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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- DO OBJETO 

 O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza e 

Utensílios de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro 

do Ajuru/PA. 

 
2- DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

A Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro do Ajuru/PA obedecendo as atribuições legais conferida 

pela Lei Orgânica Municipal, manifesta interesse na urgente aquisição do presente objeto pela necessidade de 

assegurar o atendimento dos serviços públicos essenciais, garantindo as condições mínimas de trabalho da 

gestão. 

     

3- DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 

Nº ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE 

1 

água sanitária tradicional 01 litro: hipoclorito de sódio e 
água. teor de cloro ativo: 2,0% à 2,5% p/p. princípio 
ativo: hipoclorito de sódio. produto a base de cloro. caixa 
com 12 unidades de 1litro 

100 Caixa 

2 
álcool 70% 1 litro, solução liquida antibactericida em 
1000 ml. cx/12 

60 Caixa 

3 
aparelho para chá 6 peças, material porcelana, cor 
branca, contém 6 xícaras com capacidade para 200ml e 
6 pires. 

20 Unidade 

4 balde plástico simples com alça de arame 10 lts  30 Unidade 

5 balde plástico simples com alça de arame 20 lts  30 Unidade 

6 balde plástico super 30 lts  30 Unidade 

7 bandeja em inox durável e de facil limpeza. 42 cm 5 Unidade 

8 cesto plástico para lixo telado 10 litros 50 Unidade 

9 
coador de flanela com aro em arame e cabo de madeira, 
tamanho grande; aro firme não flexível, para coar grande 
quantidade de café, medida mínima 20 cm. 

20 Unidade 

10 copos de vidro 300ml 6 peças 20 Jogo 

11 
desentupidor de vaso sanitário com cabo em madeira 
plastificado 

20 Unidade 

12 desinfetante liquido caixa com 12 unidades 1 litro 100 Caixa 

13 

desodorizador de ambiente. especificação: 
desodorizador de ambiente aerossol. aplicação: 
aromatizador de ambiental, bactericida, antimofo, 
fragrância multiflorais de longa duração. a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de 
registro no ministério da saúde. caixa com 06 frascos de 
400 ml. 

50 Caixa 

14 desodorizador sanitário  200 Unidade 

15 detergente líquido 500ml cx c/ 12. 100 Caixa 

16 
escorredor louça, material aço inoxidável, capacidade 16 
pratos, características adicionais compartimento para 
talheres. 

5 Unidade 

17 escovão de piaçava  30 Unidade 

18 
esponja de aço bombril fardo limpa louça, 8; unidades 
por kit 14, fardo com 10 pacotes 

17 Fardo 
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19 faca media 2 Unidade 

20 
flanela para limpeza - medindo 20cm largura x 
40cmcomprimento 

150 Unidade 

21 

fósforo, confeccionado em madeira de 1ª qualidade, 
acabamento perfeito, com ponta abrasiva, medindo 
aproximadamente 6 cm de comprimento total. 
acondicionados em caixas resistentes contendo 
aproximadamente 40 palitos, reembalados de forma a 
garantir a integridade do produto até seu uso. a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência e quantidade. pacotes com 10 
caixas 

30 Pacote 

22 garrafa térmica para café 1 lt  10 Unidade 

23 
guardanapo de papel 22 x 24 branco, lenços em papel 
descartáveis devidamente embalados, sem sinais de 
extravio. caixa com 100 unidades 

20 Caixa 

24 guardanapo para cozinha 45x69 cm  100 Unidade 

25 inseticida spray sem cheiro 360 ml 150 Unidade 

26 
jarra, material plástico, capacidade 2 l, modelo com 
tampa, cor incolor, aplicação água. 

10 Unidade 

27 
jarra, material vidro, capacidade 2l, cor incolor, aplicação 
água/suco, características adicionais com tampa. 

10 Unidade 

28 jogo talher colher, garfo , faca com 24 cada 10 Unidade 

29 limpa alumínio 500ml caixa/24 10 Caixa 

30 
limpa piso, lajota removedor de encardido pedra e 
cerâmica 5l 

50 Unidade 

31 

limpa vidro - em líquido com tensoativo não iônico na 
embalagem deverá constar a data da fabricação e da 
validade do produto e número do lote, acondicionado em 
embalagem de 400 ml. caixa com 12 unidades 

50 Caixa 

32 
lustra móveis a base de cera naturais, com ação de 
secagem rápida, com perfume suave, em embalagens 
plásticas de 200 ml, caixa com 12 frascos 

10 Caixa 

33 

luvas de borracha: confeccionadas látex  
natural. revestidas internamente com flocos  
de algodão. comprimento: 31cm espessura:  
0,45 mm frisos antiderrapantes. cor amarela.  
tam. p, m e g 

25 Par 

34 
pá de lixo galvanizado medindo 21x21cm com cabo de 
plástico 80 cm. 

