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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Registro de preço para futura aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Concórdia do Pará- Pa conforme 

especificações contidas no termo de referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Secretaria Municipal de Educação: A aquisição visa a atender as necessidades de reposição ou 

aquisições de novos utensílios e demandas dos serviços de copa e cozinha das unidades de ensino. 

Alguns utensílios não estão em bom estado de conservação devido ao desgaste natural pelo uso 

intensivo e necessitam ser substituídos e outros utensílios inexistem precisando ser adquiridos para 

o bom funcionamento de boas práticas no refeitório sendo materiais indispensáveis ao desempenho 

das atividades desenvolvidas, a qual garantirá melhores condições de trabalho aos servidores, 

visando ainda, proporcionar maior eficácia no desempenho destas atividades. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

4.1. Especificações dos Produtos:  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

1 

ABRIDOR DE LATAS 

Abridor de latas manual, estrutura reforçada, em inox. Dimensão: 4,7 

x 14,4 x 2,5cm 
UND 100 

2 

ASSADEIRA DE ALUMÍNIO N°4 

Fabricado em alumínio polido, design retangular, com alças 

resistentes nas laterais, para uso em fornos a gás e elétrico. 

Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, 

em vigor na data do edital. Garantia: doze meses de garantia contra 

vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da 

nota fiscal. 

Dimensões: nº4 (pequena): comprimento: 41cm; largura: 29cm; 

altura: 5cm e espessura: 2,5mm. 

UND 50 

3 

ASSADEIRA DE ALUMÍNIO N°6 

Fabricado em alumínio polido, design retangular, com alças 

resistentes nas laterais, para uso em fornos a gás e elétrico. 

Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, 

em vigor na data do edital. Garantia: doze meses de garantia contra 

vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da 

nota fiscal. 

Dimensões: nº6 (média): comprimento: 50cm; largura: 35cm; altura: 

7cm e espessura: 2,5mm. 

UND 80 
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4 

ASSADEIRAS DE ALUMÍNIO N°7 

Fabricado em alumínio polido, design retangular, com alças 

resistentes nas laterais, para uso em fornos a gás e elétrico. 

Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, 

em vigor na data do edital. Garantia: doze meses de garantia contra 

vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da 

nota fiscal. 

Dimensões: nº7 (grande): comprimento: 60cm; largura: 40cm; 

altura: 8cm e espessura: 2,5mm. 

UND 80 

5 

BACIA PLÁSTICA 

Fabricado em polipropileno, design redondo com finalidade de 

armazenar alimentos ou utensílios. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos 

para contato com alimentos, em vigor na data do edital. 

Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 

12L. 

UND 80 

6 

BACIA PLÁSTICA 

Fabricado em Polipropileno, design redondo com finalidade de 

armazenar alimentos ou utensílios. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos 

para contato com alimentos, em vigor na data do edital. 

Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 

17L. 

UND 80 

7 

BACIA PLÁSTICA  30L 

Fabricado em Polipropileno, design redondo com finalidade de 

armazenar alimentos ou utensílios. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos 

para contato com alimentos, em vigor na data do edital. 

Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 

30L. 

UND 60 

8 

BALANÇA 

Características técnicas:Balança Industrial Mecânica. Capacidade: 150 

Kg. Precisão: 100 gramas. Plataforma: 30x40cm. 
UND 10 

9 

BANDEJAS PLÁSTICAS 

Em polipropileno liso, antibacteriano que inibe o crescimento de 

bactérias efungos.Certificada pelo NSF (NationalSanitationFoundation) 

organizaçãointernacionalmente reconhecida em monitoração de 

segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de 

alimentos e restaurantes. Cor variada (a escolher). O material deve 

vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em português,contendo: 

Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da 

garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, 

número da nota fiscal). 

Dimensões: comprimento: 48cm; largura: 32cm; espessura: 3,5cm. 

UND 50 
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10 

BATEDEIRA 

Características gerais: 300w de potência para misturar, bater, 

amassar e sovar os ingredientes. Três tipos de batedores (globo, pá e 

gancho) para massas leves, médias e pesadas. Design contemporâneo 

com detalhes metálicos. Botão rotativo com 8 velocidades. Função 

início que evito respingos. Movimento planetário que mistura a massa 

com maior homogeneidade. Pés com ventosas que estabilizam a 

batedeira. 

Potência (w): 300, capacidade (l): 4,0, com garantia. 

UND 40 

11 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA 12L 

Em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de 

tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, 

espessura de, no mínimo, 3mm; Normas técnicas de referência: os 

produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a 

fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. 

Garantia: doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. 

Capacidade: 12L. 

UND 50 

12 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA 17L 

Em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de 

tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, 

espessura de, no mínimo, 3mm; Normas técnicas de referência:os 

produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas 

afabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. 

Garantia: doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Capacidade: 17L. 

UND 50 

13 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA 20L 

Em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de 

tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, 

espessura de, no mínimo, 3mm; Normas técnicas de referência:os 

produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas 

afabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. 

Garantia: doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Capacidade: 20L. 

