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TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 

CURSO DE Extensão de Cílios 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente Termo de Referência/ Solicitação de cotação de Prestação 
de Serviços é estabelecer os parâmetros da contratação da CASA DA MULHER DO 
NORDESTE para prestação de serviços referentes à alimentação no curso de 
extensão de cílios para o Projeto Ocupe Passarinho – Mulheres na luta pelo Direito à 
Cidade. A CONTRATANTE e a CONTRATADA tem justo e acertado o que se encontra 
expresso nos itens e condições seguintes deste Termo de Referência e Solicitação de 
cotação de prestação de serviços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ESCOPO DO TRABALHO 

 
2.1 Desenvolvimento pela CONTRATADA de alimentação por 8 dias referente ao 

curso de design de sobrancelha nos mês de novembro, com 22 jovens e mulheres. 
Em dias de semana a serem acordados, com entrega entrega pela manhã às 10h 
no Studio AMANDICIS endereço Avenida beberibe 1584 - água fria.  
 

2.2 São de responsabilidade da CONTRATADA todas as demandas neste instrumento 
listadas, além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes 
sejam complementares. A proposta deve ser desenvolvida considerando as 
seguintes questões: 

 
a) Fornecer alimentação nos 8 dias úteis nos dias 03,04,07,08,09,10,11 E 16 DE 

NOVEMBRO referente à 22 lanches (suco/refrigerante, salgado ou bolo e uma 
fruta), a serem entregues nos horários entre 9H30 ÁS 10H30 no endereço 
informado. 

 
 
 

SEGUNDA - A execução dos serviços ora contratado implicará na prestação do 
serviço com zelo e dedicação nos locais definidos pelo Projeto ou na sede da 
CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 
3.1 O prazo de vigência do presente contrato tem início em 03 de novembro à 01 de 
dezembro de 2022, mediante a entrega da alimentação e notas fiscais. Podendo ser 
estendido em qualquer momento, mediante acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ( 
FINANCEIRO) 

 
 

QUINTA- O presente contrato pode ser rescindido de pleno direito, de comum acordo 
entre as partes ou unilateralmente, se uma das partes deixarem de cumprir quaisquer 
das cláusulas ajustadas neste instrumento. 
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O presente termo de referência para contratação é por prazo determinado 
especificado na cláusula terceira podendo ser rescindido pelas partes, com
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comunicado por escrito explicando o motivo da desistência para que, de posse da 
informação, a instituição possa dar prosseguimento a contratação de uma substituta, 
sem prejuízo para ambas às partes. 

SEXTA- Fica acordado que se houver isolamento social, impossibilitando a 
continuidade do curso, A CONTRATANTE precisará pausar o recebimento e 
pagamento da alimentação retornando quando houver autorização das atividades sem 
comprometimento à saúde da coletividade. 

Demais Condições: 

 
1.A resposta a esta cotação deverá atender fielmente as, especificações e 
demais condições constantes neste documento e deverá ser devolvida com 
identificação da empresa mediante papel timbrado e/ou com carimbo que 
conste o CNPJ e endereço da empresa. Enviar para o e-mail: 
cmn@casadamulherdonordeste.org.br com o assunto COTAÇÃO 
ALIMENTAÇÃO CURSO DE EXTENSÃO DE CÍLIOS. 
.2.Condições de pagamento:será realizado à consultora vencedora mediante 
recebimento do relatório e entrega dos documentos (RG, CPF ou MEI, 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, NIS/PIS)com a descrição dos serviços e 
dados bancários para depósito. 

 

3.Informar a validade da proposta, forma e prazo de pagamento. 

 
 
Recife, 19 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

........................................................… 

Ariane Moraes de Araújo 
Diretora Administrativa e Financeira 
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