
ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

 
TERMO DE REFERÊNCIA N.º 2 

 
 
1 OBJETO 
 
1.1Contratação de Empresa especializada devidamente regularizada para fornecer, nos 
moldespreconizado na legislação pertinente, Materiais de Consumo como: Gêneros alimentícios, 
material de limpeza, conforme relacionados na tabela abaixo, com objetivo de atender as 
necessidades daCasa de Apoio a pacientes de Cabixi que fazem tratamentos de saúde em Porto 
Velho. 
 
2 JUSTIFICATIVADA DA NECESSIDADE 
 
2.1 A Secretaria Municipal de Saúde com a necessidade de aquisição de Gêneros alimentícios, 
material de limpeza, visando manter o pleno funcionamento das atividades Casa de Apoio a 
pacientes em Porto Velho. 
 
2.2A Unidade tem aproximadamente 254m² (metros quadrados) de área construída, com 4 quartos, 
3 banheiros, sala, cozinha, área e lavanderia/garagem. Esta estrutura funcionara de forma 
ininterrupta nos 365 dias de cada ano, passando por pelo menos uma limpeza de rotina. Os insumos 
foram relacionados por meio de avaliações do responsável pela Casa de Apoio. Em síntese, esta 
aquisição busca aprimorar as condições de prestação dos serviços aos munícipes que necessita da 
Casa de Apoio em Porto Velho. 
 
2.3Importante informar que os materiais/produtos solicitados paraCasa de Apoio em Porto Velho 
são somente os básicos, como arroz, feijão, café, açúcar, produtos de higiene. 
 
3 LOCAL DE ENTREGA E PRAZO E FORMA DE ENTREGA 
 
3.1 A entrega dos materiais deverá ser realizada nas dependências da Casa de Apoio, situado a Rua 
Marechal Rondon, nº 159, bairro Pedrinhas, Porto Velho, em dias úteis no horário de 07h00min ás 
17h00min horas isenta de qualquer frete, imposto ou despesa proveniente da entrega. 

 
3.2 A forma de entrega será de forma parcelada, conforme requisitado pela Unidade, que se dará 
por meio de requisição, sendo: 
 
3.3 Forma de entrega: Perecíveis e hortifrúti: no mesmo dia da solicitação; Gêneros alimentícios 
estocáveis: em até 24 horas; materiais de limpeza, conforme solicitação por requisição durante o 
período de duração do contrato. 
 
4 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
4.1 As propostas, que 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 não atenderem as exigências do Termo de Referencia, 
sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
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5 DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

 
Item Quant. Unid. Especificação 

01 72 Pct 
Arroz beneficiado, tipo agulhinha/branco, polido, longo fino, 
qualidade tipo 1, 5 kg 

02 120 Pct Feijão carioca, novo primeira qualidade, 1 kg 

03 90 Pct Açúcar cristal peneirado tipo 1, 2 kg 

04 120 Unid. Café torrado e moído tipo 1, 500 g 

05 60 Pct Macarrão massa de sêmola tipo espaguete, 500 g 

06 30 Pct Sal refinado 1 kg 

07 120 Frs Óleo vegetal comestível de soja, 900 ml 

08 12 Kg Alho in natura, aplicação culinária em geral kg 

09 24 Kg Cebola branca 1ª qualidade, sem defeitos 

10 60 Kg Batata inglesa in natura de 1ª qualidade 

11 30 Kg Repolho branco in natura, de 1ª qualidade  

12 6 Pct Colorau com pct 250 g 

13 180 Kg 
Carne bovina in natura, tipo corte acém, apresentação peça inteira, 
processamento sem osso, estado de conservação congelado(a). 

14 90 Kg 
Frango congelado, inteiro de 1ª qualidade, sem tempero, 
apresentando cor característica, textura firme, superfície sem 
limosidade e viscosidade.  

15 60 Unid. 
Águasanitária 1000 ml, composição química hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50% 

16 18 Unid. 

Sabãoempóbiodegradável, grão azul caixa de papelãocom 1 kg, 1ª 
qualidade, com registro na ANVISA, composição: 
tensoativoaniônico, fosfatos, saisinorgânicos, branqueador óptico, 
perfume, pigmento e enzimas. 

17 18 Unid. Sabãoem barra glicerinadopct de 1 kg com 05 und de 200 g 

18 144 Unid. 
Detergente liquido p/louça - neutro frc c/500 ml - 
embalagemcomtampadosadora 

19 24 Unid. 

