
 
 

ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

GABINETE DO PREFEITO 
      

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1.0-IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE: 
 
Unidade: Gabinete do Prefeito. 
Interessado/responsável: Raimundo Hailton Cardoso Corrêa 
 
2.0-OBJETO 
 
O presente termo tem por finalidade definir os elementos para aquisição de material de 
consumo: gêneros alimentícios (Carnes, refrigerantes e outros)  
 
3.0-JUSTIFICATIVA 
 
A aquisição dos produtos descritos abaixo e os quantitativos, visam atender as 
necessidades do Gabinete do Prefeito para confecção de um almoço para aproximadamente 
100 (cem) pessoas por ocasião da comemoração de inauguração de obras públicas 
construídas no Município de Cabixi durante a gestão 2017 a 2020, onde será realizado um 
almoço em comemoração a inauguração dessas obras, por este gabinete, onde estarão 
presentes autoridades como o Governador de Rondônia e comitiva, além de Vereadores e 
autoridades locais para a realização do evento. 
Para realização do almoço teremos uma equipe no local para preparar a alimentação 
(almoço), o almoço será realizado na Escola Chico Soldado, onde dispõe de espaço amplo 
e apropriado para a realização do almoço, respeitando o distanciamento e respeitando as 
regras de prevenção em função da pandemia do covid-19. 
 
 
4.0-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIA 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  

0200 – Gabinete do Prefeito 

PROJETO/ATIVIDADE 

2.003 - Apoio às Comemorações Alusivas ao Aniversário do Município, decoração natalina, 

comemorativas e cerimonial 

Elemento de despesas 

31.90.30-15 – Material de Consumo – (Material para Festividades e Homenagens). 

Dotação orçamentária:R$2.497,97 (Dois Mil quatrocentos e noventa e sete reais noventa e 

sete Centavos)  

. 



 

 

Item 
 

Qtde 

 
Und 

 
Descrição 

1. 0
1 
20 KG Carne bovina sem osso (carne 1ª) 

2.  30 KG Costela bovina. (carne 2ª) 

3. 2
5 
02 PCT Arroz tipo 1, beneficiado, polido, longo, fino - pacote com 5kg 

4. 3
0 
05 FRD água mineral com gás 

5. 2
9 
05 FRD água mineral sem gás 500ml, lacrado, potável, não gasosa, 

oriunda de fonte hipotermal, que apresente laudo de análise 
do órgão competente. fardo com 12 unidades. 

6.  15 KG mandioca crua descascada 

7. 1
0 
05 KG Repolho liso, in natura, fresco, firme, com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos 
de fertilizantes. De colheita recente. 

8. 1
9 
10 KG Tomate in natura, firme, maduro sem machucados. 

9.  03 PCT Garfinho descartável transparente pacote com 100 unidades 

10.  04 PCT Pratinho descartável em plástico 21 cm pct com 10 unidades 

11. 0
2 
01 KG Alho nacional, em cabeças, sem brotos, sem grãos chochos, 

ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos fertilizantes. 

12.  
 

01 KG Cebola, de primeira, branca, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas 

13. 0
3 
04 UND sal grosso para churrasco 

14. 0
4 
01 UND Sal refinado pacote de 01 kg  

15.  04 UND Óleo de soja refinado,sem colesterol tipo 01900ml 

16. 0
6 
01 UND Vinagre de vinho tinto - Frasco com 750 ml. 

17.  10 PCT Papel alumínio rolo medindo 30 cm x7,5 m embalado em caixa de 
papelão, sem furos ou sinais de oxidação. 

18. 0
7 
06 PCT copo descartável em plástico com capacidade de 180 ml - pct 

c/100 unidades. 

19. 1
6 
02 UND detergente líquido p/ louça - neutro glicerinado frasco c/ 500 

ml  

5.0 –ESPECIFICAÇÃO 



20. 2
3 
01 UNID 

Isqueiro a gás com regulagem de chama. 

21. 1
7 
01 FRD Papel Higiênico Branco, Picotado Rolo C/ 60mts Pct C/ 12 

Rolos (DE 1º qualidade). 

22. 1
8 
04 PCT 

Papel toalha com 02 rolos de 60 toalhas de 22cm x 20 cm 

23. 2
1 
10 PCT 

Saco plástico de lixo cap. 100 lts. Pact c/ 5 und. 

