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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente objeto visa a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 
Utensílios de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
e das Unidades Escolares do Município de Marituba/PA, de acordo com as especificações dos 
materiais e condições constantes neste Termo de Referência. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 
tratam a Lei nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da 
modalidade Pregão, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21.06.1993 e demais 
legislações pertinentes. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. A Coordenadoria de Apoio Operacional e Logístico ao solicitar  a Contratação de Empresa 
Especializada para o Fornecimento de Utensílios de Copa e Cozinha para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares do Município de 
Marituba/PA, visa atender as demandas dos serviços de copa e cozinha da Secretaria Municipal 
de Educação de Marituba e das escolas municipais, sendo que os materiais são indispensáveis ao 
desempenho das atividades desenvolvidas, a qual garantirá melhores condições de trabalho aos 
servidores, professores e alunos, visando ainda proporcionar maior eficácia na execução dos 
afazeres contribuindo para uma excelente gestão.  

3.2. A aquisição dos utensílios de copa e cozinha se faz necessária tanto na elaboração da 
merenda escolar quanto para o uso das crianças durante as refeições fornecidas pelas Unidades 
Escolares do Município de Marituba, enquanto aos mantimentos plásticos será ótimo para os 
armazenamentos corretos da alimentação dos alunos proporcionando uma alimentação saudável, 
bem como oferecer um atendimento diferenciado a população que frequentam os departamentos, 
proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores que estão vinculadas a esta 
Secretaria Municipal. Com os materiais podemos oferecer ações com mais qualidade e melhores 
condições aos alunos da Rede Municipal de Ensino.  

3.3. Justifica-se ainda a referida aquisição para suprir o fornecimento interno do Almoxarifado, 
visando o atendimento de forma satisfatória às constantes demandas dos setores ligados a 
Secretaria Municipal de Educação, na obtenção do desenvolvimento das atividades, razão pela 
qual os itens e quantitativos detalhados no Termo de Referência em anexo são de suma 
importância para a manutenção das cozinhas das instalações prediais das escolares e dos 
departamentos administrativos. 

3.4. As quantidades foram estimadas com base no levantamento feito junto às unidades escolares 
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da Rede Municipal de Ensino, através de entrevistas e de análise de demandas diárias e também, 
considerando-se ainda, as informações de consumos anteriores para a média a ser utilizada pela 
Secretaria Municipal de Educação, vez que a Administração Pública contrata na medida de suas 
necessidades, conforme redução do volume de estoque e, consequentemente, do custo de 
armazenagem, além de perdas por perecimento ou má conservação.  
 
3.5. Diante do exposto, reforçamos que o quantitativo dos utensílios presentes no Termo de 
Referência encontra-se embasado com rigor metodológico. Assim, para que os serviços de 
copeiragem e preparo de alimentos sejam feitos com eficiência e higiene, concluímos que a 
contratação do objeto, ora em tela, é de extrema necessidade para darmos continuidade nas 
atribuições inerentes à Administração Pública para que ocorra o bom funcionamento dos serviços 
essenciais, que continuará trazendo benefícios diretos e indiretos aos servidores e à população 
estudantil, sendo possível estabelecer o padrão que se pretende de forma objetiva por meio das 
especificações usualmente empregadas por fornecedores do ramo. 

4. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO 

4.1. Planilha de Descrição e Quantitativo. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE UND 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

1 
Acendedor automático para 
fogão. 

 
100 UND R$ 13,79 R$ 1.379,00 

2 

Afiador de facas, disco 
diamantados de alta 
capacidade de afiação e 
durabilidade, permitindo afiação 
em dois sentidos: debaste e 
acabamento; suporte em abs, 
com base antideslizante. 

 

210 UND R$ 71,50 R$ 15.015,00 

3 

Amassador de batatas 
totalmente em inox com cabo 
no mesmo material com 
dimensões aproximadas de: 
altura 24cm, diâmetro 8cm. 

 

170 UND R$ 34,53 R$ 5.870,10 

4 

Assadeira retangular tamanho 
grande em alumínio com alças 
resistentes nas laterais nº. 8; 
nas dimensões aproximadas de 
comprimento 60cmx largura 
40cmx altura 8cm. altura 7cm. 

 

100 UND R$ 158,60 R$ 15.860,00 

5 

Assadeira retangular tamanho 
médio em alumínio com alças 
resistentes nas laterais nº. 7; 
nas dimensões aproximadas de 
comprimento 50cmx largura 
35cm. 

