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Memorando nº 089/2021/GABINETE

De: Gabinete do Prefeito

Para:Secretaria Municipal Especial
Assunto: Abertura de Processo

Prezada Senhora, 

Tem o presente à finalidade de solicitar à Vossa Senhoria, autorização para abertura de 
processo visando à aquisição de 
comemorativo dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de Emancipação Político/Adminis
Município de Cabixi – RO, que será realizado em 03 de julho de 2022

Para tal, designamos a seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 
0200 – Gabinete do Prefeito

Projetos atividade:  
2.003 – Ações Alusivas ao Aniversário do 
Cerimonial 

Elementos de Despesa:  
33.90.30 – Material de consumo
33.90.30.07 – Gêneros de alimentação
33.90.30.15 – Material para festividades e homenagens

Reserva Orçamentária: R$
centavos). 

Atenciosamente, 
 
 

Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Cabixi  

Gabinete do Prefeito 

Cabixi - RO

GABINETE 

Gabinete do Prefeito 

Secretaria Municipal Especial 
Abertura de Processo 

Tem o presente à finalidade de solicitar à Vossa Senhoria, autorização para abertura de 
aquisição de gêneros alimentícios para consumo durante o almoço 

comemorativo dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de Emancipação Político/Adminis
RO, que será realizado em 03 de julho de 2022. 

Para tal, designamos a seguinte dotação orçamentária:  

Unidade Orçamentária:  
Gabinete do Prefeito 

Ações Alusivas ao Aniversário do Município, Dec. 

 
Material de consumo 

Gêneros de alimentação 
Material para festividades e homenagens 

Orçamentária: R$27.315,75 (Vinte e sete mil e trezentos e quinze reais e setenta e cinco 

Averaldo Lino da Silva 
Chefe do Gabinete do Prefeito 

Dec. n.º 008/2021 

 

Autorizo na forma da Lei
Em ___/___/_____

 
 
 
 

Gilmar de Carli
Vice-Prefeito Municipal

Cabixi - RO

 

RO, 06 de junho de 2022. 

Tem o presente à finalidade de solicitar à Vossa Senhoria, autorização para abertura de 
para consumo durante o almoço 

comemorativo dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de Emancipação Político/Administrativa do 

 Natalinas, Comemorativas e 

trezentos e quinze reais e setenta e cinco 

Autorizo na forma da Lei 
Em ___/___/_____ 

Gilmar de Carli 
Prefeito Municipal 

RO 
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Em atendimento ao disposto no art. 14 da Lei n° 8.666/93; no art. 3º, incisos I a II, da Lei n° 
10.520/02; no art. 14º, inciso I, do Decreto Municipal n° 119/2020, elaboramos o presente Termo 
de Referência para o procedimento 
materiais e contratação de serviços para as comemorações alusivas ao aniversário do município de 
Cabixi. 

2. OBJETO 

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é 
consumo durante o almoço comemorativo dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de 
Emancipação Político/Administrativa do Município de Cabixi 
julho de 2022. 

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

3.1. O presente termo tem como 
tendo em vista que por dois anos
COVID19, neste ano a Comissão 
29 de abril de 2022, decidiu pela realização do almoço comemorativo a realizar
julho de 2022, portanto a presente aquisição se faz necessária para atender a realização do almoço 
que será feito para aproximadamente 3 mil pessoas, munícipes de Cabi
celebração, bem como na confecção do bolo de 34 (trinta e quatro) metros.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item 

1 Açúcar Cristalizado, em pacote de 2kg

2 Arroz tipo 1, beneficiado, polido, longo, fino, em pacote de 5kg

3 Coco ralado desidratado, sem adição de açúcar, em pacote de 1kg

4 
Corante líquido comestível alimentício em gel, embalagem de 25g, 
nas cores verde e amarelo.

5 

Creme chantilly caixa de 1 litro 
de palmiste interesterificada, caseinato de sódio, sal, umectante: 
Sorbitol, estabilizante: hidroxipropilcelulose, emulsificantes: stearoil 
2 - lactil - lactato de sódio, mono e digli
lecitina de soja e ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e 
diglicerídeos, regulador de acidez: forma líquida. (Marca de 
referência:Fleschmann's)