Desinfetante de uso geral, perfumado à componente ativo: o-
benzil, p-clorofenol, e desinfecçãoemamploaspectro, desinfecção 
de superfíciesfixaselima até 99,9% de bactérias, fungos e germes 
+ quaternário de amônio 5,2% ) 

20 18 Unid. 
Saco plástico p/ coleta de lixo de pretoreforçado cap. 15 lts, pct 
c/20 und 

21 24 Unid. Papel higiênicobranco, picotado rolo com 30 mtspctcom 4 rolos 

22 6 Unid. Vassoura de nylon, de 30 cm com cabo 

23 6 Unid. Rodo em plástico, de 40 cm comduas borrachas, alta qualidade 

 
        

6 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 
 
6.1Os quantitativos foram definidos peloresponsável pela Casa de Apoio, aquisição dos gêneros 
alimentícios tem por finalidade principal, atender às necessidades da cozinha da Unidade, no 
preparo de cinco (03) refeições diárias, sendo: café da manhã 06h00min; almoço: 11h00min; jantar 
às 18h00min;  
 
6.2 Esse quantitativo são para um período aproximado de 6 meses.  
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7DA ESCOLHA DA MODALIDADE 
 

7.1Objetivando a celeridade do processo solicitamos ainda que a presente aquisição seja realizada 
de acordo com o Artigo 24 Inciso - II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 9.648, 
de 27 de maio de 1998. 

  

 “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 refinam as 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que possam a ser realizada de uma só vez. ” 

 

7.2 Solicitamos ainda que seja realizada de forma direta (não eletrônica), classificando o menor 
preço apresentado pelas empresas conforme cotações anexas. 
 
7.3 Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 
constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. 
 
7.4 Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e 
necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido 
ato. 
 
7.5 No caso em questão se verifica a análise do incisoIII, do parágrafo único, do art. 26 da Lei 
8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, 
II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta. 
 
7.6 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:  

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). 
 

III - Conforme pesquisas de preços que foram baseadas através de 3 cotações físicas adquiridas 
com empresas especializadas no município de Porto Velho e Cabixi como base preço, pois a 
empresa deve ser no município sede da Casa de Apoio, devido a entrega ser parcelada. 
 
7.7 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.  
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8DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
8.1 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: 
 
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; 
 
8.6 Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT  
 
9 DEVERES DA CONTRATADA 
 
9.1 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: 
 
9.2 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; 
 
9.3 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; 
 
9.4Substituir 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. 
 
9.5Responsabilizar-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; 
 
9.6Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos objetos com as devidas garantias inclusas, 
não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa; 
 
9.7Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive 
parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação; 
 
9.8Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na 
entrega do objeto; 
 
9.9Caso, 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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9.10 Como condições para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as 
mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
10 DEVERES DA CONTRATANTE 
 
10.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 
CONTRATANTE se obrigará: 
 
10.2 Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento do objeto; 
 
10.3 Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que obedecidas às 
condições estabelecidas na Nota de Empenho; 
 
10.4 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; 
 
10.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no 
CONTRATO. 
 
11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 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.  
 
11.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;Penalidades a que está sujeita a 
licitante ou contratada inadimplente;Advertência;Multa, sobre o valor contratado, no seguinte 
percentual; 
 
11.30,33% (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); 
 
11.4Na 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; 
 
11.5Suspensão 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. 87da Lei 8.666/93, inciso III; 
 
11.6Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de acordo 
com o art. 7º da Lei 10.520/02; 
 
11.7 “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou aprese ou apresentardocumentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execuçãode 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 
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nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4ºdesta Lei, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízodas multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.” 
 
11.8Pelo 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; 
 
11.9A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual; 
 
11.10A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla defesa por 
parte do adjudicatário, na forma da lei; 
 
11.11Os 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. 
 
12 DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 
 
Unidade Orçamentária: 500– Secretaria Municipal de Saúde  
 
Projeto/Atividade:2.063 - Manutenção Casa de Apoio a Pacientes do Município em Tratamento PV  
 
Elemento de Despesa: 33.90.30 Material de Consumo 
 
Reserva Orçamentária: R$ 7.541,62 
 
13 FORMA DE PAGAMENTO 
 
13.1 O licitante deverá fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do banco, por 
ocasião da proposta. 
 
13.2O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário em favor do contratado (a), no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias após a entrega do produto e 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.  
 
13.3O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota fiscal/ fatura Eletrônica 
discriminatória eletrônica, em via única, devidamente atestada e certidões exigidas no item 8. 
 
 
                 Cabixi - RO, 18 de janeirode 2023. 
Elaborado por: ________________________ 
Alessandro de Souza Oliveira 
                             Diretor de Divisão II de Apoio a Compras 
Dec. nº 143/2019 

 
                                   Autorizado por:_____________________________ 

                                                     Jair Godinho da Silva 
Secretário Municipal de Saúde 

Dec. nº 074/2019 
 