24. 2
0 
10 PCT 

Saco plástico de lixo cap. 30 lts. Pct c/20 und 

25.  05 FD Refrigerante diversos sabores, original  
Embalagem de 2 litros 

26.  10 PCT 
Carvão vegetal 

27.  02  UND 
Bucha para louça 

 
:  
6.0 – METODOLOGIA   
Sugerimos a aquisição de acordo com o inciso II do artigo 24, da Lei n°. 8.666/93 
Art. 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 a parcelas 
de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

 
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO; 
 

    Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu 
exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-
se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei 
n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

 Sugerimos a aquisição por meio de dispensa a licitação em razão do 
pequeno valor a ser contratado, não se justificaria a realização de licitação em face 
do valor da futura aquisição. É sabido que a realização de licitação gera ônus para a 
Administração, de modo que o custo de sua realização não justificaria seus 
benefícios.  

 

7.0 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

7.1- A entrega de gêneros alimentícios deverá ser feita de forma integral, observando os 

prazos de validade dos produtos. Devendo os mesmos ser entregues na Escola Chico Soldado, sito 

a AV. Tapajós, nº 4641 – Centro, Cabixi, no dia 17 a 19 de dezembro de 2020 (data a ser definida), 

no horário da manhã as 07h00min para que a mesma seja conferida pelo Chefe de Gabinete que 

ficará responsável pelo recebimento dos materiais.  



7.2- A entrega da carne deverá ser feita de forma integral na sede da Escola Chico Soldado 
7.3 - As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega 
do produto é de total responsabilidade da empresa. Caso detecte alguma falha no 
fornecimento, em desconformidade com o especificado neste termo, a empresa deverá 
efetuar a troca imediatamente, sem prejuízo das sanções previstas. 

 
 
8.0- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
 
8.1- Entregar o material conforme descritos; 

8.2- Manter-se durante a execução do contrato, com as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

8.3- Prestar esclarecimento que forem solicitados pela Administração deste Município cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

8.4- Responder pelos danos causados diretamente ao Gabinete, ou a terceiros, decorrentes 

da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pela contratante; 

8.5- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado; 

8.6- Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades 

exigidas em Leis e normas estabelicidas pelos órgãos competentes; 

8.7- Encaminhar a nota fiscal do objeto entregue ao Gabinete, a fim de efetivação do 
pagamento; 
 
9.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1-Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa prestar os 

serviços dentro das especificações técnicas recomendadas. 

9.2-Efetuar o pagamento, das notas fiscais correspondentes os produtos fornecidos no 

prazo máximo de até 15 (quinze) dias do recebimento das mesmas, após devidamente 

atestadas por funcionários da prefeitura Municipal de Cabixi/RO, devidamente indicados; 

9.3-Rejeitar, no todo ou em parte; os produtos em desacordo com o contrato; 

9.4 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

9.5 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do Contrato. 

9.6 - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

9.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

9.8 - O recebimento dos produtos deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor da 

pasta Raimundo Hailton Cardoso Corrêa. 

 

10.0– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1 - 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. 

10.2 - 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 junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo 
com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

10.3 - 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. 
 
11.0 DO PAGAMENTO 

 

11.1- O licitante deverá fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do 

banco, por ocasião da proposta. 

11.2- O pagamento será efetuado por meio de transferência on-line ou depósito bancário em 

favor do contratado (a), no prazo de 15 (quinze) dias após a entrega do produto e 

apresentação da nota fiscal/ fatura, a qual deverá ser entregue no Gabinete, para a mesma 

seja conferida e atestada. 

11.3- O pagamento será efetuado mediante apresentação da seguinte documentação;  

 a) Nota fiscal/ fatura discriminatória, em via única, devidamente atestada. 

 b)CND- Certidão negativa de Débitos para com a previdência Social. 

 c) CRF- Certidão de regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 

 d) Certidão municipal. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.0 ASSINATURAS DA UNIDADE DEMANDANTE  
 
Elaborado por:                                                                            
                         
               
 
 
 
      
13.0 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS: 

Aprovado por:                                                        

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                        Cabixi-RO, 01 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


