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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ-PARÁ, pretende adquirir, com base na Lei nº 

8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais 

regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, com total observância ao disposto 

no Artigo 7º, parágrafo 2º, inciso I, c/c o Artigo 6º, IX, ambos da Lei 8.666/93, e para atender as 

necessidades da Câmara Municipal através da criação unificada do presente Projeto Básico/Termo 

de Referência para que, através do procedimento legal pertinente, seja efetuada a aquisição dos 

referidos materiais que aceram o objeto de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM 

GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS), PARA 

ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ, justifica-se a necessidade de contratação, 

para dar continuidade nos serviços essenciais para a administração pública em diversas áreas, todos 

os materiais são imprescindíveis, para alcance do devido planejamento, logística e projetos da 

Câmara, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das 

Unidades Organizacionais, na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades visando 

manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações 

operacionais a população em geral.   

 

2. - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR SRP: 

A escolha do Sistema de Registro de Preços decorre do que determina o art. 15, inciso II, da Lei 

Federal nº 8.666/93 c/c art. 3º, incisos I, II e IV, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto 

9.488/2018, e tem por objeto “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL 

(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 

HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER A 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ”.  

2.1.A necessidade de realização por registro de preço tem a principal intenção de gerar uma 

economicidade pelas limitações de pessoal e estrutura para realizações de vários certames e a 

quantidade ainda não exata a ser adquirida, tendo em vista que é uma aquisição de itens anual, 

porém sem as mínimas condições de especificar quantidade por serem itens de consumo coletivo; 

2.2. Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes: 

• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem 

participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) 

ano. É o atendimento ao Princípio da Economicidade. 

• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos 

custos operacionais durante o exercício financeiro. 

• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços  

• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os 

produtos registrados. 

• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços registrados, quer seja em suas 

quantidades parciais ou totais. 

• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados. 
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• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

• Atendimento de demandas imprevisíveis. 

•. Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento 

do bem ou serviço registrado ocorrer de forma parcelada. 

• Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de 

perdas por perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na 

medida de suas necessidades. 

• Maior eficiência logística. 

• Devido ao tipo de serviço/material licitado, não ter como ser calculado exatamente a quantidade 

para aquisição, o Registro de Preço é a melhor opção. 

 

3- DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

3.1. Entregar dos itens será conforme solicitado na ordem de compra pelo Setor competente; 

3.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação 

de alimentos com características de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas e toxicológicas), estabelecida pela agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, Ministério da agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais 

para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão 

fiscalizador quando couber  (SIM, SIE, SIF). 

 

3.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

3.4.1. As proponentes deverão apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, comprovado a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, qualidades e prazos com o objetivo da licitação. 

3.4.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvara de Vigilância Sanitária atualizado junto a 

sua habilitação, sendo esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a 

fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios e de higiene e limpeza assim como 

produtos que possuam material tóxico na composição, bem como declaração capacidade técnica os 

demais são dispensados. 

 

4- DA FISCALIZAÇÃO 

4.1 O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado. 

4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser 

solicitadas ao Ordenador de Despesas da Câmara solicitante em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

 

5. DA ATESTAÇÃO DE RECEBIMENTO 

5.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço 

de Almoxarifado ou fiscal de contrato dependendo da portaria que recaíra sobre cada função do 

servidor designado para esse fim. 

 

6. DA ENTREGA DE PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE 
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6.1. Os chefes de almoxarifado forneceram juntamente com a ordem de compra o cronograma de 

entrega. 

6.2. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à periodicidade; 

6.3. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer 

alterações, sendo informado com antecedência. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias 

após a entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de recebimento na forma descrita no 

item 6. 

 

8. DA VIGENCIA CONTRATUAL 

8.1. A vigência do contrato será da assinatura do contrato até 31.12.2020 e/ou o contrato poderá 

ainda sofrer os aditivos acostados nas Leis vigentes da Lei nº 8666/93. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 - responder, em relação aos seus empregados, porto das as despesas de correntes dos 

serviços como: 

a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte;e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

9.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da GESTÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MUANÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

9.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 

às normas disciplinares, respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 

dos almoxarifados. 

9.4. Responder pelos danos causados diretamente à administração municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela administração municipal. 

9.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

administração quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento 

do produto; 

9.6. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 

necessidade e o interesse da administração no prazo máximo de 5(cinco) dias após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento; 

9.7. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado; 
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9.8 Comunicar ao Serviço de Almoxarifado por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

9.9 A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato. 

10.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante. 

10.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora 

licitados. 

10.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função da prestação dos serviços. 

10.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.  

 

11. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

11.1. Solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de Condições do Edital e de outros assuntos 

relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do 

certame, no endereço Sala da CPL localizada na Praça 28 de Maio, n° 40, Muaná/PA, CEP: 68.825-

000, até o 3 (três) dias úteis, que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento 

convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

11.2 A resposta da Pregoeira ao pedido de esclarecimento formulado será comunicada mediante 

ofício ou publicação na imprensa oficial ainda podendo ser por e-mail ou protocolo. 

12. FONTE DE RECURSOS:  

12.1. As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, 

correrão por conta do orçamento geral dos órgãos (Câmara s) participantes para o exercício de 2020 e 

2020 conforme a validade da ata e seus respectivos orçamentos; 

12.2. As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão 

nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

12.3. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da 

contratação, correrão por conta do órgão gerenciador, cujos elementos de despesas constarão nos 

respectivos contratos e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo 

licitatório. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições.  

Nos preços lá estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais 

utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 
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