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TERMO DE REFERÊNCIA N.º 30 

 

1 OBJETO 

 

1.1 Aquisição de INSUMOS para realizar Campanha de Vacinação Animal Antirrábica. 

 

2 JUSTIFICATIVADA NECESSIDADE 

2.1 A aquisição dos produtos se faz necessário para realização de vacinação de “casa a 

casa”, em todo o território do município, considerando um serviço de qualidade, uma 

vez que o transporte das vacinas deve ser condicionado em caixas que conservem a 

temperatura dos biológicos.  

2.2 Os insumos utilizados nas Campanhas anteriores já estão bastante gastos, já não 

estão acondicionado de forma segura os materiais usados para a realização dos serviços. 

 

3 LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE ENTREGA 

 

3.1 A entrega dos materiais deverá ser nas dependências da Unidade Mista de Saúde, no 

endereço, rua Carijós, n. º 3338 centro das 7:00 às 13:00 horas. 

3.2 Entregar os materiais no prazo de até 20 (vinte) dias que deverá ocorrer na sua 

TOTALIDADE. 

 

 

4 RELAÇÃO E  QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

01 

Caixa térmica, com revestimento em polipropileno 

e isolamento em espuma de poliuretano, com tampa 

articulada presa à caixa e alças laterais, com 

capacidade mínima de 21 L. 

UND 02 

02 
Caixa térmica, fabricada em isopor, com capacidade 

mínima de 12 L. 
UND 08 

03 

Garrafa térmica, com revestimento em 

polipropileno e isolamento em espuma de 

poliuretano, com alça superior e copo multiuso, 

com capacidade mínima de 5 L. 

UND 02 

 

 

5 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

 

5.1 O Quantitativo solicitado foi estimado a partir de levantamento realizados pelos 

técnicos do setor, sendo, uma caixa térmica (ITEM 1), é usada somente pra buscar os 

biológicos na Regional, para não correr o risco de contaminação, a outra para 

conservação de gelos para manter a caixa principal (ITEM 2), que carrega as vacinas. O 

item 2, ainda é utilizado para enviar material para Porto Velho, para examinação, logo, 
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não retorna mais ao município, pois é descartado. O item 03 é utilizado para armazenar 

água/café, aos servidores responsáveis pela Campanha. 

 

6. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO  

6.1 DISPENSA: Fundamento Legal: A Lei 8.666/93 ressalta em seu Artigo 24, Inciso -  

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; (Redação dada pela 

Lei nº 9.648, de 1998). 

 

 

7. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

7.1 O processo de Dispensa de Licitação, como o próprio nome já denota, é instaurado 

para se justificar a desnecessidade de um processo licitatório, mediante a aplicação de 

uma das situações previstas no Artigo 24 da Lei 8.666/93.  

7.2 Opto que a escolha do material seja entre as cotações presentes neste processo. 

 

8  DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA 

 

8.1 Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada 

ao objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Termo de Referência e seus demais documentos elencados na 

legislação pertinente referente às licitações: 

8.2 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

8.3 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

8.4 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

8.5 Certidão de Regularidade do FGTS; 

8.6Certidão 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 

8.7As 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; 

8.8Os não cumprimentos dos prazos estabelecidos no termo de referência poderão 

acarretar a desclassificação da empresa. 

 

9 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

9.1 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 
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10 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA 

DO PRODUTO. 

 

10.1Os produtos deverão atender rigorosamente os critérios supracitados: 

10.2 Informar no produto ano de fabricação e apresentar junto certificado do Inmetro 

referente à marca/modelo ofertada. 

10.3 Feita à entrega pela futura contratada, o contratante por intermédio da Comissão de 

Recebimento, realizará os exames necessários para aceitação/aprovação do material de 

modo a comprovar que o mesmo atende as especificações estabelecidas no Termo de 

Referência. 

10.4 Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as 

especificações do Termo de Referência, poderá a Administração rejeitá-lo, 

integralmente ou em parte, obrigando-se a contratada providenciar a substituição dos 

produtos não aceitos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

11 DEVERES DA CONTRATADA 

 

11.1 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: 

11.2 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; 

11.3 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; 

11.4 Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação formal; 

11.5 Substituir o produto, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 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. 

11.6 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; 

11.7 Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos objetos com as devidas 

garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra 

empresa; 

11.8 Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições 

(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a 

presente contratação; 

11.9 Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial 

ou total na entrega do objeto; 

11.10Caso, 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; 
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11.11Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá 

manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

12 DEVERES DA CONTRATANTE 

 

12.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 

legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

12.2 Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento 

do objeto; 

12.3 Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que 

obedecidas às condições estabelecidas na Nota de Empenho; 

12.4 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; 

12.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas 

no CONTRATO. 

 

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 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.  

13.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF; 

13.3 Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente; 

13.4 Advertência; 

13.5 Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 

13.6 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); 

13.7 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; 

13.8 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; 

13.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02; 

13.10“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 
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prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 

das demais cominações legais.” 

13.11Pelo 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; 

13.12A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 

contratual; 

13.13 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de 

ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei; 

13.14 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. 

 

14 DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

 

Unidade Orçamentária: 500 – Secretaria Municipal de Saúde  

 

Projeto/Atividade: 

2.032 - Vigilância Epidemiológica  e Controle de Doenças  

Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo 

3.3.9.0.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 

 

Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 453,54 

 

15 FORMA DE PAGAMENTO 

 

15.1 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.  

15.2 O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 

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

atestada. 

15.4 Apresentação de Relatório Técnico correspondente ao serviço. 

15.5 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

15.6 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

15.7 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

15.8 CRF – Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica 

Federal. 

15.9 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. 

15.10 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; 

15.11 Os preços inicialmente contratados, de acordo com a legislação vigente, serão 

fixos e irreajustáveis. 
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16 CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

 

16.1 Nãoserãoefetuados qualquer pagamento à Contratada: 

16.1.1 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;  

16.1.2 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. 

16.1.3 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. 

16.1.4 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. 

 

17 TERMO DE REFERÊNCIA  

 

O termo de referência foi elaborado, baseado conforme relatado no memorando 

nº001/2021/DMVM do Coordenador da Campanha, Diogo Antunes, Decreto nº 

141/2019, e segue abaixo assinado ciente, responsável e autorizando com os termos 

aqui apresentados, o Secretário Municipal de Saúde. 

 

 

       Cabixi - RO, 26 de abril de 2021. 
 
 
 

Autorizado: 
 
 
 
 

____________________________ 

Jair Godinho da Silva 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Dec. 053/2017 
 
 


