conta da CONTRATADA, de acordo com a legislação em vigor;

•  Responsabilizar-se pelo fornecimento e reposição de papéis descartáveis (papel-toalha e 

papel higiênico) e sabonete líquido para mãos no refeitório e sanitários, bem como a 

limpeza dos mesmos, sempre que necessário;

•  Diligenciar para que seus empregados tratem com cordialidade o usuário do Restaurante, 

visitantes, empregados e demais contratados, podendo a CONTRATANTE exigir a retirada 

daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

•  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo devido fornecimento e abastecimento 

dos serviços de água. esgoto, energia, gás, e os demais serviços essenciais para o pleno 

funcionamento do Restaurante Popular, bem como. responsabilizar-se pelas taxas/tarifas 

decorrentes de tais serviços;

•  A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE cardápio mensal com 30 dias de 

antecedência;

•  Durante a vigência do contrato, a CONTRA I ADA deverá consertar ou substituir, às suas 

expensas, todos os materiais, utensílios e equipamentos que apresentarem defeitos em 

função de sua utilização;

•  A CONTRATADA deverá, a cada 180 dias de fornecimento de serviço, prestar laudo 

técnico de empresa habilitada sobre a manutenção de todo material, utensílios e 

equipamentos disponibilizados pela CONTRA T ANTE;

•  A CONTRATADA ficará responsável pela contratação de seguro patrimonial contra 

incêndio, visando a cobertura reparadora/recuperadora de danos materiais, nos casos de
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Termo;

•  A CONTRATADA deverá disponibilizar o mobiliário e equipamentos (computadores, 

impressora, aparelho de ar condicionado, entre outros) necessários à administração da 

empresa no Restaurante (sala da administração da empresa, vestiário e estoque seco);

•  A CONTRATADA deverá trazer outros equipamentos que julgar necessários para 

execução do cardápio proposto para o almoço e café da manhã, além de alugar 

equipamentos a critério da Fiscalização da CONTRATANTE, quando a manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos do Restaurante de propriedade da 

CONTRATANTE exceder a 10 dias úteis. Se nenhuma medida for adotada no prazo 

estipulado, a CONTRATADA poderá receber advertência e/ou penalidade;

•  A Contratada se responsabilizará pela manutenção preditiva, preventiva e corretiva das 

instalações físicas como pintura, revestimento, troca de lâmpadas, carrapetas, telas, 

vedações, limpeza do reservatório de água, limpeza da caixa de gordura, coifas de 

exaustão, filtros de água, aparelhos de ar-condicionado, administração, banheiros, 

lavatórios, vestiários entre outros, devendo respeitar a garantia e o manual de uso de cada 

equipamento;

•  A Contratada deverá apresentar, no período máximo de 30 dias, após o início da vigência 

do contrato, cronograma anual das manutenções específicas de cada equipamento, 

devendo este ser renovado anualmente;

•  A manutenção corretiva deverá ocorrer em um prazo de 48 horas após a detecção da avaria 

e realizada sem prejuízo da adequada execução dos serviços sem afetar a segurança 

patrimonial e pessoal. Na hipótese de a manutenção corretiva do equipamento ou mobiliário 

avariado não ocorrer no prazo estipulado, a contratada deverá substituir prontamente o 

equipamento;

37



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Proc. Adm. n° G| / £  1
f i . S

•  A CONTRATADA deverá elaborar e manter, no local de serviço, um Livro de Ocorrências 

(LO) no qual serão lançadas anotações de irregularidades encontradas e de todos os fatos 

referentes à execução do CONTRATO, além de disponibilizar um Livro de Críticas e 

Sugestões na saída do restaurante para que os usuários e Fiscalização da CONTRATANTE 

tenham acesso. A Fiscalização da CONTRATANTE poderá ter acesso ao LO a qualquer 

momento que se faça necessário;

•  Elaborar e apresentar à CONTRATANTE o Manual de Boas Práticas -  MBP e os 

Procedimentos Operacionais Padronizados -  POP adotados no Restaurante;

