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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO  
 
 
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Petrolina, consoante especificações e 
detalhes deste Termo de Referência. 
 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
A presente solicitação se dá pela aquisição de material de consumo e limpeza 
necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de suprir as 
necessidades constantes de asseio e salubridade das dependências da Câmara Municipal, 
proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos. 
 
 
3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 

MATERIAL DE CONSUMO 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

 

I 1 

ÁÇUCAR, tipo cristal, características adicionais 
sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg.. Validade 12 
meses. kg 2.000 

2 

CAFÉ, apresentação em pó, tipo embalagem à 
vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g.Validade 
12 meses. pacote 2.500 

3 
CHÁ sabores diversos, embalagem com no mínimo 
10 saquinhos. Validade 12 meses. caixa 700 

4 
ADOÇANTE, aspecto físico líquido, tipo dietético. 
Frasco com 100ml. Validade 12 meses. frasco 40 

5 
LEITE EM PÓ, integral instantâneo, pacote com 
200g, prazo de validade mínima 12 meses. lata 2.000,00 

6 
BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 400 
gramas. Validade 12 meses. pacote 700 
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7 

BISCOITO MARIA, tradicional, tipo doce, 3 
pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade 
mínima 12 meses. pacote 400 

 

8 

BISCOITO DE ÁGUA E SAL, tradicional, tipo 
salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de 
validade mínima 12 meses. pacote 400 

9 

BISCOITO MAISENA CHOCOLATE, tipo doce, 
3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade 
mínima 12 meses. pacote 400 

10 

POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g 
–produto não fermentado, não alcoólico, não contém 
glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de 
qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e 
transportado sob refrigeração. Validade 12 meses. unidade 4.000 

11 

ÁGUA MINERAL, em garrafões de água mineral 
natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente 
líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames 
dos galões deverão ser transparentes de polipropileno 
(PET), com lacre de segurança na tampa, sem 
rupturas ou emendas nos vasos, devidamente 
aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com 
validade mínima de 2 anos. galão 400 

12 ÁGUA MINERAL EM GARRAFA, sem gás de 
500 ml. Descartável. Validade 12 meses. ( fardo 
com 12 unidades) fardo 200 

13 FUNIL PLÁSTICO – Uso geral ; Diâmetro da 
boca: 12 Cm; Material: Plástico 

unidade 6 

14 BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás 
Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação 
Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460 

unidade 60 

 15 PILHA - alcalina palito ( tipo AAA), 1,5v, cartela 
com 2 unidades. 

cartela 150 

16 PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 
unidades. 

cartela 100 
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17 PILHA BATERIA- 12V modelo FX 23A - Cartela 
com 5 unidades. 

cartela 10 

18 LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada 
compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. 
Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 
lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 
horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura 
iluminação 120º, tensão 110-240V. Modelo de 
referência: OUROLUX 

unidade 90 

 

 

MATERIAL DE LIMPEZA 

LOTE ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

 1 FÓSFORO EXTRA LONGO, material corpo 
madeira, caixa com 50 Palitos com 9,5cm. 

caixa 25 

2 ACENDEDOR ELETRICO DE FOGÃO 
Descrição Acendedor automático de fogão a gás 
(lume). Para acender queimadores de distância 
segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera 
chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, 
fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool 
gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, 
largura 70 mm, profundidade 18 mm. 

 

unidade 24 

3 PAPEL HIGIÊNICO - folha dupla, de alta 
qualidade, não reciclado, 100% fibras naturais, 
picotado, pacote com 4 rolos de 30mx10cm, na cor 
banco neve, neutro, com relevo, tubo interno 
medindo 4cm de diâmetro, embalagem com boa 
visibilidade do produto. 

pacote 700 
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4. VIGÊNCIA 
 

O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do extrato do Contrato no Diário 
Oficial. Ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do art. 57, II, e 65, da Lei nº 
8.666/93, contados da data indicada no Termo de autorização de Início dos serviços. 
 
 
5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS BENS  
 
5.1. Prazo de entrega dos itens será de até 1 dia útil, contados a partir do recebimento da 
Nota de Empenho pela contratada.  
5.2 A entrega dos materiais deverão ser de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades da Contratante em no máximo 01 (dia) dia útil contados após o 
recebimento da solicitação. 
5.3. A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas 
de validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes. 
4.6. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos 
acondicionados em caixas de papel.  
5.4 Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas 
quanto à qualidade e procedência do produto. 
5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 
5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo Referência e na proposta, devendo ser 
substituído no prazo de 01 (dia), a contar da notificação da Contratada, às suas custas, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
5.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo.  
5.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
5.10 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos 
casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter 
excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, 
com antecedência mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela Contratada.  
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5.2.1. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte 
endereço: Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, Petrolina – PE / CEP: 56304-20, 
TEL: (87)3862-9265, e-mail: gabineteaerocruz@gmail.com 
5.2.2. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente 
ou indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará a critério do 
Contratante. 
 
6. PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS  
 
6.1. Para produtos que tenham prazo de validade definido pelo fabricante, estes deverão 
ser entregues com no mínimo 11 (onze) meses da validade indicada pelo fabricante.  
6.2. Observar que alguns materiais/produtos já têm a validade mínima expressa na 
descrição do lote. 
 
7. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
  
O certame licitatório será realizado na modalidade PREGÃO do tipo MENOR 
PREÇO, em conformidade com a Lei Federal n°10.520/02. 
 
8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: 
  
8.1. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade MENOR PREÇO POR ITEM. 
8.2. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao frete, aos tributos e aos 
demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato. 
8.3. A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, fabricante, custos 
unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifique o produto cotado.  
8.3.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, trinta dias.  
8.4. Poderá ser exigido dos PROPONENTES a apresentação de folderes, prospectos, 
catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, contendo especificações claras e 
detalhadas dos materiais em aquisição, a fim de verificar se este atende às 
especificidades solicitadas neste Termo de Referência.  
 
9. VALOR ESTIMADO  
 

A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa realizada junto às empresas do 
ramo compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo, tendo o valor 
médio total estimado em serviços de R$ 87.601,98 (Oitenta e sete mil, seiscentos e um 
reais e noventa e oito centavos). 
 
10 – CONDIÇÕES, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será feito com recursos próprios;  
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10.2. Os pagamentos serão realizados mediante envio da nota fiscal dos itens 
solicitados, através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, 
devidamente atestada pelo setor competente, contendo: a) data da emissão; b) estar 
endereçada a Câmara Municipal de Petrolina, situada a Praça Santos Dumont, s/n° - 
Centro, Petrolina – PE / CEP: 56304-20; c) valor unitário; d) valor total: e) a 
especificação dos produtos f) apresentar a Nota Fiscal eletrônica em original ou a nota 
fiscal/fatura em primeira via original.  
10.3. O Gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota(s) 
Fiscal (s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições 
pactuadas.  
10.4. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de 
que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, com FGTS e a Certidão 
Municipal.  
10.5. O pagamento será feito de forma parcelada, conforme as quantidades solicitadas e 
entregues dentro do mês. 
 
 
11. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS  
 
Os objetos deverão ser entregues na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina que 
está localizada na Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, Petrolina - PE, 52302-905.  
 
 
12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina 

Projeto Atividade: 01 031 0001 8001 0000 

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 

Fonte: 013 

 

Petrolina/ PE, 02 de fevereiro de 2022 

 
 

Marta Regina Pereira dos Santos 
Diretora da Câmara 
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