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ANEXO I-A - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL 20/0031-PG 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na produção; transporte e 

venda de refeição pronta e acondicionada em embalagem de isopor tipo quentinhas para o Sesc Pará, 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DESCRIÇÃO 
QTD/6 

MESES 
UNIDADE  

PRODUÇÃO; TRANSPORTE; E VENDA DIÁRIA DE REFEIÇÕES TIPO 

ALMOÇO, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, PARA ATENDER AOS 

RESTAURANTES DO Sesc/DR-PA. 

120.000 UND 

1.2. Local de venda:  

Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, localizado na Boulevard Castilhos França nº 522/523 – Campina – CEP 

66010-020 – Belém-PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O Sesc Pará  tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 

comércio de bens e serviços, fornecendo refeições de qualidade, visando garantir um aporte nutricional 

adequado, seguro e com um preço acessível. Em caráter temporário, este objeto se deve a obra de 

construção da nova Unidade Produtora de Refeições, em andamento.  

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A execução do objeto terá início imediatamente após 3 dias úteis da assinatura do Contrato, na forma 

que segue: 

3.1.1. Produzir e preparar refeições e embalar tipo “quentinha” em embalagens de isopor em suas 

próprias instalações e equipamentos, transportando até às dependências do Centro Cultural Sesc 

Ver-o-peso, seguido de venda aos clientes habilitados pelo Sesc-PA; 

3.1.2. Deverá elaborar mensalmente o cardápio das refeições fornecidas (conforme padrão descrito 

neste Termo), e encaminhar ao Sesc-PA, no máximo com quinze dias de antecedência, para 

aprovação; 

3.1.3. Indispensável higiene pessoal dos empregados, que deverão se apresentar durante todo 

processo de execução do objeto deste Termo de Referência, adequadamente uniformizados e 

utilizando equipamentos exigidos pelos Órgãos fiscalizadores, em boas condições de uso; 

3.1.4. Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos ditados pela legislação sanitária, 

especialmente no que se refere aos critérios de tempo e temperatura, devem seguir rigorosamente 

a RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA e demais normas vigentes; 

3.1.5. O atendimento do objeto ocorrerá sempre nos dias úteis, às expensas da CONTRATADA, 

sendo o horário de início da venda não poderá ultrapassar às 11h30, podendo ser prorrogado a 

critério do Sesc-PA em razão de fatos supervenientes; 
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3.1.6.  A CONTRATADA indicará 2 contas de e-mail para comunicação pertinentes ao Processo nº 

20/0031-PG, não sendo necessário confirmação de recebimento por parte da CONTRATADA. 

3.1.7. A fiscalização pela execução do objeto ficará a cargo de funcionários indicados pelo Sesc-PA, 

o qual inspecionará os volumes e verificarão a conformidade com as especificações constantes 

neste termo de referência e na proposta; 

3.1.8. Não serão aceitas refeições em desacordo com as condições indicadas neste termo de 

referência, bem como na respectiva proposta do Contratado, salvo fato superveniente devidamente 

acatado pelo Sesc-PA. 

3.1.9. Constatadas irregularidades na execução do objeto deste Termo de Referência, a 

CONTRATADA, às suas expensas, terá que sanar a possível irregularidade o mais rápido possível, 

objetivando não haver descontinuidade do atendimento, contada a partir da notificação, para 

cumprir a determinação exarada pelo Sesc-PA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

3.1.10. A produção; transporte; e manuseio das refeições devem atender ao Manual de Boas 

Práticas de Fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados nas Resoluções – RDC n° 

275, de 21 de outubro de 2002, e RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA. 

3.1.11. As refeições licitadas, tipo quentinhas, devem ser transportadas e distribuídas pela 

CONTRATADA em caixas isotérmicas hotbox (ideais para transportar alimentos preparados, 

quentes, frios) acondicionadas em temperatura acima de 70º C (setenta graus Celsius). As 

embalagens em isopor devem ser identificadas com nome da preparação, data e horário de 

preparo, peso e temperatura de saída; 

3.1.12. Apresentar, sempre que solicitado, o impresso com o registro do controle diário das 

temperaturas dos alimentos durante a produção e no início das vendas; 

3.1.13. As refeições, nas embalagens de isopor tipo quentinhas, deverão ser distribuídas a uma 

temperatura igual ou superior a 60º, e não deverão ser submetidas a esta temperatura por prazo 

superior a seis horas. 