•  A CONTRATADA deverá realizar, no início do CONTRATO e mensalmente, às suas 

expensas, o tratamento químico de pragas nas dependências do Restaurante, assim como 

nas galerias de fiação, nos painéis elétricos, na casa de máquinas, na rede de esgoto, nas 

caixas de gordura, nas fossas, na câmara de lixo úmido, no depósito de resíduo seco e no 

entorno do Restaurante. A CONTRATADA deverá manter os registros da operação e a 

documentação certificando a execução do serviço e arquivar os originais no Restaurante, 

com cópia para a Fiscalização da CONTRATANTE. O controle químico deverá ser 

executado por empresa especializada, conforme legislação específica, com produtos 

desinfetantes regularizados pelo Ministério da Saúde. Em caso de indícios ou presença de 

pragas e vetores nas dependências internas do Restaurante, o tratamento químico deverá 

ser imediatamente realizado como medida corretiva. A CONTRATADA deverá comunicar 

à Fiscalização da CONTRATANTE com no mínimo 24 horas de antecedência a realização 

desses procedimentos;

•  A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da CONTRATANTE, no início da 

prestação do serviço, os utensílios utilizados no Restaurante. Na distribuição do almoço e 

café da manhã deverão estar disponíveis todos os utensílios utilizados pelos usuários, quais 

sejam no mínimo: 2.000 (dois mil ) jogos de talheres (garfo e faca) e 600 (seiscentos)
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colheres de mesa para a sopa, 2.000 (dois mil) bandejas plásticas, 2.000 (dois mil) pratos 

rasos e 600 (seiscentos) recipientes para sopa que comportem o volume de 500ml , 

conforme especificações contidas nos itens 6, 13, 30, 37 , 56, 62 e 66 do Quadro 12 deste 

Termo e itens descartáveis, devendo ainda manter um estoque de segurança de 10% (dez) 

de cada um desses itens;

•  A CONTRATADA deverá elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, 

dirigido à Fiscalização da CONTRATANTE relatando todos os serviços realizados, 

eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre execução do objeto 

contratual;

•  A CONTRATADA se responsabilizará por eventuais reparos na estrutura predial 

decorrentes da operacionalização do serviço, de modo a garantir a não interrupção do 

serviço de acordo com este Termo de Referência;

•  É vedada a entrega de quaisquer refeições em embalagens fornecidas pelos usuários;

•  A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela segurança e guarda da edificação e dos 

equipamentos, bens e utensílios, 24 horas, durante toda a duração do contrato, devendo 

responsabilizar-se pelo custeio de funcionário ou empresa para realizar a segurança 

patrimonial do Restaurante, sendo permitida a subcontratação do serviço;

•  A CONTRATADA deverá instalar sistema de monitoramento por câmera de vigilância que 

permita a visualização, no mínimo, do caixa, fila, balcão de distribuição, salão e área de 

produção;

•  A CONTRATADA deverá proporcionar acesso irrestrito, total e integral dos materiais 

filmados na Unidade, conforme solicitação da CONTRATANTE, devendo guardar os 

registros por, no mínimo, 30 (trinta) dias;

•  A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela limpeza, asseio e higienização do ambiente 

interno e externo do Restaurante, mantendo às suas expensas equipe de funcionários
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qualificados para cumprimento da exigência. Em hipótese alguma, funcionários de limpeza 

poderão exercer atividades diretas de manipulação de alimentos ou vice-versa;

•  O reservatório de água deverá ser higienizado semestralmente por empresa cadastrada no 

Instituto Estadual do Ambiente -  INEA.

16. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
(Alínea “k’ e “1”, inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

•  Após a celebração do instrumento contratual, competirá ao Ordenador da Pasta a imediata 

designação de gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, 

para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, efetuada por meio de Portaria, com 

a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome completo, cargo e matrícula 

dos Servidores que responderão diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto contratado;

•  As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas nos 

artigos 37 a 39 do Decreto Municipal 7.349 de 2019 e também em Instrução Normativa 

específica, publicada pela Secretaria Municipal de Controle Interno e disponível na intranet 

da PMDC;

•  O quantitativo de refeições servidas deverá ser controlado por meio de sistema 

informatizado específico composto por catraca eletrônica e contador digital. Ao final de 

cada mês, a fatura apresentada pela CONTRATADA deverá ser comparada ao relatório 

gerado pelo sistema e atestada pela Fiscalização da CONTRATANTE;

•  A obrigação de instalação e manutenção do sistema de controle e monitoramento do 

quantitativo de refeições, bem como o seu custeio, será de responsabilidade da 

CONTRATADA, cabendo à CONTRATANTE a sua fiscalização;

