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TERMO DE REFERENCIA 

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, 

ÁGUA MINERAL E GULOSEIMAS (BALAS, GOMA DE MASCAR, PIRULITOS, PIPOCAS, 

REFRIGERANTES E BOMBONS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

(GABINETE/SECRETARIAS) E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO - PA. 

1.1 O material listado não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, pois os 

mesmos encontram-se em quantidades estimadas, para atender as necessidades da 

Prefeitura. 

1.2 Este procedimento será feito através de Sistema de Registro de Preço pelos motivos 

expostos abaixo: 

1.2.1 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. 

1.2.2 Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número 

de licitações e dos custos operacionais durante o exercício financeiro. 

1.2.3 Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela 

Administração. 

1.2.4  A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a 

necessidade em se adquirir os produtos registrados. 

1.2.5 Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços 

registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais. 

1.2.6 Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e 

aos preços registrados. 

1.2.7 O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

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

1.2.9 Atendimento de demandas imprevisíveis. 

1.2.10 Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da 

entrega ou fornecimento do bem ou serviço registrado ocorrer de forma 

parcelada. 

1.2.11 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. 

Observação: O contrato será formalizado apenas na hora das solicitações do órgão interessado 

através de instrumento contratual, emissão de nota de empenho, autorização de compra ou outro 

meio similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93.  

 

2. JUSTIFICATIVA:  A cidade de Santarém Novo possui aproximadamente 17 Vilas do interior: 

PEDRINHAS, PERI-MERI, FORTALEZA, BRASILEIRO, JUTAIZINHO, SANTO ANTÔNIO 

DE TROMBETAS, PAU AMARELO, SANTA TEREZINHA, IRAQUARA, TROMBETAS, 

entre outras menores com poucos moradores, mas que também são atendidas com os serviços 

públicos. 

2.1 A aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, água mineral e 

guloseimas (balas, goma de mascar, pirulitos, pipocas, refrigerantes e bombons), tem 

por finalidade, atender as demandas das Secretarias municipais, para darmos 

continuidade nas atribuições inerentes à administração pública, para que ocorra o bom 
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funcionamento dos serviços desenvolvido por esta gestão, que continuará trazendo 

benefícios diretos e indiretos a população, através das secretarias Municipais que são: 

 

2.1.1 Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura; 

2.1.2 Secretaria Municipal de Administração, Orçamentos e Finanças; 

2.1.3 Secretaria Municipal de Assistência e promoção Social; 

2.1.4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

2.1.5 Secretaria Municipal de Saúde; 

2.1.6 Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB; 

2.1.7 Secretaria Municipal de Agricultura; 

2.1.8 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 

3. LOCAIS ASSISTIDOS PELOS MATÉRIAS: 

 

3.1 Prefeitura Municipal de Santarém Novo – PA, onde funciona a Secretaria de Administração, 

Orçamento e Finanças e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a qual possui os 

locais abaixo descriminados: 