6 Doce de leite com coco, em embalagem com peso de 9,8 kg, contendo 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Em atendimento ao disposto no art. 14 da Lei n° 8.666/93; no art. 3º, incisos I a II, da Lei n° 
10.520/02; no art. 14º, inciso I, do Decreto Municipal n° 119/2020, elaboramos o presente Termo 
de Referência para o procedimento legal pertinente, para que seja formalizad

e contratação de serviços para as comemorações alusivas ao aniversário do município de 

O objeto do presente Termo de Referência é a aquisição de gêneros alimentícios par
consumo durante o almoço comemorativo dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de 
Emancipação Político/Administrativa do Município de Cabixi – RO, que será realizado em 03 de 

DA AQUISIÇÃO 

tem como fundamento a celebração do aniversário de nosso município
dois anos não foi possível realizar ascomemorações devido 
Comissão organizadora das festividades, nomeada pelo decreto n.º 090, de 

, decidiu pela realização do almoço comemorativo a realizar
julho de 2022, portanto a presente aquisição se faz necessária para atender a realização do almoço 
que será feito para aproximadamente 3 mil pessoas, munícipes de Cabi

, bem como na confecção do bolo de 34 (trinta e quatro) metros.

DO OBJETO 

Lote 001 – Gêneros Alimentícios 

Especificação 

Açúcar Cristalizado, em pacote de 2kg 

beneficiado, polido, longo, fino, em pacote de 5kg. 

Coco ralado desidratado, sem adição de açúcar, em pacote de 1kg. 

Corante líquido comestível alimentício em gel, embalagem de 25g, 
nas cores verde e amarelo. 
Creme chantilly caixa de 1 litro - ingredientes: Água, gordura vegetal 
de palmiste interesterificada, caseinato de sódio, sal, umectante: 
Sorbitol, estabilizante: hidroxipropilcelulose, emulsificantes: stearoil 

lactato de sódio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja e ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e 
diglicerídeos, regulador de acidez: forma líquida. (Marca de 

Fleschmann's). 

Doce de leite com coco, em embalagem com peso de 9,8 kg, contendo 

Em atendimento ao disposto no art. 14 da Lei n° 8.666/93; no art. 3º, incisos I a II, da Lei n° 
10.520/02; no art. 14º, inciso I, do Decreto Municipal n° 119/2020, elaboramos o presente Termo 

legal pertinente, para que seja formalizada aquisição de 
e contratação de serviços para as comemorações alusivas ao aniversário do município de 

aquisição de gêneros alimentícios para 
consumo durante o almoço comemorativo dos festejos alusivos ao 34º Aniversário de 

RO, que será realizado em 03 de 

aniversário de nosso município, 
comemorações devido a Pandemia da 

organizadora das festividades, nomeada pelo decreto n.º 090, de 
, decidiu pela realização do almoço comemorativo a realizar-se no dia 03 de 

julho de 2022, portanto a presente aquisição se faz necessária para atender a realização do almoço 
que será feito para aproximadamente 3 mil pessoas, munícipes de Cabixi, que prestigiarão esta 

, bem como na confecção do bolo de 34 (trinta e quatro) metros. 

Unid. Quant. 

Pacote 75 

Pacote 40 

Pacote 10 

Corante líquido comestível alimentício em gel, embalagem de 25g, 
Unidade 40 

ingredientes: Água, gordura vegetal 
de palmiste interesterificada, caseinato de sódio, sal, umectante: 
Sorbitol, estabilizante: hidroxipropilcelulose, emulsificantes: stearoil - 

cerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja e ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e 
diglicerídeos, regulador de acidez: forma líquida. (Marca de 

Unidade 50 

Doce de leite com coco, em embalagem com peso de 9,8 kg, contendo Unidade 8 
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os ingredientes: leite, açúcar, glicose de milho, soro em pó, coco 
amido de milho, regulador de acidez, bicarbonato de sódio 
conservador sorbato de potássio.

7 Essência sabor baunilha, embalagem contendo 30 ml.

8 Farinha de trigo especial, em pacote de 1kg.

9 Fermento de bolo em pó químico, embalagem com 100g.

10 

Leite longa vida - leite integral, por processamento UHT (ultra 
highttemperature) composição nutricional (100g): máximo de 3 g 
lipídios/5g de carboidratos/mínimo de 3g de proteína/valor calórico de 
60 kcal, em embalagem de 01 litro.

11 Margarina Cremosa, com 80% Lipídios, em embalagem de 1kg

12 
Óleo de soja refinado sem colesterol, tipo 1, em embalagem de 900 
ml. 