20 Unidade 

35 
pano de chão, tipo saco duplo reforçado, lavado e 
alvejado pct 12 unid 

25 Unidade 

36 
papel higiênico perfumado de 16x4 und. fardo com 64 
rolos 30 m 

100 Fardo 

37 
papel toalha folha dupla picotado, rolo com 60 toalhas, 
fardo com 24 rolos 

80 Fardo 

38 rodo simples com cabo  50 Unidade 

39 sabão em barra grande 1 kg cx/10.. 20 Caixa 

40 sabão em pó 500g. fardo com 27 pacotes 50 Fardo 

41 sabão líquido  150 Unidade 
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42 

sabonete em tablete comum: composição: neutro, 
seboato de sódio, palmitato de sódio, glicerina, 
fragrância, ci 12490, ci 74160, ci 77891, cloreto de sódio, 
lecitina, distirilbifenildissulfato de dissódico, edta 
tetrassódico, extrato das pétalas de rosa, extrato de 
girrasol, extrato de camomila, hidróxido de sódio, bht, 
formaldeído e água. testado dermatologicamente. 
unidade de 90 gramas. 

60 Unidade 

43 
saco para lixo 100 litros. fardo com 100 pacotes com 05 
unidade 

100 Fardo 

44 
saco para lixo 15 litros. fardo com 100 pacotes com 20 
unidade 

100 Fardo 

45 
saco para lixo 50 litros. fardo com 100 pacotes com 10 
unidade 

100 Fardo 

46 vassoura de piaçava  30 Duzia 

47 
vassoura higiênica para limpeza de vaso sanitário com 
recipientes higiênico, cerdas de material sintético com 
cabo de 18 a 20 cm 

30 Unidade 

 
4- DA ENTREGA DOS MATERIAIS  

4.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do 
recebimento da nota de empenho. 
4.2. A contratada receberá programação dos fornecimentos a serem realizados através da Ordem de 
Fornecimento emitida pelo Setor Competente. 
4.3. Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 
24h. 
 
5- DO LOCAL DE FORNECIMENTO 

Os produtos deverão ser entregues de acordo com a necessidade, na área sede do Município de Limoeiro 

do Ajuru/PA, mediante programação e indicação estabelecida pelo Setor de Competente da Câmara Municipal. 

 

6- GARANTIA 

O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano, contada do 

recebimento do produto, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior. 

 

7- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

7.1. Entregar o produto fielmente, de acordo com as especificações técnicas, não sendo admitidas quaisquer 

alterações sem o prévio conhecimento e aprovação da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru; 

7.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha causar durante a entrega dos produtos, assumindo o 

ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais porventura afetados com 

produtos similares sempre observando o bom nível de acabamento dos serviços; 

7.3. Substituir os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a 

substituição dos mesmos no prazo de 48 horas, contados na notificação que lhe será entregue; 

7.4. Acatar todas as orientações da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

7.5. Assumir todos os encargos decorrentes da entrega dos produtos, especialmente os referentes a frete, taxas, 

seguros, encargos sociais e trabalhistas 

 

8- PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil da 

Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru. 

8.2. Para efeito de pagamento, a Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru consultará a regularidade da empresa da 

apresentação dos seguintes documentos:  

http://www.camaralimoeiro.pa.gov.br/
mailto:camaralimoeirodoajuru@gmail.com


 

 ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

CNPJ: 34.626.598/0001-40 

 

 

 

 
Rua Nilo Fayal s/nº - Cuba – CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru-Pa. 

Site: www.camaralimoeiro.pa.gov.br  - E-mail: camaralimoeirodoajuru@gmail.com 

 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado 

o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.04.2007;  

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;  

IV – Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos tributos 

federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

V – Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão. 

VI – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível com 

o objeto deste Termo de Referência, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, 

fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

9- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas na Nota de Empenho serão 

aplicadas as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 

de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07 e alterações posteriores, que regulamentaram a aplicação das sanções 

administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.  

 

10- DISPOSIÇÃO FINAL 

10.1. A empresa contratada se obriga a não subcontratar, total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste 

Termo de Referência. 

10.2. É vedada a participação de consórcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de alta 

complexidade ou vulto. 

10.3. Os casos omissos ficarão a critério da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru para esclarecimentos e dirimir 

as dúvidas; 

 

Limoeiro do Ajuru – PA, 18 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Secretário Legislativo 
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