
      

                                                                                                                              
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Av. Tamoios, 4887 – Centro – CEP.76.994-000 

Tel.: (69) 3345-2319 – Cabixi –Rondônia 

   

 

MEMORANDO: Nº192/SEMAS/2020. 
DE: SEMAS 
PARA: SECRETARIA ESPECIAL 
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO 
LOCAL/DATA: CABIXI – RO, 20 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

                 

          O presente tem a finalidade de solicitar a V.Sª, liberação de recursos para 
abertura de processo, para aquisição de  SACOLAS E SACOS DE PLÁSTICO 
DESCARTÁVEL E CAIXA DE PLÁSTICO VAZADA PARA ARMAZENAR ALIMENTOS, 
com a finalidade de atender as necessidades emergências das famílias que se 
encontram em vulnerabilidade social, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social – SEMAS. Conforme Termo de Referência 
em anexo. 

 
 
 
 
 

Unidade: 0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
Projeto/Atividade: 2037 – Manutenção do Fundo Municipal de assistência Social 
Elemento de Despesa:  
33.90.30 – Material de Consumo  
33.90.30.19 – Material De Acondicionamento e Embalagem  
Reserva orçamentária – R$2.719,52 (Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Dois 
Centavos). 
  

 

Atenciosamente, 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 1. INTRODUÇÃO. 

1.1- Em consonância com a Lei 8.666/93, elaboramos o presente Termo de Referência para que, no 

procedimento legal, seja efetuada a aquisição, que tem por finalidade atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

2. OBJETO; 

2.1 - Aquisição de sacolas e sacos de plástico descartável e caixa de plástico vazada para armazenar 

alimentos, com a finalidade de atender as necessidades emergências das famílias que se encontram em 

vulnerabilidade social temporária, através da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal 

de Assistência Social – SEMAS.  

 

 3. JUSTIFICATIVA  

3.1 - Aquisição de materiais para embalar os produtos vindo do P.A.A (Programa de Aquisição de 

Alimentos), que está sendo distribuído através da Secretaria de Assistência Social às famílias, produtos 

como, frutas, verduras e tubérculos, e de fabricação caseira, bolachas e pães, alguns precisam ser embalados 

separados e outros em caixas para facilitar a separação, pesagem e entrega.  

 

4. DO QUANTITATIVO APROXIMADO A SER ADQUIRIDO; 

 

 

Ítem Quant. Unid. Descrição 

01 08 Und. 

Bobina Plástica picotada, ideal para guardar alimentos, 

usos em geral. 

Tamanho: 30x40 

Capacidade: 4kg 

Quantidade: 01 Bobina c/1.000 sacos. 

02 08 Und. 

Bobina Plástica picotada, ideal para guardar alimentos, 

usos em geral. 

Tamanho: 35X50 

Capacidade: 4KG 

Quantidade: 01 Bobina c/500 sacos. 

03 03 Und. 

Bobina Plástica picotada, ideal para guardar alimentos, 

usos em geral. 

Tamanho: 25X35 

Capacidade: 3kg 

Quantidade: 01 Bobina c/1.000 sacos. 

04 1.000 Und. 

Sacos Plásticos, nas dimensões 80x60. Sendo:80 X 60 X 

0,09 - 0,10 espessura (aproximadamente) 

Saco Plástico PEBD Transparente (Virgem) 

Suporta: 20 a 25 kg 

05 20 Kg 

Sacola Plástica Reciclada Branca 35x45 Kg - 

ideais para transportar mercadorias com mais segurança. 

Disponível em pacote com 1 Kg. Tamanho: 35x45cm 
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(contando com as alças e sanfona/dobra) Cor: Branca 

05 20 Und. 

Caixa plástica agrícola vazada - cor preta. 

- Ombreiras para facilitar o transporte. 

- Sem tampa; - Totalmente vazada 

- Dimensões externas – 31 cm de altura x 36,5 cm de 

largura x 55 cm de comprimento. 

- Peso do produto: 1,800 kg 

- Capacidade volumétrica – 46 litros 

- Capacidade de carga por caixa – 25 kg 

- Capacidade de carga em empilhamento – 275 kg 

 

ESTIMATIVA DE VALOR R$ 2.719,52 (Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Dois Centavos). 

 

5. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

5.1 A entrega dos materiais será total e deverão ser entregues em horário comercial, nas dependências do 

Almoxarifado do Município de Cabixi, localizado na Av. Tamoios, 4031 – Bairro Centro, em até 20 (vinte) dias após 

o recebimento da nota de empenho e/ou assinatura do contrato;  

5.2 A licitante vencedora deverá entregar os produtos de acordo com o ofertado em sua proposta e em absoluta 

conformidade com as exigências contidas neste Termo de Referência e anexos;  

5.3 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências do depósito do Almoxarifado do Município é de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo 

fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;  

5.4 O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pelo Almoxarifado, para fins de conferência do 

critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no 

conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;  

5.5 - Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;  

5.6 - Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, serão verificados, pelo 

Almoxarifado e comissão de recebimento a conformidade do material proposto e entregue com as especificações 

contidas no edital da licitação;  

5.7 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da 

CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse 

processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em 

substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;  

5.8 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material 

fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da 

utilização desse material.  

