
 

  

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: Nº211/SEMAS/2021. 
DE: SEMAS 
PARA: SECRETARIA ESPECIAL 
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO 
LOCAL/DATA: CABIXI –RO, 19 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

 

Vimos através do presente solicitar a V. Sª, abertura de processo para 
cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo/gêneros 
alimentícios, higienização e copa e cozinha, para atender as 
necessidades dos órgãos que estão vinculados a Secretaria Municipal de 
Assistência Social –SEMAS, tais como Casa de Acolhimento, conselho 
Tutelar e Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e Centro 
Municipal Recanto Feliz – CEMURF, em atendimento aos Programas do 
PAIF e SCFV, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais da Gestão do SUAS e Resolução n.º 130 de 15/07/05. 

Vale ressaltar que as referidas despesas dos Programas PAIF/SCFV, 
são de Convênio de repasse fundo a fundo - FNAS.Segue anexo Termo de 
Referência. 

Para a despesa solicitada, designamos o Projeto de Atividade 
abaixo: 

 
Und. Orçamentária - 0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
2.039 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica – CONVÊNIO – R$7.464,93 
Elemento de Despesas;  
33.90.30-07 – Gêneros Alimentícios 
 Sem mais para o momento, 

                                                                                                  
Atenciosamente, 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
 

2. OBJETO 

2.1 - Aquisição de Gêneros Alimentícios. 

2.2 - Tais Materiais são para atender a demanda dos órgãos vinculados a Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEMAS. 

 
03 
– 
PR
EVI
SÃ
O 
OR
ÇA
ME

NTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA; 
As Despesas serão custeadas com os seguintes recursos: 
Und. Orçamentária  - 0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS 
2.039 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica – CONVÊNIO – R$7.464,93 
Elemento de Despesas;  
33.90.30-07 – Gêneros Alimentícios 
 
4 -  PRAZO PARA ENTREGA  
 
4.1 A partir da data de recebimento da Nota de Empenho a empresa terá um prazo de 15 (quinze) 
dias para entregar o Material. 

 
05. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA: 
5.1 - A presente despesa visa à aquisição de Material de Consumo, com a finalidade de distribuir aos 
participantes do Programa SCFV.  
No CEMURF – Trabalhamos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos – SCVF, com 
várias faixas etárias, as intervenções são pautadas experiências lúdicas, culturais e esportivas como 
forma de expressão, interação, aprendizagem sociabilidade e proteção social, inclui 
crianças/adolescentes, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras formas de violações, 
cujas atividades contribuem para se resinificar vivências de isolamento e de violação de direitos, 
bem como propiciar experiências favoráveis ao  desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção 
de situações de risco social. Os serviços são organizados e realizados e de modo a garantir aos seus 
usuários, estimulação e orientação os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 

Item Descrição Técnica Quant. Unidade 
01 Panetone  com Frutas -  400G. 140 Unid. 
02 Panetone Com gotas de chocolate -  400G. 100 Unid. 
03 Suco de fruta, água, vitamina C e aromas naturais. Com um 

média de 78% de concentração de suco, o novo Del Valle terá 
seis sabores: Laranja, Uva, Pêssego, Abacaxi, incluindo ainda 
duas combinações de frutas, Manga com Maracujá e Laranja 
com Goiaba. Embalagem 1 Litro 

240 Unid. 

04 Caixa de Bombom - 250g. 240 Unid. 
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vivências individuais e coletivas. Organiza-se de modo a ampliar suas trocas culturais e de 
vivências, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Os 
serviços ofertados para os Idosos têm por finalidade o desenvolvimento de atividade que 
contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio em comunidade e na 
prevenção de situação de risco social. 
        Nestes locais são ofertadas as diversas oficinas e palestras, alimentação saudável com 
orientação da nutricionista, que visam à melhoria da qualidade de vida dos usuários, 
prioritariamente de baixa renda de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, GESTÃO SUAS e Resolução nº109/11/2009. Temos atendimento de pessoas 
Idosas de outros municípios que participam nos encontros da Terceira Idade, sendo semanalmente 
e na modalidade conviver, onde idosos, elevando assim consideravelmente os nossos custos 
mensal/anual. 
 
OBSERVAÇÃO: Os itens desse Termo de Referência, deverá ser entregue em  entrega única, com 
data anterior até dia 15 de Dezembro, uma vez que esses produtos serão para distribuir aos 
participantes do SCFV, que frequentam o CEMURF. 
 
6 PRAZO PARA ENTREGA  
 
6.1 A partir da data de recebimento da Nota de Empenho a empresa terá um prazo de 15 (quinze) 
dias para entregar o Material. 
 
7 - LOCAL DE ENTREGA 
 

7.1 O Material solicitado deverá ser entregue no Centro Municipal Recanto Feliz – CEMURF, Rua: 
Apíacas, nº 3219 - Centro, sendo de segunda a sexta feira, entre os horários das 7 às 11 e 13 as 
17 horas. 

 
8 - DO PAGAMENTO: 
 
8.1 O pagamento será efetuado conforme a entrega total do objeto, em até o 10 (dez) dias, contados 
a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela comissão. 
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
8.2 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito e/ou 
transferência bancária em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
9.1- Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro 
dos prazos estabelecidos;incluem valor com 8.1- Efetuar o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da data de apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), após o atesto da (s) 
respectiva (s) fatura (s), com as ressalvas e/ou glosas que porventura se fizerem necessárias; 
9.2- Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos que esteja em desacordo com as respectivas 
especificações, comunicando imediatamente à contratada as irregularidades constatadas; 
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9.3- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, 
efetuar a entrega do bem de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência; 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1- Substituir, no todo ou em parte, os objetos em desacordo com o solicitado, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, após notificação formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste 
Termo. 
 
11 - DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
11.1 A empresa deverá atender a todas as exigências, inclusivequanto à documentação, constantes 
desta justificativa. 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 
b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS; 
e) 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 
f) As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com efeito 
negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c parecer nº 271/2012/GPYFM; 
 
12 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
12.1 - Os preços obtidos do referido Material, foram baseados através de 03 cotações adquiridas 
com empresas especializadas nas cidades de Cabixi e Cerejeiras - RO, etc. 
 
13 - DA ESCOLHA DA MODALIDADE 
 
13.1 DISPENSA: Fundamento Legal: A Lei 8.666/93 ressalta em seu: 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
 

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. 

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005). 
 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos:  
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I - Caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente 

risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada 
pela Lei nº 13.500, de 2017). 

II - Razão da escolha do fornecedor ou executante;  
III - justificativa do preço.  
IV - Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). 
 

 
13.2- Nas palavras de Hely Lopes Meirelles A emergência caracteriza-se pela urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
exigindo rápidas providências da Administração para debelar ou minorar suas consequências 
lesivas à coletividade. (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
253). 
13.3 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.  
 
14. O presente Termo de Referência foi elaborado por Sonia Cristina de Souza, revisado e aprovado 
por VERÔNICA KEMPNER RUMANZKI - Secretária Municipal de Assistência Social-SEMAS . 
 

15– LOCAL E DATA; 
Cabixi-RO, 19 de Novembro de 2021. 
 
14 – ASSINATURA DA UNIDADE DEMANDANTE; 

 

Elaborado por: _____________________ 
 
 

Autorizado por: ___________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