 

100 UND R$ 103,57 R$ 10.357,00 
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6 

Assadeira retangular tamanho 
pequeno em alumínio com 
alças resistentes nas laterais 
nº. 5; nas dimensões 
aproximadas de comprimento 
41cmx largura 29cm x altura 
5cm. 

 

100 UND R$ 73,37 R$ 7.337,00 

7 

Bacia redonda grande em 
polipropileno; capacidade para 
26 litros nas dimensões de 
221mm x 556mm. 

 

300 UND R$ 40,73 R$ 12.219,00 

8 

Bacia redonda média em 
polipropileno; capacidade para 
15,7 litros nas dimensões de 
480mm x 525mmx154mm. 

 

300 UND R$ 28,92 R$ 8.676,00 

9 

Bacia redonda pequena em 
polipropileno; capacidade para 
8,6 litros nas dimensões de 
392mm x 139mm. 

 

100 UND R$ 15,18 R$ 1.518,00 

10 

Bandeja grande retangular e 
acabamento liso totalmente em 
aço inox nas dimensões de 
48cm de comprimento x 32 cm 
de largura x 2,5mm de 
espessura. 

 

100 UND R$ 83,30 R$ 8.330,00 

11 

Bandeja pequena retangular e 
acabamento liso totalmente em 
aço inox nas dimensões de 32 
cm de comprimento x 22 cm de 
largura x 2,5mm de espessura 

 

300 UND R$ 48,81 R$ 14.643,00 

12 

Caçarola de alumínio grande 
com alças bilaterais e pegador 
com tampa em aço com 
capacidade para 17 litros nas 
dimensões de 17cm de altura x 
36cm de diâmetro. 

 

300 UND R$ 128,60 R$ 38.580,00 

13 

Caçarola de alumínio média 
com alças bilaterais e pegador 
com tampa em aço com 
capacidade para 12 litros nas 
dimensões de 15cm de altura x 
32cm de diâmetro. 

 

300 UND R$ 116,47 R$ 34.941,00 

14 

Caçarola de alumínio pequena 
com alças bilaterais e pegador 
com tampa em aço com 
capacidade para 8,3 litros nas 
dimensões de 13cm de altura x 
28cm de diâmetro. 

 

100 UND R$ 89,86 R$ 8.986,00 

  



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

 Rua Fernando Guilhon, n° 5330 – Centro, Marituba/PA. 
Fone: (91) 3256-7833 / E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com 

4 
 

15 

Caixa em polipropileno com 
tampa hermética, para 
mantimentos, atóxico, incolor, 
empilhável, com capacidade 
para 24,5lts, nas dimensões de 
54,4x33, 8x19,1mm. 

 

100 UND R$ 42,59 R$ 4.259,00 

16 

Caixa em polipropileno com 
tampa hermética, para 
mantimentos, atóxico, incolor, 
empilhável, com capacidade 
para 47 lts, nas dimensões de 
59,9x39,5x 29,9mm. 

 

300 UND R$ 61,84 R$ 18.552,00 

17 

Caldeirão grande com tampa e 
pegador em alumínio com 
capacidade para 27,2 litros nas 
dimensões 23 cm altura x 34 
cm de diâmetro. 

 

300 UND R$ 146,63 R$ 43.989,00 

18 
Caldeirão grande com tampa e 
pegador em alumínio com 
capacidade para 30 litros. 

 

300 UND R$ 160,27 R$ 48.081,00 

19 

Caldeirão grande com tampa e 
pegador em alumínio com 
capacidade para 38,5 litros nas 
dimensões 31 cm altura x 38 
cm de diâmetro. 

 

300 UND R$ 209,54 R$ 62.862,00 

20 

Colher de mesa toda em aço 
inox om bojo em formato 
simétrico, bordas 
arredondadas, nas dimensões 
aproximadas: comp.: 208mm, 
larg. 45mm, altura 26mm, 
espessura: 2,75mm. 

 

5000 UND R$ 19,71 R$ 98.550,00 

21 

Colher plástica, em 
polipropileno natural, resistente 
ao calor de no mínimo 100 
graus centígrados, própria para 
ser usada na merenda escolar. 