3.1.14. A Nutricionista do Sesc Pará fará inspeção periodicamente nas dependências da 

CONTRATADA, a fim de verificar a conformidade da prestação dos serviços com as exigências 

deste Termo de Referência; 

          3.1.15. A CONTRATADA deverá possuir veículo destinado exclusivamente ao transporte de 

alimentos, fechado, isotérmico que proteja de poeira e outros elementos poluidores, em conformidade com 

a RDC n° 275, de 21 de outubro de 2002, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA verificar e 

manter as condições de higiene e conservação das dependências dos equipamentos utilizados durante o 

transporte das refeições. 

4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Refeição acondicionada em embalagem de isopor composta dos alimentos abaixo: 

 
 Arroz (140 g cozido) 

 Feijão (100 g cozido) 

 Salada Crua ou Cozida (60 a 80g) 

 Uma opção de proteína diariamente 
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     4.1.1. Padrão de cardápio dos restaurantes (com per capitas)* 
 
*Opções de preparações, baseada no cardápio já praticado nos restaurantes do Sesc Pará.  
 

AVES (FRANGO) 

Coxa e sobrecoxa de frango (250 g cozido) 

Assada com molhos Ensopado com legumes 

Filé de frango (200 g cozido) 

À milanesa Frango gratinado Fricassê de frango Na chapa 
Isca de frango com 

legumes 

Lasanha de frango 
Estrogonofe de 

frango 
Frango xadrez 

Isca mista (frango 
e carne) 

Salpicão de frango 

Peito de frango (250 g cozido) 

Ensopado com legumes 

 

PEIXES (PESCADA BRANCA E DOURADA) 

Filé (200 g cozido) 

Empanado À milanesa Ao forno Grelhado Na chapa Frito 

Postas (220 g cozido) 

Na chapa Escabeche 

 

CARNE SUÍNA (LOMBO E BISTECA SUÍNA) 

Lombo (250 g cozido) 

Ao Forno Refogado 

Bisteca suína (250 g cozido) 

Carré com molho agridoce 

 

CARNE BOVINA 

Paulista (coxão duro) (200g cozido) 

Carne assada Carne assada recheada 

Patinho-moído (200 g cozido) 

Carne moída a 
jardineira 

Hambúrguer 
Escondidinho de 

carne moída 
Almôndega ao 

molho 
Lasanha de carne 

Patinho - bife (200 g cozido) 

Bife acebolado Bife à milanesa Bife de panela 
Bife ao molho 

madeira 
Bife à cavalo 

Acém (250 g cozido) 

Ensopado com legumes 

Alcatra (200 g cozido) 

Isca com legumes Isca mista (carne e calabresa) Estrogonofe de frango 
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Vísceras (bucho, fígado, língua) 10% do cardápio, usado duas vezes ao mês. 

Dobradinha com legumes  
(200 g cozido) 

Fígado acebolado 
(200 g cozido) 

Língua ao molho 
(200 g cozido) 

 

Massas (270 g cozido) 

Lasanha Panqueca Yakissoba 

4.2.  As refeições serão distribuídas nos horários e datas a serem definidos, sendo que somente os 

valores das refeições efetivamente distribuídas serão pagas pelo Sesc-PA.  

4.3. A venda da refeição, bem como o recolhimento do lixo produzido, fruto da logística e todo material 

necessário para manter a higiene no espaço é de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

5. DA VISITA TÉCNICA 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante poderá realizar visita técnica 

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por funcionário do Sesc-PA, designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h , devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo telefone (91) 3224-5654/ 3224-5305 / 3252-0227 

5.2. O prazo para visita técnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

5.3. Para a visita técnica, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA EMPRESA CONTRATADA: 

6.1. Obriga-se a produzir; transportar; e vender refeição de excelente qualidade, comprovadamente, com 

controle de qualidade das refeições, especialmente critérios de tempo e temperatura, seguindo 

rigorosamente a RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA e demais legislações vigentes, bem 

como possuir manual de boas práticas de fabricação de alimentos e procedimentos operacionais 

padronizados – POPS; 

6.1.1. A operacionalização de venda da refeição exercida pela CONTRATADA, consiste no recebimento 

no ato da entrega da refeição ao cliente do Sesc-PA, o valor de R$6,00 (Seis Reais), devendo ofertar pelo 

menos 2 formas de pagamento; 

6.1.1.1. A diferença entre o valor de R$6,00 (Seis Reais) pago pelo cliente do Sesc-PA e o valor ofertado 

pela CONTRATADA, será faturado e pago mensalmente pelo Sesc-PA; 

6.2. A empresa contratada obriga-se a apresentar comprovação dos cumprimentos destes requisitos por 

meio da apresentação do Alvará /Licença Sanitária do estabelecimento; 