13 Pimenta Calabresa, em pacote contendo 15g

14 
Refrigerante original, sabor Limão, embalagem de 2lt (marca de 
referência: Sprite). 

15 Sal grosso para churrasco 

16 Sal refinado, em pacote com 1kg

17 Vinagre de vinho tinto -

Item 

1 
Alho nacional, em cabeças, sem brotos, 
manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos fertilizantes.

2 

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

3 Ovos vermelhos frescos

4 

Repolho liso, in natura, fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade,
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente.

5 Tomate in natura, firme, maduro sem machucados.

Lote 003

Item 

1 Assadeira de alumínio retangular, medindo 45x30x05cm.

2 
Copo descartável em plástico com capacidade de 180 ml 
unidades. 

3 Garfo descartável transparente, sendo pacote com 100 unidades.

4 
Papel alumínio rolo medindo 30cmx7,5m embalado em caixa de 
papelão, sem furos ou sinais de oxidação.
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os ingredientes: leite, açúcar, glicose de milho, soro em pó, coco 
amido de milho, regulador de acidez, bicarbonato de sódio 
conservador sorbato de potássio. 

ilha, embalagem contendo 30 ml. 

Farinha de trigo especial, em pacote de 1kg. 

Fermento de bolo em pó químico, embalagem com 100g. 

leite integral, por processamento UHT (ultra 
composição nutricional (100g): máximo de 3 g 

lipídios/5g de carboidratos/mínimo de 3g de proteína/valor calórico de 
60 kcal, em embalagem de 01 litro. 

Margarina Cremosa, com 80% Lipídios, em embalagem de 1kg. 

refinado sem colesterol, tipo 1, em embalagem de 900 

Pimenta Calabresa, em pacote contendo 15g. 

Refrigerante original, sabor Limão, embalagem de 2lt (marca de 

Sal grosso para churrasco (sal boiadeiro), em pacote com 1kg. 

Sal refinado, em pacote com 1kg. 

- Frasco com 750 ml. 

Lote 002 – Verduras e afins 

Especificação 

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. 
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, 

Ovos vermelhos frescos. 

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. 

Tomate in natura, firme, maduro sem machucados. 

Lote 003 – Materiais de Copa e Cozinha 

Especificação 

Assadeira de alumínio retangular, medindo 45x30x05cm. 

Copo descartável em plástico com capacidade de 180 ml - Pct c/100 

Garfo descartável transparente, sendo pacote com 100 unidades. 

Papel alumínio rolo medindo 30cmx7,5m embalado em caixa de 
papelão, sem furos ou sinais de oxidação. 

os ingredientes: leite, açúcar, glicose de milho, soro em pó, coco 
amido de milho, regulador de acidez, bicarbonato de sódio 

Unidade 40 

Pacote 130 

Unidade 70 

leite integral, por processamento UHT (ultra 
composição nutricional (100g): máximo de 3 g 

lipídios/5g de carboidratos/mínimo de 3g de proteína/valor calórico de 
Unidade 160 

Unidade 15 

refinado sem colesterol, tipo 1, em embalagem de 900 
Unidade 60 

Pacote 10 

Refrigerante original, sabor Limão, embalagem de 2lt (marca de 
Unidade 18 

Pacote 50 

Pacote 4 

Unidade 10 

Unid. Quant. 

sem grãos chochos, ardidos, 
manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e Kg 7 

Cebola, de primeira, branca, apresentando grau de maturação tal que 
transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
Kg 15 

Dúzia 118 

Repolho liso, in natura, fresco, firme, com coloração e tamanho 
sem sujidades ou outros defeitos 

que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
Kg 150 

Kg 100 

Unid. Quant. 

Unidade 10 

Pct c/100 
Pacote 72 

Pacote 40 

Papel alumínio rolo medindo 30cmx7,5m embalado em caixa de 
Unidade 20 
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5 Papel toalha folha dupla 19x22cm, cada pacote com 2 rolos

6 
Pratinho descartável, em plástico, com 21 cm, pacote com 10 
unidades. 

7 
Pratinho descartável, em plástico, com 25 cm, pacote com 10 
unidades. 

8 
Saco de confeitar nº 04 com 31 cm 
branca. 

9 Bico de Confeitar Pitanga 

10 Bico de Confeitar Folha

Item 

1 

Água sanitária a base de cloro solução aquosa princípio ativo: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água, teor ativo entre 2% e 
2,5% p/p, embalagem plástica contendo 1 litro produto com registro 
no ministério da saúde.

