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                                               TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  AQUISIÇÃO DE KIT’S DE CESTAS BÁSICA, PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

SANTA BÁRBARA DO PARÁ conforme especificações contidas no Termo de 

Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1.  A Contratação pretendida justifica-se na necessidade de aquisição pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA BÁRBARA 

DO PARÁ, de Kit’s Cesta Básica, para suprir as necessidades das pessoas que se 

encontram em situação de emergência e vulnerabilidade social em atendimento ao 

disposto na Política Nacional de Assistência Social, Lei de Benefícios eventuais nº 

3457 de 11 de novembro de 2010, alterada pela lei 3703 de 31 de maio de 2012. 

O Benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção social 

básica, de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as 

garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos 

princípios de cidadania e nos direitos humanos e sociais. 

O objetivo do benefício é garantir o acesso aos direitos não contributivos de 

auxílios às famílias, em situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade 

pública. 

Além dos Benefícios Eventuais, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ oferece um instrumento 

para organizar de forma centralizada e responsável a oferta/doação de alimentos 

para as famílias necessitadas do município de SANTA BÁRBARA DO PARÁ. O 

mencionado Programa realiza a distribuição de alimentos dentro dos princípios de 

respeito às necessidades de cada família, promovendo a inserção social do 

beneficiário, garantindo a efetivação dos direitos, dignidade e consolidação da 

cidadania. Portanto, necessária se faz a aquisição das cestas básicas para 

realização do atendimento aos beneficiários, considerando a necessidade de 

respeito à dignidade humana, sobretudo, em um momento de risco, perda e danos 

à integridade pessoal e familiar. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO DO 

PRODUTO 

QUANTIDADE 
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01 

 

 

Unid. 

Kit de Cestas Básicas, embalados 

em fardo transparente resistentes. 

Constituído dos elementos abaixo 

relacionados, os quais formam 01 

Cesta Básica. 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ITENS/ DESCRIÇÃO QTDE 

01 ARROZ LONGO FINO TIPO 02, isento de mofo, odores estranhos, 

substâncias nocivas, coloração uniforme, embalado em saco plástico 

de 01 Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade, peso líquido. 

 

 

05 

02 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE - massa de sêmola com ovos, As 

massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da 

cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 

rendimento mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do 

peso antes da cocção. Embalagem plástica de 500gr contendo 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido. 

02 

03 FEIJÃO CARIOQUINHA - Feijão tipo I, carioquinha, in natura, novo, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras 
ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, 
embalagem plástica de 2,0Kg contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. 
 

02 

04 AÇÚCAR TRITURADO FINO - cor clara, embalagem plástica de 01Kg, 
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 
 

02 

05 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - biscoito, apresentação 
quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido 
com leite, tipo cream cracker - embalagem de 400g. 
 

02 

06 FARINHA DE MANDIOCA: torrada, tipo I, embalagem transparente 

de 1,0 Kg contendo as especificações do produto, marca do produto, 

data de fabricação e prazo de validade. 
02 

07 LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem de 200g. Obtido por 

desidratação de leite de vaca integral e apto para alimentação 

humana, mediante processo tecnológico adequado. 
02 

08 OLEO DE SOJA REFINADO 900ML -  Obtido de matéria prima 

vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias 

estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

característicos. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

01 
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09 TEMPERO COMPLETO - Com pimenta, contendo na sua composição: 
sal, alho e cebola e colorau. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. 

01 

10 CAFÉ 250GR - Café torrado e moído, embalagem de 250g, de 

primeira qualidade. O produto deverá ter registro em órgão competente 

e a embalagem deverá conter a especificação do produto, peso 

líquido, data de fabricação e prazo de validade. 

01 

11 MARGARINA COM SAL DE 250G - margarina, composição básica 
óleos vegetais polinsaturados, sabor com sal, estabilizante lecitina de 
soja, acidulante ácido lático, conservante sorbato de potássio e 
benzoato de sódio, antioxidante ácido cítrico - embalagem com 250g. 
 

01 

12 SABÃO EM PÓ 500G - odendo ser usados em todos os tipos de tecido, 
acondicionados em embalagem plástica de 500g. Prazo de validade 
mínima de 24 meses contados da data de entrega. 
 

01 

13 SABÃO EM BARRA 01KG - azul, acondicionados em pacotes com 5 
unidades. Prazo de validade. 
 

01 

14 PAPEL HIGIÊNICO - cor branca, não reciclado, folha simples, picotado, 
neutro, rolos com 30 m de comprimento e 10 cm de largura, pacote com 
4 rolos. 
 

01 

15 CHARQUE PA (EMBALAGEM DE 1/2 KG) - Charque traseiro: 
Acondicionada em Embalagem plástica de até 500g. Acondicionada em 
fardo plástico ou caixa de papelão até 30 kg. Não deve conter nitrito e 
nitrato. As embalagens primárias deverão estar devidamente rotuladas 
de acordo com a legislação vigente. 
 

01 

 

 

4. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO 

DO OBJETO 

4.1. Os produtos referentes ao objeto deverão ser reunidos em embalagem original 

íntegra (não estar, furada, rasgada, amassada ou enferrujada) e embalados em saco 

transparentes e resistentes. 