 

1500 UND R$ 2,03 R$ 3.045,00 

22 

Colher em aço inox tipo 
monobloco; comprimento 
36cm; espessura 2,5mm; 
diâmetro 6cm. 

 

500 UND R$ 10,53 R$ 5.265,00 

23 
Colher nylon maciça industrial 
em nylon 600mm. 

 
500 UND R$ 20,43 R$ 10.215,00 

24 
Colher de pau com cabo de 30 
cm. 

 
500 UND R$ 15,53 R$ 7.765,00 

25 

Canecas plásticas, com alça, 
em polipropileno natural, 
resistente, capacidade mínima 
de 300 ml, resistente ao calor 
de no mínimo 100 graus 
centígrados, própria para ser 

 

500 UND R$ 3,00 R$ 1.500,00 
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usada na merenda escolar. 

26 

Concha em aço inox tipo 
monobloco 30cm; espessura 
2,5mm; capacidade 100ml; 
diâmetro 8cm. 

 

500 UND R$ 16,55 R$ 8.275,00 

27 

Concha em aço inox tipo 
monobloco 50cm; espessura 
2,5mm; capacidade 150ml; 
diâmetro 8cm. 

 

500 UND R$ 18,82 R$ 9.410,00 

28 

Concha em aço inox tipo 
monobloco 55cm; espessura 
2,5mm; capacidade 200ml; 
diâmetro 8cm. 

 

500 UND R$ 37,57 R$ 18.785,00 

29 

Conjunto porta 
condimentos/temperos em 
vidro, plástico e aço cromado 
com capacidade para 180ml, 
contendo 6 peças. 

 

140 UND R$ 63,83 R$ 8.936,20 

30 

Copo de vidro transparente nas 
dimensões aproximadas: 
6,6x14cm com capacidade para 
330ml 

 

1000 UND R$ 3,80 R$ 3.800,00 

31 

Caneca de treinamento - 
descrição: com sistema de 
liberação do líquido em 360º 
para estimular o consumo 
como um copo convencional, 
mas sem derramar. Sem bico 
ou canudo. O mecanismo do 
copo estimula desenvolvimento 
da musculatura orofacial da 
criança. Alças dos dois lados e 
tampa protetora para maior 
higiene. Dimensões do 
material: (lxaxp) 13 x 10 x 8 cm, 
peso do material 0,110 kg, 
capacidade até 250ml, material: 
polipropileno – livre de bisfenol 
a, manual, cor: alça, reborda e 
tampa cor mais forte e copo da 
mesma cor mais clara que 
possa visualizar o líquido, sem 
desenho. O fornecedor deverá 
apresentar as opções de cores 
vermelha, amarela e laranja, 
azul para escolha de um 
padrão. 

 

2000 UND R$ 41,29 R$ 82.580,00 
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32 

Escorredor de massa tamanho 
grande em alumínio tipo tacho 
com capacidade para 20 litros 
nas dimensões de 45cm de 
diâmetro x 19 cm de altura x 
2mm de espessura. 

 

500 UND R$ 70,50 R$ 35.250,00 

33 

Escorredor de massa tamanho 
médio em alumínio tipo tacho 
com capacidade para 9,25 litros 
nas dimensões de 35cm de 
diâmetro x 13,5 cm de altura x 
2mm de espessura. 

 

500 UND R$ 70,36 R$ 35.180,00 

34 

Escorredor de pratos em inox 
capacidade para quarenta 
pratos, com dimensões 
aproximadas de: 49cm de 
altura, 27cm de comprimento, 
62 cm de largura. 

 

140 UND R$ 421,90 R$ 59.066,00 

35 

Escumadeira em aço inox tipo 
monobloco; comprimento 
34,5cm; espessura 2,5mm; 
diâmetro 10cm. 

 

500 UND R$ 26,27 R$ 13.135,00 

36 

Escumadeira em aço inox tipo 
monobloco; comprimento 
50cm; espessura 2,5mm; 
diâmetro 10cm. 

 

500 UND R$ 31,31 R$ 15.655,00 

37 

Espremedor de alho em 
alumínio fundido com 
dimensões aproximadas: 3cm 
altura, 5cm de largura, 15,6 cm 
de profundidade, 0,070kg de 
peso. 

 

300 UND R$ 11,47 R$ 3.441,00 

38 

Faca com lâmina em inox 
monobloco para carne/cozinha, 
cabo em polipropileno branco 
10". 