2 

Detergente em pó (sabão em pó) com bio ativo 
caixa de 800 gramas. Utilizado para lavar roupas, composição: alquil 
benzendo sulfomato 
sequestrante, alvejante, coadjuvante alcalizante, branqueador óptico, 
preservante pigmento enzimas, essência e água. Deverá conter 
identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e 
registro na ANVISA. Validade impressa na embalagem.

3 
Detergente líquido, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres 
e panelas, contém tensoativo biodegradável, embalagem de 500 ml

4 

Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano
fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, 
embalada em pacote plástico contendo 3 unidades, gravado na 
embalagem informações sobre o produto.

5 

Papel Higiênico, rolo de 60m
primeira qualidade; folha simples; acabamento picotado e pontilhado 
– texturizado, na cor 100% branca, 
Reconhecidamente de 1ª qualidade. Não será admitida composição 
com papéis reciclados.

6 
Saco para lixo de 100 
Pigmento. 

Item 

1 
Água mineral sem gás, lacrado, potável, oriunda de fonte hipotermal, 
em fardo contendo 12 unidades, com 500ml cada.

2 
Refrigerante original, sabores variados, em fardo contendo 6 
unidades, com 2lt cada, devendo ser entregue no gelo (
referência: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Guaraná Antarctica, Soda Limonada e Pepsi

3 Barras de gelo de aproximadamente 8 kg cada.

4 Locação de Pantaneiras com capacidade de 220 litros.

5. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
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Papel toalha folha dupla 19x22cm, cada pacote com 2 rolos. 

Pratinho descartável, em plástico, com 21 cm, pacote com 10 

Pratinho descartável, em plástico, com 25 cm, pacote com 10 

Saco de confeitar nº 04 com 31 cm - descartável resistente - cor 

Bico de Confeitar Pitanga nº 3, em Inox. 

de Confeitar Folha, em Inox. 

Lote 004 – Materiais de Limpeza 
Especificação 

Água sanitária a base de cloro solução aquosa princípio ativo: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água, teor ativo entre 2% e 

embalagem plástica contendo 1 litro produto com registro 
no ministério da saúde. 
Detergente em pó (sabão em pó) com bio ativo - primeira linha, em 
caixa de 800 gramas. Utilizado para lavar roupas, composição: alquil 

 de sódio, sais inorgânicos e orgânicos, 
sequestrante, alvejante, coadjuvante alcalizante, branqueador óptico, 
preservante pigmento enzimas, essência e água. Deverá conter 
identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e 

. Validade impressa na embalagem. 
Detergente líquido, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres 
e panelas, contém tensoativo biodegradável, embalagem de 500 ml.
Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano
fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, 
embalada em pacote plástico contendo 3 unidades, gravado na 
embalagem informações sobre o produto. 
Papel Higiênico, rolo de 60m x 10cm, 100% fibras celulósicas – 

de; folha simples; acabamento picotado e pontilhado 
texturizado, na cor 100% branca, pacote com 04 (quatro) unidades. 

Reconhecidamente de 1ª qualidade. Não será admitida composição 
com papéis reciclados. 

100 litros. Composição 98% Polietileno e 2% 

Lote 005 – Bebidas e Afins 
Especificação 

Água mineral sem gás, lacrado, potável, oriunda de fonte hipotermal, 
em fardo contendo 12 unidades, com 500ml cada. 

original, sabores variados, em fardo contendo 6 
unidades, com 2lt cada, devendo ser entregue no gelo (marcas de 

Cola, Fanta, Sprite, Guaraná Antarctica, Soda Limonada e Pepsi

Barras de gelo de aproximadamente 8 kg cada. 

Locação de Pantaneiras com capacidade de 220 litros. 

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

pacote 90 

Pratinho descartável, em plástico, com 21 cm, pacote com 10 
Pacote 100 

Pratinho descartável, em plástico, com 25 cm, pacote com 10 
Pacote 50 

cor 
Unidade 20 

Unidade 10 

Unidade 10 

Unid. Quant. 