•  O relatório de contabilização das refeições fornecidas deverá ser impresso diariamente e 

assinado por representantes da CONTRATADA e da CONTRATANTE, e encaminhado
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mensalmente Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, como 

comprovação junto às faturas;

Quando o sistema de controle e monitoramento eletrônico apresentar eventuais defeitos, a 

CONTRATANTE deverá ser imediatamente notificada pela CONTRATADA, para que 

acione outro Procedimento Operacional Padrão, com seus devidos fluxos, para garantia da 

continuidade da operação do Restaurante até que o funcionamento dos equipamentos seja 

reestabelecido;

Fica a CONTRATADA obrigada a disponibilizar todas as informações necessárias para a 

fiscalização, bem como facilitar o acesso, o acompanhamento e o controle da fiscalização 

por parte da CONTRATANTE;

Os quantitativos das refeições serão apresentados semanalmente à SMASDH. através de 

Relatório Semanal de controle de quantitativos de refeições comercializadas, emitindo 

relatórios eletrônicos com a discriminação do quantitativo de refeições comercializadas, 

em formato similar à planilha constante no Anexo II;

O controle e apresentação dos quantitativos descritos no Relatório Semanal de Controle de 

Quantitativos de Refeições Comercializadas serão considerados como dados oficiais e 

condizentes com o real quantitativo fornecido nos dias de serviço, e poderão ser utilizados 

como instrumento de contestação de valores cobrados indevidamente pela 

CONTRATADA, caso haja conflito de informações entre o controle de fiscalização e a 

cobrança em Nota Fiscal.

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(Alínea “m”, inciso II, Art. 5o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

•  Os pagamentos ocorrerão por competência mensal em 30 (trinta) dias corridos, 

considerando como forma de medição o posto de trabalho, onde após o recebimento 

definitivo dos serviços, que se dará por meio da comprovação do adimplemento das
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obrigações contratuais com a prestação do serviço mensal através da apresentação de 

nota fiscal atestada pela fiscalização a contratante;

•  Para efetivação do pagamento fica a CONTRAT ADA obrigada a apresentação dos 

documentos constantes no Decreto n° 7.349/19 e suas eventuais alterações.

• A liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens, 

segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos fiscais correspondentes e 

demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos legais, conforme o 

ANEXO I do Decreto n° 7.349/19 e suas eventuais alterações.

• Documentos do Anexo I;

1- Requerimento de pagamento;

2- DANFE, atestado e datado por 02 (dois) servidores com suas respectivas 

matrículas e assinaturas, declarando a regular entrega do objeto faturado, de acordo 

com o fornecimento efetuado;

3- Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicados, (quando couber);

4- AFO pertinente ao faturamento;

5- Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, contendo saldo inicial 

(quantidade total contratada), itens fornecidos e saldo final do fornecedor;

6- Planilha de controle de todos os itens constantes na Ata de Registro de Preços, 

contendo o saldo inicial (quantidade total contratada), itens anteriormente fornecidos, 

itens fornecidos referente ao pagamento e saldo final a fornecer;

7- Nota de empenho;

8- AUTORIZO do Ordenador da despesa pertinente;

9- Relatório do Fiscal do Contrato;

10- Portaria de designação do Fiscal do Contrato, devidamente publicada no 

Boletim Oficial; e
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11- Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e 

CNDT.

12- A documentação deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada à Av. Brigadeiro Lima e 

Silva, 1618 -  25 de Agosto, Duque de Caxias, no terceiro andar.

• Para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a SMFP, 

por meio de processo específico devidamente autuado, os documentos mencionados no 

inciso I, devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do 

contrato e seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia 

da Nota de Empenho e planilha atualizada de acompanhamento de saldos contratuais 

(quando for o caso).

Art. 40. XIV da Lei 8.666/93 - O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em 

série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e 

hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura 

dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do 

período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação 

dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
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d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

Art. 42. Decreto Municipal 7349/2019;

As fases de liquidação, registro das despesas no sistema apropriado e de 

pagamento do compromisso assumido seguirão as seguintes etapas:

I- a liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens, da 

prestação dos serviços ou execução das obras, segundo as cláusulas contratuais e à vista 

dos documentos fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e 

nos regulamentos legais, conforme os Anexos I, II e III do presente Decreto;

II - para efeito de pagamento, será obedecida a ordem cronológica determinada em 

Decreto Municipal próprio.