 

500 UND R$ 32,97 R$ 16.485,00 

39 

Faca com lâmina em inox 
monobloco para legumes e 
frutas, cabo em polipropileno 
branco 3,5". 

 

500 UND R$ 24,60 R$ 12.300,00 

40 
Faca com lâmina em inox 
monobloco para pão, cabo em 
polipropileno branco 8". 

 

500 UND R$ 23,65 R$ 11.825,00 

41 

Faca de mesa toda em inox, 
temperada garantindo maior 
durabilidade no fio de corte e 
maior resistência à corrosão, 
dimensões aproximadas: comp. 
23cm, larg. 21mm, espessura 
2,5mm. 

 

500 UND R$ 12,70 R$ 6.350,00 
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42 

Frigideira de alumínio com 
tampa, com revestimento 
antiaderente, 22cm, com tampa 
e cabo antitérmico. 

 

300 UND R$ 60,23 R$ 18.069,00 

43 

Frigideira de alumínio com 
tampa, com revestimento 
antiaderente, 24cm, com tampa 
e cabo antitérmico. 

 

300 UND R$ 63,23 R$ 18.969,00 

44 

Frigideira de alumínio com 
tampa, com revestimento 
antiaderente, 26cm, com tampa 
e cabo antitérmico. 

 

300 UND R$ 83,66 R$ 25.098,00 

45 

Garfo de mesa inox com dentes 
polidos na parte interna e com 
bordas arredondadas, nas 
dimensões aproximadas: comp. 
208mm; larg. 26mm; altura: 
27mm pegador em aço inox 
tipo monobloco; comprimento 
28 cm; espessura 2,5mm. 

 

1000 UND R$ 8,88 R$ 8.880,00 

46 

Garfos para churrasco A 
espessura do aço e a 
estampagem da lâmina 
garantem maior resistência ao 
material, evitando 
deformações. Cabo de 
madeira... 
Outras opções de tamanho: 
47,1 cm. 

 

100 UND R$ 19,66 R$ 1.966,00 

47 

Garrafa térmica com 
capacidade aproximada para 
9,5l, com alça e tampa em 
polipropileno reforçado, com 
tampa removível. 

 

140 UND R$ 194,91 R$ 27.287,40 

48 

Garrafa térmica com 
capacidade para 1,5l, corpo em 
aço inox, ampola de vidro, com 
tampa removível. 

 

140 UND R$ 95,61 R$ 13.385,40 

49 

Garrafa térmica com 
capacidade para 2,5l, corpo em 
aço inox, parede interna de aço 
inox, alça e tampa em 
polipropileno reforçado. 

 

1400 UND R$ 113,12 R$ 158.368,00 

50 
Jarra com alça em polipropileno 
tipo monobloco, atóxico com 
capacidade para 5 litros. 

 

140 UND R$ 64,96 R$ 9.094,40 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

 Rua Fernando Guilhon, n° 5330 – Centro, Marituba/PA. 
Fone: (91) 3256-7833 / E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com 

8 
 

51 

Martelo para carne em 
polietileno, cor branca nas 
dimensões aproximadas 
6x9x30cm remo em 
polipropileno usinado nas 
dimensões de 12x100x750mm. 

 

140 UND R$ 34,27 R$ 4.797,80 

52 

Panela de pressão em alumínio 
100% puro, com alças e cabos 
laterais anatômicos, atóxicos e 
antitérmicos com capacidade 
para 13 litros. 

 

300 UND R$ 231,86 R$ 69.558,00 

53 

Panela de pressão em alumínio 
100% puro, com alças e cabos 
laterais anatômicos, atóxicos e 
antitérmicos com capacidade 
para 22 litros. 

 

300 UND R$ 277,96 R$ 83.388,00 

54 

Panela de pressão em alumínio 
100% puro, com alças e cabos 
laterais anatômicos, atóxicos e 
antitérmicos com capacidade 
para 30 litros. 

 

300 UND R$ 540,25 R$ 162.075,00 

55 

Panela de pressão em alumínio 
100% puro, com alças e cabos 
laterais anatômicos, atóxicos e 
antitérmicos com capacidade 
para 35 litros. 

 

300 UND R$ 781,93 R$ 234.579,00 

56 

Prato fundo redondo de vidro 
temperado, incolor, liso 
internamente e externamente, 
pode ser levado ao micro- 
ondas, nas dimensões 22cm x 
3,1 cm. 