Água sanitária a base de cloro solução aquosa princípio ativo: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água, teor ativo entre 2% e 

embalagem plástica contendo 1 litro produto com registro 
Unidade 2 

primeira linha, em 
caixa de 800 gramas. Utilizado para lavar roupas, composição: alquil 

de sódio, sais inorgânicos e orgânicos, 
sequestrante, alvejante, coadjuvante alcalizante, branqueador óptico, 
preservante pigmento enzimas, essência e água. Deverá conter 
identificação do produto, marca do fabricante, data de validade e 

Unidade 2 

Detergente líquido, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres 
. 

Unidade 6 

Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e 
fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, 
embalada em pacote plástico contendo 3 unidades, gravado na 

Pacote 2 

 de 
de; folha simples; acabamento picotado e pontilhado 

com 04 (quatro) unidades. 
Reconhecidamente de 1ª qualidade. Não será admitida composição 

Pacote 7 

Composição 98% Polietileno e 2% 
Pacote 40 

Unid. Quant. 

Água mineral sem gás, lacrado, potável, oriunda de fonte hipotermal, 
Fardo 70 

original, sabores variados, em fardo contendo 6 
marcas de 

Cola, Fanta, Sprite, Guaraná Antarctica, Soda Limonada e Pepsi). 
Fardo 170 

Unidade 130 

Unidade 16 
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5.1. A quantidade dos produtos 
acordo com a previsão de pessoas participantes do 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas da presente 
dotação orçamentária: 

Unidade:  
0200 – Gabinete do Prefeito 
Projeto Atividade:  
2.003 – Ações Alusivas ao Aniversário do Município, 
Cerimonial 
Elemento de Despesa: 
33.90.30 – Material de consumo
33.90.30.07 – Gêneros de alimentação
33.90.30.15 – Material para festividades e homenagens

6.2. Valor estimado da contratação: 
setenta e cinco centavos). 

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

7.1. O custo estimado foi apurado 
objeto. 

8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

8.1. Os bens a serem adquiridos enquadram
10.520, de 2002, Decreto n°. 3.555, de 2000, e do Decreto 

9. EXIGÊNCIASDO FORNECIMENTO

9.1. A entrega terá que ser feita 

Lote 001 – Gêneros Alimentícios:
os prazos de validade dos produtos
localizada na Av. Tamoios, nº
27 de junho de 2022. 

Lote 002 – Verduras e afins:
da Igreja Católica, sito a Rua Aimorés, nº 3094, Centro, neste município de Cabixi, em 02 de 
julho de 2022, das 08h00 às 1

Lote 003 – Materiais de Copa e Cozinha:
observando os prazos de validade dos produtos
Municipal, localizada na Av. Tamoios, nº
13h00min, até o dia 27 de junho de 2022.
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os produtos fora solicitada de acordo com eventos anteriores, bem como, de 
acordo com a previsão de pessoas participantes do evento. 

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas da presente aquisição correrão à conta dos recursos consignados na seguinte 

Gabinete do Prefeito  

Ações Alusivas ao Aniversário do Município, Dec. Natalinas, Comemorativas e 

 
Material de consumo 

Gêneros de alimentação 
Material para festividades e homenagens 

contratação: R$ 27.315,75 (Vinte e sete mil e trezentos e quinze reais e 

AVALIAÇÃO DO CUSTO  

O custo estimado foi apurado por esteGabinetea partir de pesquisa 

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 
10.520, de 2002, Decreto n°. 3.555, de 2000, e do Decreto nº 10.024, de 2019.

DO FORNECIMENTO 

A entrega terá que ser feita conforme o lote:  

Gêneros Alimentícios: A entrega deverá ser feita de forma integral, observando 
os prazos de validade dos produtos, no almoxarifado central da Prefeitura Municipal, 
localizada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, no horário de 07h00min as 13h00min

Verduras e afins:A entrega deverá ser feita de forma integral, 
da Igreja Católica, sito a Rua Aimorés, nº 3094, Centro, neste município de Cabixi, em 02 de 

h00 às 12h00. 

eriais de Copa e Cozinha:A entrega deverá ser feita de forma integral, 
observando os prazos de validade dos produtos, no almoxarifado central da Prefeitura 
Municipal, localizada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, no horário de 07h00min as 

27 de junho de 2022. 

eventos anteriores, bem como, de 

correrão à conta dos recursos consignados na seguinte 

Dec. Natalinas, Comemorativas e 

trezentos e quinze reais e 

a partir de pesquisa junto a fornecedores do 

se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 
10.024, de 2019. 