III - para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a SMFP, por 

meio de processo específico devidamente autuado, os documentos mencionados no 

inciso devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do 

contrato e seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia 

da Nota de Empenho e planilha atualizada de acompanhamento de saldos contratuais 

(quando for o caso).

IV - Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e 

proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata die” do 

valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea “d”, do 

Inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666/93.

V - na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a 

respectivo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento
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"pro rata die" do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme 

alínea "d", do Inciso XIV, do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

VI - a SMFP verificará, com base nos incisos I III, a instrução do processo e procederá 

com a Secretaria Municipal ordenadora da despesa as correções necessárias para o 

devido trâmite processual, sendo certo que, concluídas as verificações de praxe:

a) a SMFP efetuará o cálculo das retenções (ISSQN, INSS, IR e demais retenções) 

cabíveis;

b) efetuará o registro da despesa em sistema apropriado;

c) emitirá os documentos "Ordem de Pagamento"

d) emitirá os documentos "Exame para Registro da Despesa"

e) encaminhará o processo para pagamento;

VII - somente após o efetivo pagamento e, tratando-se de aquisição de material 

permanente, o processo será encaminhado ao Departamento de Patrimônio da SMA 

para o tombamento dos itens, retornando a SMFP para as devidas conferências e 

anotações no Ativo Imobilizado da PMDC.

18. VIGÊNCIA DO CONTRATO
(Alínea “n”, inciso II, Art. 4o do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

O contrato oriundo do objeto deste Termo de Referência terá vigência de 12 (doze) 

meses a contar de sua assinatura, o qual terá como meta o cumprimento do quantitativo de 

fornecimento previsto no Anexo IV do presente Termo.

19. SANÇÕES CONTRATUAIS
(Alínea “o”, inciso II, Art. 5° do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

•  A CONTRATADA estará sujeita ao regime de infrações e sanções administrativas, em 

conformidade com as regras gerais previstas na Lei n° 8.666/1993;
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ag ricu ltu ra  fam iliar
5%

N ão  cu m p rim e n to  d as  p rá ticas de  su s ten tab ilid ad e 3 %

F I

É vetada à CONTRATADA a comercialização e a propaganda, mesmo que de cunho 

educativo, de quaisquer produtos e serviços, que não o objeto do presente Termo, no 

interior do Restaurante, sujeita a penalidades;

Fica definido o Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos como 

autoridade competente para aplicação das sanções;

A desconformidade na prestação do serviço ensejará em glosas, nos percentuais 

indicados abaixo, nos pagamentos das competências mensais das ocorrências listadas 

seguir:
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20. CONDIÇÕES GERAIS
(Alínea “p”. inciso II, do art. 5o do Decreto Municipal no 7.349/2019)

•  Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos 

para iniciar a execução do serviço, incluindo a entrega e instalação dos bens mobiliários 

que serão utilizados em modalidade de comodato (Anexo V);

•  Após o término da vigência do contrato, a CONTRATADA terá o prazo de 7 (sete) dias 

corridos para retirar seus equipamentos, utensílios, funcionários e todos os itens de sua 

propriedade do espaço físico do Restaurante Popular;

•  A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento da legislação de Vigilância 

Sanitária. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Política Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional;

•  O valor contratado poderá ser reajustado, desde que solicitado, observado o intervalo 

mínimo de um ano, admitindo-se a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 

data prevista para apresentação da proposta ou orçamento, até a data de adimplemento 

de cada pagamento, conforme clausula XI, art. 40 da Lei Federal n 8.666/93;

•  A inexistência de citações explícitas de normas técnicas e regulamentadoras de serviços 

de alimentação, objeto deste termo de referência, não desobriga a CONTRATADA de 

adotá-las. nem impedirá penalidades, multas ou glosas decorrentes do não atendimento 

ou violação de normas técnicas e legais vigentes e emanadas de órgãos oficiais distritais 

ou federais;

•  A Contratada obriga se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as 

cláusulas e condições do presente Termo de Referência e elege como foro o Município 

de Duque de Caxias com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja.
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Este Termo de Referência foi elaborado por:
(Inciso II, Art. 5° do Decreto Municipal n° 7.349/2019)

DÉBORA  RENATA OLIB^NO RIBEIRO 
Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos 

Mat. 35.678-6
Aprovado por:

MARCUS VINÍCIUS DE MOR 
Secretário Municipal De Assistência SdcidI 

Matrícula: 35.398-1 V

IMAR^
Direitos Humanos
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