4.2.1.1. Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições 

diferentes das solicitadas; 

4.2.2.  Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional 

e prazo de validade, que seja de no mínimo 06 (seis meses), a contar da data da 

entrega, salvo aqueles que o prazo de validade é menor devido à sua composição 

ou método de produção (produtos pasteurizados, fermentados, etc.), sendo este 

nunca inferior a 70% do indicado no rótulo, os quais deverão constar na 

embalagem a data de fabricação e validade dos mesmos; 

4.2.3.  A entrega das cestas deverá ser feita de forma parcelada, na medida da 

necessidade, conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, sendo que o prazo 
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máximo para a entrega deste item não poderá ultrapassar 05(cinco) dias úteis, 

após a solicitação ou entrega do empenho; 

4.2.3.1.  A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos na SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, 

Situado na Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17 em Santa Bárbara do Pará, na 

presença do fiscal nomeado; 

4.2.4.  Todos os produtos cotados deverão obedecer às normas de legislação 

vigente da VIGILÂNCIA SANITÁRIA ou outro órgão competente; 

4.3.  Os produtos deverão possuir registro em órgão competente relacionados ao 

tipo de produto (Ministério da Saúde – ANVISA, e outros) 

 4.4. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa 

do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade 

que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, conforme diploma legal. 

4.5. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade dos produtos 

entregues. 

4.6. A CONTRATADA em comum acordo com a municipalidade poderá a aceitar 

nas mesmas condições deste edital, acréscimos que o Município, venha a realizar 

nas aquisições registradas. 

4.7. Dentro do prazo de vigência do Contrato de Fornecimento, a Contratada será 

OBRIGADA ao fornecimento do produto, desde que obedecidas às condições deste 

Termo de Referência. 

 

5.               DAS CONDIÇÕES DE  RECEBIMENTO DO  OBJETO 

5.1.  No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no que couber, 

as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.2.  O recebimento e a aceitação do objeto deste Pregão, esta condicionado ao 

enquadramento nas especificações do objeto, descritas neste Termo de Referência 

e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 

8.666/93, no que lhes for aplicável. 

5.3. Após a entrega do objeto, caso esteja comprovado o não cumprimento das 

especificações do mesmo, o município reserva–se o direito de substituí-los, 

complementá-los ou devolvê-los. 

5.4. Ocorrendo a rejeição em algum produto a CONTRATADA será notificada pela 

Coordenação Geral do Projeto, para a retirada dos mesmos dentro do prazo que lhe 

será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis. 

5.5.  A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior 

implicará na aplicação das sanções previstas no presente edital. 

5.6. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos entregues em 

desacordo com o contrato, devendo estes ser refeitos a expensas da 

CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais. 
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6. DO VALOR E     FORMA DE PAGAMENTO 

6.1.  Pelo fornecimento do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, a 

Contratante pagará à licitante vencedora o valor constante em sua proposta 

comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo. 

6.1.1.  Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação, não cabendo à Municipalidade, 

nenhum custo adicional. 

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de Recebimento dos produtos, 

emitido pela Secretaria requisitante, em até 30 (trinta) dias, após a aceitação e atesto 

das Notas Fiscais/Faturas. 

6.3.  Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de 

depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do 

banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado 

o crédito. 

6.3.1.  As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

6.3.2.  Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de 

Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente. 

6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura 

com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e 

consequentemente lançado no instrumento contratual. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal de Contratos 

destes itens da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA 

BÁRBARA DO PARÁ, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do 

fornecimento dos materiais. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Cumprir com os prazos de fornecimentos determinados neste Termo de Referência. 

8.2. Responsabiliza-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação 

vigente. 

8.3. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários. 

8.4. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 

da manutenção dessas condições; 

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
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8.6. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;  

8.7. Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais legislações pertinentes. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

9.1.  Expedir as Autorizações de Fornecimento; 

9.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATADO 

para a fiel execução do contrato; 

9.3. Exercer a fiscalização da execução do objeto através de servidores do 

CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

9.4. Notificar ao CONTRATADO, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou 

imperfeições na prestação do fornecimento, fixando prazo para sua correção; 

9.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades 

observadas nos produtos fornecidos. 

  9.6. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 

9.7. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato; 

9.8. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 

especificações e recomendações da CONTRATANTE; 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não serão admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

12.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

a)  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

b)  ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c)  fraudar na execução do contrato; 

d)  comportar-se de modo inidôneo; 

e)  cometer fraude fiscal; 

f)  não mantiver a proposta. 
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12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

12.3. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

12.4. multas moratória observada os seguintes limites: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor dos itens solicitados e não entregues;  

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 

pertinente; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não 

entregues, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto 

com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas; 

 

13. DOS CASOS DE RESCISÃO 

13.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:  

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei;  

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação 

 

PARÁGRAFO ÚNICO  

No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, 

salvo pelos serviços executado e aceitos pelo CONTRATANTE. 

 

14. DO CONTRATO E VIGENCIA  

14.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, 

estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e 

responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, Termo 

de Referência e Proposta de Preços da empresa considerada vencedora. 

 

14.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura; em relação à sua prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante 

mediante o procedimento devidamente motivado acerca da imperiosidade do 

atendimento à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 

da Lei 8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu extrato.  
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15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA reserva-se o direito de 

liberar a nota fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do 

fornecimento do produto responsável designado como fiscal do contrato em tela, após 

aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos materiais entregues 

com as do Termo de Referência.  

15.2. A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de 

interesse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, 

sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro;  

15.3. Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº. 

8.666/1993 e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser 

esclarecidas na Coordenação de Licitação e Contratos na sede da PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA; 

15.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Benevides, Estado do Pará, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas das avenças. 

 

Santa Bárbara Do Pará, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

TELMA MARIA RODRIGUES 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
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