3.1.1 Prédio da Prefeitura; 

3.1.2 Prédio do Complexo Administrativo. 

3.2 Secretaria Municipal de Educação, a qual possui os locais abaixo descriminados: 

3.2.1 Prédio da secretaria de educação; 

3.2.2 Escolas Municipais: 

E.M.E.F. “Professora Conceição Pimentel” - Bairro: Cidade Velha 

E.M.E.I.F. “Solidariedade” - Bairro: Cidade Velha 

E.M.E.I. “Tenente Justino Montalvão” - Bairro: Liberdade 

E.M.I.F. “Kimie Ohaze” - Bairro: Liberdade 

E.M.E.I.F. “Santa Lucia” - Vila: Pedrinhas 

E.M.E.I.F. “Magalhães Barata” - Vila: Peri-Meri 

E.M.E.I.F. “São José” - Vila: Fortaleza 

E.M.E.I.F. “Francisco Pedro Pimentel” - Vila: Brasileiro 

E.M.E.I. “Darcy do Amaral Aleixo” - Vila: Peri-Meri 

E.M.E.I.F. “Marcelino Santos” - Vila: Clemente 

E.M.E.I.F. “Olímpio Carmo de Araújo” - Vila: Jutaizinho 

E.M.E.I.F. “Liberato Pereira da Costa” - Vila: Jutaizinho 

E.M.E.I.F. “Mercedes Costa de Loureiro” - Vila: Santa Terezinha 

E.M.E.I.F. “Emilio Garrastazu Médici” - Vila: Iraquara 

E.M.E.I.F. “Santa Angélica” - Vila: Santo Antônio de Trombetas 

E.M.E.I.F. “Santa Fé” - Vila: Trombetas 

E.M.E.I.F. “Ezequiel Araújo Braga” - Vila: Pau Amarelo 

3.3 Secretaria Municipal de Saúde, a qual possui os locais abaixo descriminados: 

3.3.1 Prédio da Secretaria de Saúde e demais setores vinculados; 

3.3.2 UBS - Unidade Básica de Saúde de Santarém Novo; 

3.3.3 ESF - Estratégia Saúde da Família Santo Antônio de Trombetas – Zona 

Rural 

3.3.4 ESF - Estratégia Saúde da Família Peri-Meri – Zona Rural 

3.3.5 ESF - Estratégia Saúde da Família Jutaizinho – Zona Rural 

3.4 Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual possui os locais abaixo 

descriminados: 
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3.4.1 Prédio da Secretaria de Assistência social; 

3.4.2 Prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. 

3.5 Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as 

quais compartilham o mesmo Prédio, possuem o local abaixo descriminado: 

3.5.1 Prédio da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL: A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, tem 

amparo legal, integralmente, na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº 

3.555/00, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8666/93 e suas 

alterações. 

 

5. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

 

5.1 Contratada 

5.1.1 Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste 

Termo de Referência e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as 

normas constantes neste instrumento e no edital; 

5.1.2 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos 

federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

deste Termo; 

5.1.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, inclusive com transporte do material a ser entregue; 

5.1.4 Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, no horário e 

expediente (8h até as 12h de segunda a sexta feira); 

5.1.5  Os produtos deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de Compra 

assinada pelo Setor de Compras, enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota 

fiscal eletrônica; 

5.1.6 As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, número do 

contrato e da Ordem de Compra, os quais constam na Ordem de Compra; 

5.1.7 Os materiais deverão ser entregue no município de Santarém Novo, de acordo com 

o órgão solicitante; 

5.1.8 Entregar produtos dentro da validade, com no mínimo de 06 (seis) a 12 (doze) 

meses de validade após a data de entrega do produto; 

5.1.9 Ofertar materiais que atendam as normas da ABNT e do INMETRO e alguns 

materiais licitados deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes do 

Ministério da Saúde (Anvisa) - (conforme a planilha em anexo). 

 

5.2 Contratante 

5.2.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações; 

5.2.2  Rejeitar o produto que não atenda às especificações deste Termo de Referência; 

5.2.3 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da contratada, 

observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação; 

5.2.4 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

detectadas no referido produto, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

5.2.5 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados 

pelos técnicos da contratada; 

5.2.6 Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até trinta dias, contado a partir da data 

final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos 

efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas 
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pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou 

recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 

proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida. 

 

6. LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS:  
6.1 Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as 

necessidades do Órgão Solicitante, através da Ordem de Compra assinadas por 

responsável do Setor de Compras. 

6.2  O produto deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da 

Ordem de Compra, em horário de expediente de 8h as 12h de segunda a sexta feira.  

6.3 As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h as 12h30 e 

de 14h30 as 18h). 

6.4 Locais de entrega: Município de Santarém Novo, Zona Urbana.  

6.5 O produto deverá ser entregue acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá 

conter descrição do item, marca, quantidade, preços unitários e totais, anexando a esta 

uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.  

6.6 O responsável pela conferência da entrega dos produtos, receberá os materiais licitados 

em caráter provisório, em até 03 (três) dias uteis até a conferência definitiva, somente 

após a verificação da conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos, o aceite 

será definitivo e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao 

receber o material o poder de promover a recusa de recebimento do produto, desde que 

devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito ao 

departamento competente para as providencias cabíveis. 

 

7.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO: 

7.1 A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade 

da empresa contratada; 

7.2  No momento da entrega dos produtos solicitados estará presente um servidor 

municipal designado como fiscal para conferencia da entrega; 

7.3 O responsável pela conferência da entrega dos produtos, receberá os materiais licitados 

em caráter provisório, em até 03 (três) dias uteis até a conferência definitiva, somente 

após a verificação da conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos, o aceite 

será definitivo e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao 

receber o material o poder de promover a recusa de recebimento do produto, desde que 

devidamente justificada, ocasião em que o fiscal, informará por escrito ao 

departamento competente para as providencias cabíveis. 
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