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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA:  

 

Considerando a chegada do fim do ano de 2021 a Câmara de Vereadores de 

Petrolina acredita ser imprescindível a realização de reunião de apresentação das ações 

de 2021, planejamento das ações 2022 e confraternização com os servidores, por se 

tratar de uma das formas de manter a união da equipe, além criar um momento de 

descontração e lazer tornando próximas pessoas de setores diferentes e fazendo com que 

todos conheçam melhor uns aos outros. 

 

2. OBJETO 

a. O OBJETO DESTE PROCEDIMENTO É A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE 

APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DE 2021, PLANEJAMENTO DAS 

AÇÕES 2022 E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES DA 

CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, NO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:  

b. DETALHAMENTO DO OBJETO 

a) A contratada deverá disponibilizar material de apoio 

(cadeira/mesas/toalhas/talheres/prataria) para servir entradas, almoço e 

sobremesa para 130 convidados sentados; 

b) A REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ocorrerá no horário das 

12:00hrs às 17hrs, no dia 16 de dezembro de 2021 em espaço 

disponibilizado pelo contratante; 

c) Deve ser servida entrada de churrasco (Pão de alho/linguiça/Coração de 

galinha/frango/queijo/bananinha/cupim/maminha) e caldinho de feijoada; 

d) A refeição a ser servida será feijoada; 

(feijão/arroz/farofa/vinagrete/couve/laranja) 
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e) As bebidas disponibilizadas serão: sucos (02 tipos), refrigerante, água e 

gelo para consumo. 

f) Sobremesa (02 tipos) 

 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

a) O serviço deverá ser executado no espaço disponibilizado pela 

contratante; 

b) Deverá dispor de pessoal especializado para servir os convidados 

(garçons/cozinheiro/churrasqueiro/copeiro). 

 

4. PRAZOS  

4.1 O prazo de vigência do contrato para prestação do serviço será de 5 (cinco) 

horas, das 12:00hrs às 17:00hrs do dia 16 de dezembro de 2021. 

 

5. TIPO DE CONTRATAÇÃO 

 5.1 Pelo fato do objeto ter características comuns, uma vez que a caracterização 

dos serviços enseja definições objetivas com base em especificações de mercado, 

pontuando-se que será um serviço por demanda específica, mas de baixo custo e 

pequena demanda, acreditando-se ser possível a aquisição através de contratação 

direta, através de dispensa de licitação, nos termos do art.24, inciso II da Lei 

8.666/93. 

 

6.  DO VALOR ESTIMADO  

6.1 O valor disponível para a proponente ou a contratada será no máximo de R$ 

17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). 

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

7.1 O pagamento será imediato com o envio da nota fiscal dos serviços que 

foram solicitados, através de transferência bancária em conta corrente da empresa 

contratada, devidamente atestada pelo setor competente. 
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8.  PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

8.1 A prestação do serviço deverá ser realizada no espaço disponibilizado pela 

empresa. 

 

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina 

Projeto Atividade: 01 031 0001 8001 000 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros pessoa 

jurídica. 

Fonte: 013 

 

Petrolina/ PE, 08 de dezembro de 2021. 

 

 

Marta Regina Pereira dos Santos 
Diretora 
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