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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 59 
 
 

1 OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada na Confecção de Uniformes, para atender a 
Endemias, do Município de Cabixi – RO. 
 
2 JUSTIFICATIVADA NECESSIDADE 
 
2.1 Os uniformes é para o desenvolvimento do serviço de promoção e prevenção com as 
crianças do pré-escolar até a 5ª série do ensino fundamental, no setor de endemias. 

 

2.2 Será destinado as crianças devidamente matriculadas de 4 a 11 anos de idade que 
corresponda até a 5ª série do ensino fundamental da zona rural e urbana. 
 
2.3 A meta de promoção e prevenção do vetor das Arboviroses, que são as doenças causadas 
pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, zika vírus, febre chikungunya e 
febre amarela, sendo assim teremos ACE mirim em cada residência para o combate à dengue 
em regime continuo. 
 
3 DA ENTREGA E PRAZO DOS PRODUTOS 
 
3.1 A entrega dos materiais deverá ser efetuada de forma ÚNICA, no almoxarifado da 
Secretaria de Municipal de Saúde, através da comissão de recebimento do município, no 
endereço: Rua Carijós, n. º 3338 centro das 7 (sete) as 13 (treze) horas. 
 
3.2 Entregar os materiais no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da nota de empenho 
ou equivalente. 
 
3.5 Feita à entrega pela futura contratada, o contratante por intermédio da Comissão de 
Recebimento da SEMUSA, realizará na hora exames necessários para aceitação/aprovação do 
material de modo a comprovar que os mesmos atende as especificações estabelecidas no 
Termo de Referência. 
 
4 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
4.1 A proposta, deverão compreender a descrição do objeto ora licitado, com preço unitário e 
total, deverão ser compatíveis com o Termo de Referência. 
 
4.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
 
4.3 Não atenderem as exigências do Termo de Referência. 
  
4.4 Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
 
4.5 Não atendam as características mínimas deste termo. 
 
5 DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 
 

Item Quant. Unid. Especificação 

1 50 Unid 

Camiseta em malha fria anti-pilling, PA 33% de poliéster, 67% de algodão, 
com costura de alta qualidade e acabamento, na cor VERDE JADE, 
manga CURTA, gola em V, tamanho 5 anos. 
 Gola na mesma cor da camisa, lado esquerdo do peito timbrado com o 
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brasão do município de Cabixi (06 cm de diâmetro) -  lado direito brasão 
da SEMUSA, no centro mosquito da dengue que preencha 70% da frente, 
na parte costal escrita na cor Preto AGENTE DE ENDEMIAS MIRIM em 
arco e na parte inferior PREFEITURA DE CABIXI – RO, na parte 
esquerda da manga bandeira do município de Cabixi e na parte direita da 
manga bandeira do estado de Rondônia. 

2 100 Unid 

Camiseta em malha fria anti-pilling, PA 33% de poliéster, 67% de algodão, 
com costura de alta qualidade e acabamento, na cor VERDE JADE, 
manga CURTA, gola em V, tamanho 8 anos. 
 Gola na mesma cor da camisa, lado esquerdo do peito timbrado com o 
brasão do município de Cabixi (06 cm de diâmetro) -  lado direito brasão 
da SEMUSA, no centro mosquito da dengue que preencha 70% da frente, 
na parte costal escrita na cor Preto AGENTE DE ENDEMIAS MIRIM em 
arco e na parte inferior PREFEITURA DE CABIXI – RO, na parte 
esquerda da manga bandeira do município de Cabixi e na parte direita da 
manga bandeira do estado de Rondônia. 

3 60 Unid 

Camiseta em malha fria anti-pilling, PA 33% de poliéster, 67% de algodão, 
com costura de alta qualidade e acabamento, na cor VERDE JADE, 
manga CURTA, gola em V, tamanho 12 anos. 
 Gola na mesma cor da camisa, lado esquerdo do peito timbrado com o 
brasão do município de Cabixi (06 cm de diâmetro) -  lado direito brasão 
da SEMUSA, no centro mosquito da dengue que preencha 70% da frente, 
na parte costal escrita na cor Preto AGENTE DE ENDEMIAS MIRIM em 
arco e na parte inferior PREFEITURA DE CABIXI – RO,  na parte 
esquerda da manga bandeira do município de Cabixi e na parte direita da 
manga bandeira do estado de Rondônia. 