6.3. A empresa contratada é responsável pelo pré-preparo, preparo, armazenamento, embarque, 

transporte e desembarque até o final das vendas no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso ; 

6.4. É responsável pela produção das refeições com gêneros alimentícios de primeira qualidade, os quais 

devem possuir registro no Ministério da Saúde (com exceção dos itens em que a legislação dispensa esse 

registro) e carimbo de inspeção do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA (para 

bebidas e produtos de origem animal) e rotulagem de acordo com legislação vigente; 
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6.5. A empresa contratada atenderá o cardápio no sistema de “quentinha”, com peso entre 500 e 600 g por 

refeição, levando em consideração o subitem 4.1, no que se refere ao per capita, podendo sugerir outros 

tipos de preparações à CONTRATANTE, através da elaboração de um cardápio variado;  

6.6. A execução dos serviços deverá ser acompanhada e fiscalizada, a qualquer momento, por uma 

Equipe Técnica do Sesc, que será constituída por Direção, nutricionistas e cozinheiros, dentro das 

instalações da unidade produtora de refeição da CONTRATADA; 

6.7. A qualidade das refeições, bem como, sua venda diária, serão fiscalizadas por Nutricionistas do Sesc, 

não eximindo, a empresa contratada de manter no local de preparo das refeições uma nutricionista como 

responsável técnica. 

6.8. O cardápio principal só poderá sofrer alteração, mediante previa negociação entre as partes, desde 

que seja por alimento equivalente; 

6.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este contrato, nem 

subcontratar qualquer das etapas do objeto deste Termo de Referencia a que está obrigada, sem prévio 

consentimento por escrito da contratante; 

6.10. Coletar, diariamente, amostras de todos os produtos do cardápio, incluindo proteínas pré-preparadas 

(mínimo de 100g de cada) embalando em recipientes esterilizados, lacrando-os, identificando-os e os 

mantendo sob  refrigeração até 4°C (quatro) graus ou sob congelamento a temperatura de 18°C (dezoito) 

graus negativos por , no mínimo, 72 horas para eventual análise laboratorial em caso de suspeita de 

doença transmitida por alimentos – DTA, sendo que os custos destas análises serão de responsabilidade 

da CONTRATADA; 

6.11. Fornecer, sempre que solicitado, 1 (uma) refeição, a título de degustação, ao representante da 

equipe técnica do Sesc, sem ônus; 

6.12. Não é permitido servir nem oferecer através do cardápio alimentos industrializados tipo: steak, mini-

chicken, empanados em geral, hambúrguer, almôndegas. 

6.13. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer material e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

6.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou do material empregado; 

6.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.16.  Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

6.17.  Apresentar ao Sesc-PA, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que participarão do 

processo de execução do objeto deste Termo de Referencia; 

6.18.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Sesc-PA; 
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6.19.  Atender as solicitações do Sesc-PA quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas 

à execução do objeto, conforme descrito neste Termo de Referência; 

6.20.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do Sesc Pará; 

6.21. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao Sesc-PA toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função, entre outros; 

6.22. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do 

objeto deste Termo de Referencia; 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DO SESC 

7.1. Efetuar o pagamento das refeições fornecidas em conformidade com o prazo previsto em contrato; 

7.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do 

objeto, fixando prazo para a sua correção; 

7.3. Garantir o acesso do(s) empregado(s) da CONTRATADA ao local da venda das refeições; 

7.4. Comunicar a CONTRATADA quaisquer ocorrências de caso fortuito ou força maior, quando o  Sesc 

poderá solicitar suspensão parcial do fornecimento; 

7.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais, Termo de Referencia e da sua proposta; 

7.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Divisão Administrativa do Sesc-PA para 

as providências cabíveis; 

7.7.  Fiscalizar o produto de acordo com as especificações descritas neste documento, rejeitando, no todo 

ou em parte, a execução do objeto em desacordo com o contratado. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade do objeto contratado e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Sesc-PA, 

especificamente designados por Ato próprio. 

9.2. O representante do Sesc-PA deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato. 

9.3. A verificação da adequação da execução do objeto será realizada com base nos critérios previstos 

neste Termo de Referência. 
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9.4. O representante do Sesc-PA deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto deste Termo de Referencia. 

9.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 

9.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

 

                                Belém-PA, 2 de julho de 2020. 

 

 

CARLA DANIELE GOULART RAIOL 

Nutricionista 

 

 

JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA 

Diretor Administrativo 

 
 
 

                                                                