 

6– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste objeto correrão por conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos para o 

exercício de 2020, sendo:  

 

Unidade: 0601- Secretaria Municipal de Assistência Social 

Projeto/Atividade: 2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

Elemento de Despesa:  

33.90.30 – Material de Consumo  

33.90.30.19 – Material De Acondicionamento e Embalagem 

Reserva orçamentária – R$ 2.719,52 (Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Dois Centavos). 

  
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

A) - Fazer a entrega dos produtos em até 20 (vinte) dias após o recebimento do empenho/ou assinatura do contrato;  

b) - Manter-se durante a execução do contrato, as condições de qualificação exigidas na licitação; 

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital 

e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: Marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de validade. 

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 

avarias ou defeitos;  

 6.1.4. Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas e leis e normas 

estabelecidas pelos órgãos competentes. 

8.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

09 – DO PAGAMENTO; 

09.1 – Será efetuado até o 15º (Décimo quinto) dia útil subsequente ao mês do fornecimento dos materiais, após o 

“ateste” do satisfatório atendimento do especificado. 

09.2 - O licitante deverá fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do banco, por ocasião da 

proposta. 

09.3 - O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário em favor do contratado (a), no prazo de até 15 

(quinze) dias útil após a entrega do produto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura Eletrônica, a qual deverá ser 

entregue na Secretaria Municipal de SEMAS, para a mesma seja conferida pela comissão de recebimentos de material 

da SEMAS.     

09.4 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 

Nota fiscal/ fatura Eletrônica discriminatória eletrônica, em via única, devidamente atestada. 

CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social. 

CRF – Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 

CND - Estadual 

CND Trabalhista 

CND Municipal 

 

10 – CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO; 

10.1 – Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada: 

10.1.1 – Antes da apresentação e da aceitação da Nota Fiscal que deverá estar devidamente atestada à conformidade 

do fornecimento dos materiais pelo setor competente da contratante;  
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10.1.2 – Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência, à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar, à 

regularidade fiscal. 

10.1.3 – O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo 

contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de 

pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 

10.1.4 – A entidade poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas 

condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má fé ou a incapacidade da empresa 

em corrigir a situação. 

10.1.5 – A NOTA FISCAL deverá ser retirada conforme as Solicitações (requisições), para que o pagamento seja 

efetuado. 

 

11 - DAS SANÇÕES 

11.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento 

ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 

e responsabilidades civis e criminais:  

* a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado, calculado sobre o 

valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).  

* b) Até 10%(dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto prazo de entrega.  

11.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não cumprir ou deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do 

certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência;  

b) Multa;  

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade;  

11.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.  

 
12. METODOLOGIA  

Modalidade: Solicitamos que a presente aquisição seja realizada de acordo com o que dispõe a Lei 8.666 de 21 de 

junho de 1993, alterada pela Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, em conformidade com:  

Artigo 24 – É dispensável a licitação. 

II – Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do 

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram as parcelas de um mesmo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

 

13. DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO 

 

“Art. 24 É dispensável a licitação: ... II - para outros serviços e compras de 

valor até dez por cento do limite previsto na alínea “a” do inciso II (R$ 

17.600,00) do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.” 

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

 

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade 

de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas 
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que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que 

ateste o referido ato. 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da Lei 8.666/93. Inobstante 

o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a 

contratação direta. 

 

14. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto ao ramo do produto 

desejado e que o Preço praticado pelo fornecedor é compatível com o valor de mercado conforme comprovação dos 

três Orçamentos de mercado anexados ao Processo, sendo que os valores praticados pela empresa em questão estão de 

acordo com os preços praticados no mercado. 

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferí-lo está 

em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas. 

 

A Respeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:  

 

“Adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de 

serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, 

da lei n. 8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln 

Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 22.603). 

“Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à 

consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial 

competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em 

cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso 

IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório 

(...).” Acórdão 1705/2003 Plenário. 

 

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de Licitação. 

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto acima, a orientação é que no caso 

de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços. 

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando 

de produto ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos 

certames licitatórios. 

 

 

15 – LOCAL E DATA 

Cabixi-RO, 20 de agosto de 2020. 
 

 

16 – AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE         ________________________________ 

ELABORADO E APROVADO POR:                                        Clarice Alves Araruna de Almeida 

                                                                    Secretaria Municipal de Assistência Social 
                                                                                                        Decreto 006/2017 