 
 

 
 
 

6 DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.1 Poderãoparticipar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada ao 
objetoque atenderem a todas as exigências, inclusivequanto à documentação, constantes 
deste Termo de Referência e seus demais documentos elencados na legislação pertinente 
referente às licitações: 
 
6.2 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 
 
6.3 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
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6.4 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
 
6.5 Certidão de Regularidade do FGTS; 
 
6.6Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa a comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 
642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente. 
 
6.7As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com efeito 
negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c parecer nº 271/2012/GPYFM; 
 
6.8Os não cumprimentos dos prazos estabelecidos no termo de referência poderão acarretar a 
desclassificação da empresa. 
 
7 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 
7.1 Certidão (ões) negativa (a) de recuperação judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e 
concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 30 
(trinta) dias; de acordo com Decisão nº 209/2012/GCPCN e Parecer nº 310/12/GTAMM 
 
8 DEVERES DA CONTRATADA 
 
8.1 Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, Regulamentos e 
demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os 
dispositivos a seguir: 
 
8.2 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado ou até o limite da 
modalidade licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo os mesmos, 
objeto de exame do JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI; 
 
8.3 Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam 
mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução 
do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força 
maior; 
 
8.4 Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal; 
 
8.5 Substituir o produto, no prazo de até 20 (vinte) dias, após notificação formal, que estiverem 
em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva proposta, 
ou que apresentarem vício de qualidade. 
 
8.6 Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte do 
objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste Instrumento 
Convocatório; 
 
8.7 Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos objetos com as devidas garantias 
inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa; 
 
8.8 Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive 
parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação; 
 
8.9 Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total 
na entrega do objeto; 
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8.10Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas com 
benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma 
redução de preço; 
 
8.11Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter 
as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
9 DEVERES DA CONTRATANTE 
 
9.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, 
a CONTRATANTE se obrigará: 
 
9.2 Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento do 
objeto; 
 
9.3 Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que obedecidas às 
condições estabelecidas na Nota de Empenho; 
 
9.4 Acompanhar a entrega dos objetos de acordo com a Nota de Empenho, podendo recusar 
qualquer objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas 
ou descrições; 
 
9.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no 
CONTRATO. 
 
10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 O Licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais.  
 
10.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF; 
 
10.3 Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente; 
 
10.4 Advertência; 
 
10.5 Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 
 
10.6 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso de 
atraso na entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento contratual, na 
execução do fornecimento ou prestação de serviço, limitado a 10% (dez por cento); 
 
10.7 Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando 
convocada para tal, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a inexecução 
da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre 
o valor contratado; 
 
10.8 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Cabixi - RO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de acordo com o art. 87 da Lei 
8.666/93, inciso III; 
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10.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02; 
 
10.10“ Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou aprese ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução  de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distritos Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4ºdests Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo  das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 
 
10.11 Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a Administração 
poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total estimado do contrato; 
 
10.12 A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 
contratual; 
 
10.13 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla 
defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei; 
 
10.14 Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos casos 
e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, 
sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo 
considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 
 
11 DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 
 
Unidade Orçamentária: 0500- Secretaria Municipal de Saúde  
 
Projeto/Atividade: 2.032 - Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças – ECD 
 
Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo   
                                     33.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos   
 
Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 5.298,10 
 
12 FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 O licitante deverá fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do banco, 
por ocasião da proposta. 
 
12.2 O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário em favor do contratado (a), no 
prazo de 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura Eletrônica, a qual deverá ser 
entregue na Secretaria Municipal de Saúde, para a mesma seja conferida pela comissão de 
recebimentos de material para o “ateste” satisfatório da SEMUSA.  
 
12.3 O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 
 
12.4 Nota fiscal/ fatura Eletrônica discriminatória eletrônica, em via única, devidamente 
atestada. 
 
12.5 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 
 
12.6 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
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12.7 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
 
12.8 Certidão de Regularidade do FGTS; 
 
12.9 Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa a comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 
642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente 
 
12.10 As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com 
efeito negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c parecer nº 271/2012/GPYFM; 
 
13 CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 
 
13.1 Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada: 
 
13.1.1 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;  
 
13.1.2 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. 
 
13.1.3 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. 
 
13.1.4 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. 
 

 

Cabixi, 19 de outubro de 2020. 
 
 
 

Elaborado por:         ________________________ 

                        Alessandro de Souza Oliveira 
                                 Diretor de Divisão II de Apoio a Compras 

                                                     Dec. nº 143/2019 
 

 

 

 

 

                                        Aprovado por:  ______________________ 

                 Francieli Tamanho 
                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                            Dec. nº 111/2020 

 