A entrega deverá ser feita de forma integral, observando 
no almoxarifado central da Prefeitura Municipal, 

Centro, no horário de 07h00min as 13h00min, até o dia 

A entrega deverá ser feita de forma integral, no Salão Paroquial 
da Igreja Católica, sito a Rua Aimorés, nº 3094, Centro, neste município de Cabixi, em 02 de 

A entrega deverá ser feita de forma integral, 
no almoxarifado central da Prefeitura 
Centro, no horário de 07h00min as 
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Lote 004 – Materiais de Limpeza:
os prazos de validade dos produtos
localizada na Av. Tamoios, nº
27 de junho de 2022. 

Lote 005 – Bebidas e Afins:
ser entregues em pantaneiras com gelo, no Salão Paroquial da Igreja Católica, sito a Rua 
Aimorés, nº 3094, Centro
15h00. 

9.2. 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.

9.3. A Prefeitura Municipal de Cabixi
desacordo com o previsto neste in
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4. Será exigido dos licitantes vencedores, padrão de qualidade e primeira linha.

9.5. Todos os produtos/serviços solicitados 
pelos Órgãos de Controle correspondentes.

10. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1. Os bens serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
especificações constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento 
provisório. 

C) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando
esgotamento do prazo. 

11. DOS DEVERES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada obriga-se a:

11.1.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indic
tipo, procedência e prazo de garantia;
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Materiais de Limpeza:A entrega deverá ser feita de forma integral, observando 
os prazos de validade dos produtos, no almoxarifado central da Prefeitura Municipal, 
localizada na Av. Tamoios, nº 4031, Centro, no horário de 07h00min as 13h00min

Bebidas e Afins:A entrega deverá ser feita de forma integral, devendo as bebidas 
ser entregues em pantaneiras com gelo, no Salão Paroquial da Igreja Católica, sito a Rua 
Aimorés, nº 3094, Centro, neste município de Cabixi, em 02 de julho de 2022, das 13h00 às 

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. 

A Prefeitura Municipal de Cabixi-RO reserva-se o direito de não receber o produto em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

Será exigido dos licitantes vencedores, padrão de qualidade e primeira linha.

Todos os produtos/serviços solicitados deverão obedecer às normas de segurança impostas 
pelos Órgãos de Controle correspondentes. 

RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os bens serão recebidos: 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
especificações constantes do Edital e da proposta. 

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

CONTRATADA 

se a: 

.1.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia; 

A entrega deverá ser feita de forma integral, observando 
no almoxarifado central da Prefeitura Municipal, 

h00min as 13h00min, até o dia 

A entrega deverá ser feita de forma integral, devendo as bebidas 
ser entregues em pantaneiras com gelo, no Salão Paroquial da Igreja Católica, sito a Rua 

, neste município de Cabixi, em 02 de julho de 2022, das 13h00 às 

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, 

se o direito de não receber o produto em 
strumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 

Será exigido dos licitantes vencedores, padrão de qualidade e primeira linha. 

deverão obedecer às normas de segurança impostas 

RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
se o recebimento definitivo no dia do 

.1.2 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 

ações da marca, fabricante, modelo, 
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11.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

11.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprime
comprovação; 

11.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.7. Responsabilizar-se pelas 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

12. DEVERES DA CONTRATANTE

12.1. A Contratante obriga-se a:

12.1.1. Receber o material, disponibilizando local, data e horário;

12.1.2. Verificar minuciosamente os materiais, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos, se necessário, com as especificações constantes do Edital 

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado;

12.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12.1.5. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos 
produtos, podendo o município de Cabixi, tomar toda e qualquer decisão para assegurar a 
entrega dos materiais, sob pena da rescisão do contrato em raz

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 
difícil ou impossível reparação.

13.2. A contratada sujeitar-se
instrumento ou em outros que o co
legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Cabixi  

Gabinete do Prefeito 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

Comunicar à Administração, 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 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CONTRATANTE 

se a: 

Receber o material, disponibilizando local, data e horário; 

Verificar minuciosamente os materiais, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos, se necessário, com as especificações constantes do Edital e da proposta; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos 
produtos, podendo o município de Cabixi, tomar toda e qualquer decisão para assegurar a 
entrega dos materiais, sob pena da rescisão do contrato em razão de interesse público.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES) 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
etendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 

difícil ou impossível reparação. 

