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A: Prefeita Municipal de Acará 
Exma. Prefeita Amânda Oliveira e Silva 

Assunto Encaminhamento do Termo de Referência 

Exma. Prefeita; 

Apos os cumprimentos de praxe, venho por intermedio deste encaminhar a 
vossa excelência Termo de referência de prestação de serviços de HOTELARIAJ 
HOSPEDAGEM para atender os tecnicos não domiciliados no municipio, a serviço 
eventual da prefeitura, secretarias e fundos municipais, pois municipto não dispõe 
de predio proprio para atender a respectiva demanda 

Na certeza da Vossa atenção e sem mais para o momento, subscrevo-me. 

Sandra 	 S 
Secretária Municipal de Adrninistrdá 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Registro de preços para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço 
de HotelarialHospedagem no município de Acará, para atender a demanda da 
prefeitura, secretarias e fundos municipais. 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 
nas Leis Federais n° 10520/2002 e n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006 e 
demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no 
Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

Item Descrição dos Serviços Und Quant 

Apartamento individual com cama de casal, banheiro interno, ar 
condicionado, frigobar, Tv, 	mesa com 	cadeira, Wi-fi, toalha, 
sabonete, serviço diário de limpeza, serviço de troca de roupa 
decamae serviço de portaria, com café da manhã inclusd, com 
estacionamento. Diária 1.500 

Apartamento Duplo com cama de solteiro, banheiro interno, ar 
condicionado, frigobar, Tv, mesa com cadeira, Wi-fi, toalha, 
sabonete, serviço diário de limpeza, serviço de troca de roupa 
de cama e serviço de portaria, com café da manhã incluso, com 

2 estacionamento. Diária 500 

Apartamento Triplo com cama de solteiro, banheiro interno, ar 
condicionado, frigobar, 	Tv, 	mesa com cadeira, Wi-fi, toalha, 
sabonete, serviço diário de limpeza, serviço de troca de roupa 
de cama e serviço de portaria, com café da manhã incluso, com 

3 estacionamento. Diária 300 

4.1- O Hotel deverá possuir no mínimo a seguinte infraestrutura: Estacionamento, 
serviço de lavanderia, serviço diário de quarto, área para café da manhã, extintores de 
incêndio de acordo com as normas vigentes e rigoroso controle de acesso aos 
apartamentos. 

4.2-Deverão ser disponibilizados os serviços previstos nos três tipos de 
hospedagem: diárias com café da manhã, para apartamento simples, duplo e triplo; ,, 

4.3- Dispor de serviço de recepção 24 horas por dia; 
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4.4- O hotel deverá ser localizado dentro da Sede do Município do Acará e ser 
equipado com estrutura suficiente para acomodar com conforto os hospedes. 

4.5- Não havendo acomodação no período da reserva, a contratada deverá 
providenciar reserva em outro hotel da mesma categoria ou de Categoria superior, 
pelo mesmo valor contratado, cujo pagamento será realizado á Contratada, como se 
os serviços tivessem sido por ela prestados. 

4.6- A contratada deverá cancelar as reservas, sem nenhum custo, mediante sua 
solicitação escrita (por ofício ou por e-mail). 

4.7- A contratada deverá informar sobre as solicitações de reserva, 
independentemente de confirmação, em até duas horas após sua solicitação pela 
contratante. 

4.8- Eventuais despésas além das descritas em contrato, correrão as expensas do 
hóspede, tais como: bebidas em geral, inclusive alcoólicas; serviços de lavanderia; 
telefonia; alimentação, exceto café da manhã. 

Sandratlelena.UC 

Secretária Municipal 

/ 

Secretário Municipal de Aèsistên ia e DesenIVimento 

Muriló Monteiro de Sã 

Secretário Municipal de Saúde 
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APARTAMENTO INDIVIDUA 

APARTAMENTO DUPLO 

SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 	100 
SEC. SAÚDE 	 100 

SEC.EDUCACÃO 	 100 
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