UND 50 

14 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA 8,3L 

Em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de 

tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, 

espessura de, no mínimo, 3mm; Normas técnicas de referência: os 

produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a 

fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. 

Garantia: doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. 

Capacidade: 8,3L. 

UND 50 

15 

CAIXA FRIGORÍFICA NATURAL 

Recipiente em plástico resistente, quadrado, branco leitoso, medindo 

aproximadamente 9,7 x 30 x 50cm (alt. x larg. x comp.). Destinado 

ao armazenamento de mantimentos. 

UND 10 

16 

CAIXA TÉRMICA 

Caixa térmica de 34 litros com estrutura interna e externa injetadas, 

com tampa e alça,isolamento em isopor, garantindo a refrigeração dos 

alimentos e bebidas armazenados. Em polietileno de alta qualidade. 
UND 10 
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17 

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 12L 

Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico para alimentos; 

incolor; empilhável; com tampa hermética do mesmo material. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos 

para contato com alimentos, em 

vigor na data do edital. 

Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 

12L. 

UND 10 

18 

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 20L 

Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico para alimentos; 

incolor; empilhável; com tampa hermética do mesmo material. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos 

para contato com alimentos, em vigor na data do edital. 

Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 

20L. 

UND 10 

19 

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 30L 

Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico para alimentos; 

incolor; empilhável; com tampa hermética do mesmo material. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos 

para contato com alimentos, em vigor na data do edital. 

Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 

30L. 

UND 20 

20 

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 6,5L 

Recipiente em polipropileno; natural (atóxico) formatoquadrado; 

medindo 28,5x15,4x21,4cm (comp. x alt. x larg.);com capacidade de 

6,5 litros; sem divisão; tampapolipropileno natural (atóxico); tipo do 

fechamento datampa hermético. 

UND 25 

21 

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 9,3L 

Recipiente em plástico resistente, tipo Box, quadrado, natural 

(atóxico), tipo do fechamento datampa hermético, capacidade 

aproximada de 9,3 litros, medindo aproximadamente 40,5x29x12,2 

cm. Possui 02 travas na tampa que auxiliam o fechamento das caixas. 

Destinado ao armazenamento demantimentos. 

UND 20 

22 

CAIXA PLÁSTICA VAZADA AGRÍCOLA 

Caixa plástica branca vazada, utilizada para agricultura, frigorífico, 

laticínios, ceasas, padarias, transporte de alimentos, estoque e 

transporte de produtos, dimensões externas aproximadas de 40cm de 

comprimento x 30cm de largura x 15 cm de altura. 

UND 10 

23 

CAIXA PLÁSTICA VAZADAS AGRÍCOLA 

Caixa plástica preta vazada, utilizada para agricultura, frigorífico, 

laticínios, ceasas, padarias, transporte de alimentos, estoque e 

transporte de produtos, dimensões externas aproximadas de 55,6 cm 

de comprimento x 36 cm de largura x 31 cm de altura. 

UND 30 
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24 

CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA 15L 

Em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de 

tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, 

espessura de, no mínimo, 3mm; Normas técnicas de referência:os 

produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas 

afabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. 

Garantia:doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Capacidade: nº 28; 15L. 

UND 20 

25 

CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA 22,5L 

Em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de 

tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, 

espessura de, no mínimo, 3mm; Normas técnicas de referência:os 

produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas 

afabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. 

Garantia:doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Capacidade: nº 32; 22,5L. 

UND 25 

26 

CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA 8,3L 

Em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de 

tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, 

espessura de, no mínimo, 3mm; Normas técnicas de referência:os 

produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas 

afabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. 

Garantia:doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Capacidade: nº 22; 8,3L. 

UND 10 

27 

CANECAS DE PLÁSTICO 

Caneca plástica para merenda escolar 300 ml com alça. Produto com 

qualidade superior, feito em plástico polipropileno grosso de alta 

durabilidade. Paredes internas e externas lisas sem reentrâncias ou 

ressaltos, sem bordas, frisos na base.Com pigmentação homogênea 

em toda peça; Cor azul escuro; Acabamento polido brilhante. 

Temperatura mínima e máxima de uso contínuo: 0ºC e 

100ºC;Medidas: Altura: 8,6 cm. Espessura: 2,5 mm e Diâmetro: 7,9 

cm. 

UND 7000 

28 

CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO/ALÇA DE BANQUELITE 

Canecão nº 16, fabricado em alumínio polido industrial reforçado, com 

bico,linha hotel, com alça/cabode banqueliteantitérmico que 

proporcione segurança para o manuseio, espessura de 2mm. 

Normas técnicas de referência:Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas afabricação de utensílios em alumínio, 

em vigor na data do edital. 

Garantia:Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Capacidade: 3,5L. 

UND 100 
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CANECO DE ALUMÍNIO COM CABO/ALÇA DE BANQUELITE 4,5L 

Canecão nº 18, fabricado em alumínio polido industrial reforçado, com 

bico,linha hotel, com alça/cabo de banquelite antitérmico que 

proporcione segurança para o manuseio, espessura de 2mm. 

Normas técnicas de referência:Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, 

em vigor na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra 

vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da 

nota fiscal. 

Capacidade: 4,5L. 