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: 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
nto do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

Verificar minuciosamente os materiais, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
e da proposta;  

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos 
produtos, podendo o município de Cabixi, tomar toda e qualquer decisão para assegurar a 

ão de interesse público. 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
etendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 

á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 
mplementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções 

 



Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Cabixi 

Gabinete do Prefeito

 

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.  

13.3. 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 o
execução do contrato, comportarem
fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 
reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo inf

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
alterações.  

13.4.  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo
processo. 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado conforme a entrega do material constante deste termo, em até 
10(dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 
pelo servidor Competente e mediante

a) Certidão de regularidade perante a fazenda Nacional;

b) Certidão de regularidade perante a fazenda Estadual;

c) Certidão de regularidade perante a fazenda Municipal;

d) Certidão de regularidade perante o FGTS; e

e) Certidão de regularidade dos Débitos Trabalhistas.

14.2. 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,
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a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado, 
correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula 

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

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 o
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:  

Advertência;                                   

Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 

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 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Lei 8.666/93, art. 40, XIV) 

pagamento será efetuado conforme a entrega do material constante deste termo, em até 
) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 

pelo servidor Competente e mediante apresentação das seguinte Certidões Negativas:

Certidão de regularidade perante a fazenda Nacional; 

Certidão de regularidade perante a fazenda Estadual; 

Certidão de regularidade perante a fazenda Municipal; 

Certidão de regularidade perante o FGTS; e 

dão de regularidade dos Débitos Trabalhistas. 

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,

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado, 
correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula 

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

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 

se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 
fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 

Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 

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 

. 87 da Lei 8.666/93 e suas 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
-lhe franqueada vista ao 

pagamento será efetuado conforme a entrega do material constante deste termo, em até 
) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 

apresentação das seguinte Certidões Negativas: 

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 
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pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante.  

14.3. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária em 
e estabelecimento bancário indicado pe
vigente. 

14.4. A empresa ganhadora do certame deverá apresentar todas as certidões solicitadas no ato da 
habilitação. 

15. DA METODOLOGIA

15.1. Realizar-se-á o presente certame
das Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02.

15.2. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório 
justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços 
vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o 
próprio processo de escolha. 

16. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/

16.1. Em cumprimento a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Complementarnº 147/2014, regulamentada no âmbito do 
seráconcedido o tratamento diferenciado 
física,observado o disposto na Lei

17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO 

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 
a generalidade dosobjetos, conforme disciplinado na Lei nº 8.666/1993.

17.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo 
aditivo, em conformidade com a Lei n. 8.666/93.

19. TERMO DE REFERÊNCIA

19.1. O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da 
com os termos aqui apresentados, e de responsabilidade dos mesmos.

Elaborado por:   
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á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária em contacorrente
e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação 

A empresa ganhadora do certame deverá apresentar todas as certidões solicitadas no ato da 

METODOLOGIA 

á o presente certame pela modalidade Pregão, na forma Eletrônica
das Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02. 

A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório 
se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços 

vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o 
 

DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

Em cumprimento a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Complementarnº 147/2014, regulamentada no âmbito do município pelo Decreto nº 

tratamento diferenciado ao agricultor familiar 
na Lei.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 
a generalidade dosobjetos, conforme disciplinado na Lei nº 8.666/1993. 

O critério de julgamento da proposta é o menor preço porLOTE. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo 
aditivo, em conformidade com a Lei n. 8.666/93. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da 
com os termos aqui apresentados, e de responsabilidade dos mesmos. 

Cabixi, 

CleidineiaAssis Moreira 

á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

contacorrente, na agência 
la Contratada, ou por outro meio previsto na legislação 

A empresa ganhadora do certame deverá apresentar todas as certidões solicitadas no ato da 

orma Eletrônica, nos termos 

A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório 
se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais 

vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o 

Em cumprimento a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
pelo Decreto nº 050/2017 

 e produtorrural pessoa 

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo 

O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da secretaria, ciente 

Cabixi, 06 de junho de 2022. 



Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Cabixi 

Gabinete do Prefeito

 

Aprovado por: 

Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Cabixi  

Gabinete do Prefeito 

Diretorade Div. I de Apoio Admin.  
e Contr. Orçamentário 

Dec. n.º 028/2021 

 
 

Averaldo Lino da Silva 
Chefe do Gabinete do Prefeito 

Dec. n.º 008/2021 


