
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – JUSTIFICATIVA 

 O presente processo seletivo visa buscar no mercado empresas qualificadas possa fornecer e 

distribuir almoços e lanches durante os jogos no Campeonato Paraense de 2019, Copa Verde de 

2019 e Copa do Brasil de 2019, prorrogáveis, se conveniente entre as partes, durante os jogos do 

Campeonato Brasileiro de 2019, com o menor preço possível, e com a máxima qualidade exigida 

pelos órgãos públicos, bem como pelos colaboradores do Clube. Dessa forma, espera-se da empresa 

contemplada comprometimento, disciplina e responsabilidade para o cumprimento de prazos e 

horários nos dias de jogos. 

2 - OBJETO 

Trata-se da prestação de serviços de fornecimento e distribuição de almoços e lanches durante as 

competições mencionadas na Justificativa. Esses serviços, deverão impreterivelmente atender as 

determinações exigidas pelo clube contratante, tais quais: quantidade, validade dos produtos, licença 

de comercialização de água mineral, textura do pão, higiene (luvas, toucas e ambiente de trabalho) 

e padronização dos uniformes dos funcionários envolvidos na distribuição.  

Além disso, será exigida a comprovação fiscal dos produtos e serviços prestados (atestados de 

capacidade técnica), cartão do CNPJ e certidões municipais, estaduais e federais. 

3 – PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

O prazo da contratação será por empreitada ao longo das referidas competições no ano de 2019. 

Findo o prazo estipulado, o contrato poderá ser renovado, desde que ambas as partes acordem por 

escrito e com a possibilidade de prorrogar até o Campeonato Brasileiro de 2019 se as partes assim 

o convencionarem 

 

 



 

4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS 

4.1 - A empresa vencedora do certame, conforme detalhado nas cláusulas contratuais, atuará em 

todas as esferas da distribuição dos lanches, que vão desde a reunião com os órgãos públicos nas 

quais serão definidos os seus respectivos quantitativos, assim como, a compra, embalagem, 

confecção dos tickets de controle de distribuição dos alimentos, e demais responsabilidades que 

envolvem o trabalho em questão. 

4.2 - Fornecer e distribuir os gêneros alimentícios contratados em todos os jogos mencionados no 

Termo, nos prazos e quantidades acordados pelo Clube do Remo, sendo que, qualquer falha nesse 

sentido, será de responsabilidade da empresa contratada. 

4.3 - Empregar o necessário zelo, higiene e responsabilidade no fornecimento dos produtos 

alimentícios contratados; 

4.4 – Proceder com o cumprimento das suas obrigações frentes aos órgãos fiscais e sanitários e, 

além disso, expedir documentação fiscal em nome do Clube referente aos valores recebidos (Notas 

Fiscais); 

4.5 - As atividades de serviço prestadas pela empresa contratada serão fiscalizadas pelo Clube do 

Remo, por meio de sua Diretoria Administrativa. 

4.6 – Efetuar o “Teste de Degustação” no próprio estabelecimento comercial, com 72hs que 

antecedem o evento esportivo destacado, visando observância de questões de higiene, limpeza, 

asseio e conservação. 

4.7 – É de responsabilidade da Contratada, a emissão de seus Alvarás de Funcionamento, Licenças 

de Uso da Vigilância Sanitária e demais Certidões quando solicitados pela Contratante. 

4.8 – Será efetuada uma visita técnica para ratificar as informações produzidas no Termo, passível 

de exclusão do certame o não atendimento de qualquer uma das normas e documentos solicitados 

junto ao Clube do Remo, classificando de forma ordinal, o segundo colocado na tomada de preços 

estabelecidas nesse Termo.  

 



 

5 – OBRIGAÇÕES DO CLUBE DO REMO 

5.1 - Constituem obrigações do Clube do Remo, informar a empresa contemplada em até 48 

(quarenta e oito) horas antes de cada jogo o quantitativo de pessoas envolvidas no evento na qual 

estejam sob sua responsabilidade, tais quais: fiscais, catraqueiros, segurança, coordenadores, nação 

azul, marketing, jurídico, tesouraria, entre outros. 

5.2 – Fornecer o quantitativo de pessoas envolvidas no evento definidos em reunião junto aos órgãos 

públicos, logo após o seu termino. 

5.3 - Realizar o pagamento nas datas avençadas contratualmente, com tolerância máxima de 15 

(quinze) dias. 

 

6 – RELAÇÃO DE ALIMENTOS  

Opções de Produto - LANCHE: 

1.) 02 águas, 01suco, 01 pão com queijo e presunto de peito de peru e uma fruta; 

2.) 01 água, 01 pão com queijo e presunto de peito de peru e um suco; 

Opções de Produto – ALMOÇO 

1.) Feijão, arroz, farofa, macarrão, proteína (carne ou frango), 01 suco e 01 água. 

7 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E PRAZO 

As propostas deverão ser encaminhadas até 17/01/2019 às 10:00 horas, de forma presencial com 

envelope lacrado e documentação exigida anexada junto a Secretaria da Presidência aos cuidados 

da Diretoria Administrativa do Clube do Remo, Sr (a). Junior Vieira. Em caso de não confirmação 

do recebimento mediante apresentação de protocolo de entrega, o Clube não se responsabilizará 

pelas propostas não recebidas. 

 

 



 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1 - Na avaliação das propostas serão apreciados os critérios: 

a) Preço; 

b) Qualidade; 

c) Estrutura da empresa; 

d) Know-how  

 

9 – INFORMAÇÕES DO CONTRATADO 

Os participantes deverão enviar endereço completo, telefone e e-mail para envio de comunicações, 

bem como o nome completo da pessoa responsável. 

10 - RESULTADO 

Após avaliação das propostas por parte da diretoria do Clube do Remo, o resultado será comunicado 

a todos os participantes em até 72h após o término do prazo para inscrições. 

11 – DA RESCISÃO 

É lícito ao Clube do Remo, de acordo com os interesses, substituir a empresa contrata por outra que 

atue no mesmo ramo, desde que faça a comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

Belém-PA, 10 de Janeiro de 2019. 

 

Conferido por: 