 

1000 UND R$ 8,43 R$ 8.430,00 

57 

Prato raso redondo de vidro 
temperado, incolor, liso 
internamente e externamente, 
pode ser levado ao micro- 
ondas, nas dimensões 26cm x 
1,6 cm. 

 

1000 UND R$ 7,79 R$ 7.790,00 

58 Pirex retangular pequeno. 
 

100 UND R$ 53,09 R$ 5.309,00 

59 Pirex retangular médio. 
 

100 UND R$ 66,30 R$ 6.630,00 

60 
Prato de plástico para merenda 
escolar. 

 
1500 UND R$ 3,68 R$ 5.520,00 

61 
Saleiro em polipropileno com 
capacidade para 1kg. 

 
300 UND R$ 14,57 R$ 4.371,00 

62 
Tábua de cortar carne em 
polipropileno cor branca, nas 
dimensões 50x30x1,5cm. 

 

300 UND R$ 52,17 R$ 15.650,00 
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63 
Tigela de plástico para 
merenda escolar.  

 
1500 UND R$ 4,18 R$ 6.270,00 

64 

Xícara para chá com pires em 
vidro temperado transparente, 
nas dimensões aproximadas 
de: xícara: 12x9,5x6,2 cm; pires 
- 13,7 x 1,9cm. Com 
capacidade de 240 ml. 

 

1000 UND R$ 8,85 R$ 8.850,00 

VALOR TOTAL: 
R$ 

1.732.602,30 

5. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E 
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.  

5.1. Os materiais devem ser entregues, no máximo, até 05 (cinco) dias úteis após a Ordem de 
Fornecimento ter sito recebida pela Contratada e a entrega deve ser feita conforme cronograma 
do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba, 
localizado na Rua Jovelina Morgado, s/nº, Bairro: Novo, CEP: 67.200-000, Marituba/PA, em dias 
úteis, previamente informado pela Coordenação de Apoio Operacional e Logístico no horário das 
8:00 às 12:00 horas. A entrega dos materiais será de maneira parcelada e a Secretaria Municipal 
de Educação – SEMED considera oportuno e conveniente à entrega a partir do momento de sua 
solicitação; 
 
5.2. Os materiais fornecidos deverão conter especificações detalhadas, constando dados de 
identificação do material, marca do fabricante, dimensões, composição, data de fabricação, prazo 
de garantia e demais referências que permitam perfeita análise e aceitação. Os materiais deverão 
ter registro no órgão fiscalizador competente. É facultado ao proponente o envio de fotos ou 
catálogos dos materiais, bem como a indicação de sites na internet onde possam ser verificadas 
as características;  
 
5.3. Os materiais serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligenciar junto 
à (s) Contratada (s) visando ao esclarecimento das especificações e qualidade dos materiais 
oferecidos; 
 
5.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da 
Contratante é de inteira responsabilidade da Contratada, não sendo a Contratante responsável 
pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 
 
5.5. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

 6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

6.1. Comprovação de que a Contratada forneceu itens compatíveis em características com o 
objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho 
anterior (Atestado de Capacidade Técnica), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
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privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, 
sendo o licitante responsável civil e penalmente pelas informações prestadas.  

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

7.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED, através de servidor devidamente designado, conforme os termos do art. 67 
da Lei nº 8.666, de 1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O fiscal se responsabilizará entre 
outras atribuições:  

a) Conferência e avaliação dos materiais;  
b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida 
conferência, para verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de 
Referência;  
c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados; 
d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

 
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
7.3. Caso a CONTRATADA, quando acionada pela fiscalização, não cumprir suas determinações 
serão aplicadas as sanções previstas no Contrato e na legislação vigente. 
 

8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 
8.1. Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou 
recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas.  
 
8.2. A emissão do recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas responsabilidades, 
nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão Contratante venha a fazer, 
baseada na existência de material inadequado ou defeituoso, no prazo de garantia.  
 
8.3. Os materiais serão recebidos conforme a seguir:  

a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o material para 
verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros 
dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua 
correção;  



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

 Rua Fernando Guilhon, n° 5330 – Centro, Marituba/PA. 
Fone: (91) 3256-7833 / E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com 

11 
 

b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do material 
precedida de avaliação técnica, envolvendo testes de qualidade e verificação do 
cumprimento de todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de 
acordo com a requisição emitida pela Contratante, será efetivado o recebimento definitivo, 
com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal ou no documento auxiliar da NF-e. 

 
8.4. Na hipótese de o material apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato 
e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 
penalidades. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

               
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto. 
 
9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as 
indicações referentes à: marca do fabricante, certificado de garantia, a proposta, se for o caso. 
 
9.3. Entregar os materiais nos prazos estipulados na Cláusula Quinta deste Termo de Referência, 
a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. 
 
9.4. Substituir, no prazo de 03 (três) dias úteis e sem ônus para a Contratante, os materiais 
devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas 
neste Termo de Referência, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis. 
 
9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
 
9.6. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 
fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, 
no prazo fixado neste Termo de Referência. 
 
9.7. Comunicar à Contratante, 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 
comprovação. 
 
9.8. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9.9. Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 
benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição dos materiais e com todos os encargos 
sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de 
empregadora. 
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9.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados 
aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

9.11. Não se valer desta contratação para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 
garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos 
realizados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da 
Contratante. 

9.12. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação. 

9.13. Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, a Contratada 
substituirá o item no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito 
enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
9.14. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as 
solicitações da Secretaria Municipal de Educação. 
 
9.15. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os 
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
 
9.16. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local 
de destino. 
 
9.17. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

             
10.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de 
forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas. 
 
10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo. 

10.3. Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de quantitativos, 
disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 
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10.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
 
10.7. Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações 
contidas nesse Termo de Referência. 
 
10.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Em cumprimento ao que prescreve o § 3º, do art. 60 c/c do art. 61, da Lei nº 4.320/64, bem 
como ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/00, os recursos 
necessários para custear a referida despesa com o fornecimento do objeto em questão deverão 
ser devidamente empenhados em conformidade com sua origem orçamentária. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
12.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta) 
dias após o atesto da Nota Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal 
designado pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
12.2. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 
financeira: 
 

12.2.1 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade 
com o fornecimento.  
 
12.2.2 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de 
regularidade fiscal perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá 
apresentar à Contratante, ao fim de todos os meses:  

a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;  
b) Certidão Negativa do INSS (CND); 
c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  
e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;  
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);  
 
12.2.3 Na Nota Fiscal deverá constar a descrição exata do (s) material (is) ora fornecido 
(s), informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da 
Dotação Orçamentária especifica.  
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12.2.4 A (s) nota (s) fiscal (is) deve (m) vim acompanhada (s) da cópia do empenho (s). 
 
12.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de 
empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou 
outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneando-as.  

   
12.4. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e 
protocolização junto a Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças do documento fiscal com as 
devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a Contratante, 
nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela Contratada. 
 
12.5. A Contratante não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o 
fornecimento efetuado. 
 
12.6. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem bancária, 
indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº___, Conta Corrente nº ___, Banco:____, em 
que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não 
seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da 
República nº 6.170, de 25 de julho de 2007. 
 
12.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 
ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.  

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

  
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. 

14. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA  

14.1. 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. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

a) Inexecução 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; 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

 Rua Fernando Guilhon, n° 5330 – Centro, Marituba/PA. 
Fone: (91) 3256-7833 / E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com 

15 
 

e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

b) A multa moratória observada os seguintes limites: 
b.1) 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) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das 
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 
b.3) 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; 

15.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

15.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual pelo 
prazo não superior a dois anos. 

15.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

15.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

   15.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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16. DOS CASOS DE RESCISÃO  

      
16.1. 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.  

 
16.2. No caso da rescisão unilateral, o Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos 
fornecimentos realizados e aceitos pela Contratante. 
 

 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO 

17.1. O prazo de vigência do Contrato terá seu início a partir da data de sua assinatura, e término 
da sua vigência em 31 de dezembro de 2020, uma vez que deve ser observado o caráter 
orçamentário da Administração Pública e a devida vinculação da despesa com o respectivo 
orçamento conforme o que prescreve Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

17.2. 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.  

17.3. O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será definida 
conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a 
exigência de imediata contratação dos itens licitados. 

 

 18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

      
18.1. Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da 
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.  
 
18.2. Fica eleito o foro da Comarca de Marituba, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas do Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 
 
 

_______________________________________________ 
JAMES ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA 

Coordenação de Apoio Operacional e Logístico – CAOL 
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