UND 100 

30 

COLHER DE SOBREMESA 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas.O material 

deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em 

português,contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos 

para acionamento da garantia;Certificado de garantia preenchido 

(data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência:Os utensílios devem atender as normas 

técnicas de referência, relativas afabricação de utensílios de inox, em 

vigência na data do edital. Garantia:Doze meses de garantia contra 

vícios ou defeitos de fabricação, a contar da datada expedição da nota 

fiscal. 

UND 30 

31 

COLHER GRANDE (SERVIR E MEXER ALIMENTOS) 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas.O material 

deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em 

português,contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos 

para acionamento da garantia;Certificado de garantia preenchido 

(data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 31cm; espessura: 2mm; diâmetro: 

*7cm.(*) parte mais larga. 

UND 100 

32 

COLHER GRANDE (SERVIR E MEXER ALIMENTOS) 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas.O material 

deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em 

português,contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos 

para acionamento da garantia;Certificado de garantia preenchido 

(data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 36cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 

*6cm. (*) parte mais larga. 

UND 100 
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COLHER GRANDE (SERVIR E MEXER ALIMENTOS) 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas.O material 

deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em 

português,contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos 

para acionamento da garantia;Certificado de garantia preenchido 

(data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 51,5cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 

*8,5cm.(*) parte mais larga. 

UND 100 

34 

COLHER PARA REFEIÇÃO 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Colher de 

sopa. O material deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, 

em português,contendo: Orientações para uso e limpeza; 

procedimentos para acionamento da garantia;Certificado de garantia 

preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

UND 7000 

35 

CONCHA GRANDE (MEXER ALIMENTOS) 

Feito em aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com cabo roliço 

depolipropileno (arredondado), com gancho. O material deve vir 

acompanhado de “Manual de Instruções”, em português,contendo: 

Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da 

garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, 

número da nota fiscal).ormas técnicas de referência: Os utensílios 

devem atender as normas técnicas de 

referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na 

data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 50cm; espessura:2,5mm; diâmetro: 11cm. 

UND 100 

36 

CONCHA GRANDE (SERVIR ALIMENTOS) 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas, com 

gancho.O material deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, 

em português,contendo: Orientações para uso e limpeza; 

procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia 

preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 30cm; espessura: 2,5mm; capacidade: 

100ml; diâmetro: 8cm. 

UND 500 
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COPINHOS COM BICO DE TRANSIÇÃO 

Copo de plástico com tampa e bico, capacidade mínima de 180 ml, 

com proteção bactericida, livre de bpa (bisfenol-a). 
UND 50 

38 
COPOS DE VIDRO 

Copo de Vidro Volume: 60 ml 
UND 50 

39 

CORTADOR/PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CABRITA) 

Corpo em alumínio fundido, facas em aço inox 10mm;cabo e 

basculante em alumínio fundido, colunas em aço maciço; duas molas; 

opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática 

(a pó); 

Normas técnicas de referência:o produto deve atender as normas 

técnicas de referência relativas à fabricação deutensílios em alumínio 

e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. 

Garantia:doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Dimensões (com os pés): largura (pés): 46cm, comprimento (pés): 

43cm e  altura: 115cm. 

UND 100 

40 

CUMBUCAS DE PLÁSTICO 

Produzido em POLIPROPILENO grosso de alta durabilidade,material 

que confere resistência, além de não transferir odor e nem gosto aos 

alimentos, possui aba para facilitar o transporte e manuseio. 

Características: Cumbuca escolar de 450 ml desenvolvido em PP 

(polipropileno) de primeira;Cumbuca com pigmentação homogênea 

em toda peça; Cor azul escuro; Modelo Liso nas partes interna e 

externa (sem frisos);Acabamento polido brilhante; Formato interno 

arredondado, com alça/aba e empilhável;Material virgem, atóxico e 

inodoro;Temperatura mínima e máxima de uso contínuo: 0ºC e 

100ºC;Medidas (CxLxA): 13,90 x 13,90 x 6,00 cm. Espessura: 2 mm 

e Diâmetro: 13,9 cm. 

UND 5000 

41 

DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL 

Descascador de legumes dimensões 16,5(p) x 3,8(l) x 1(a)cm, na cor 

branca e cabo de plástico. 
UND 100 

42 

ESCORREDOR DE ALUMÍNIO (MASSA) 14,5L 

Em alumínio polido, tipo tacho; reforçado, com base com anel de 

apoio e asas/alças de alumínio, furado com furo grosso na base e 

laterais para escorrer a água, espessura de 2mm (tolerância entre 5 e 

10%). 

Normas técnicas de referência:os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas afabricação de utensílios em alumínio, 

em vigor na data do edital. Garantia:doze meses de garantia contra 

vícios ou defeitos de fabricação, a contar da datada expedição da nota 

fiscal. 

Dimensões: nº45 (14,5L): 46,0 cm de diâmetro na parte superior; 

22,5 cm de diâmetro na parte inferior; 19,0 cm de altura. 

UND 200 
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ESCORREDOR DE ALUMÍNIO (MASSA) 9,5L 

Em alumínio polido, tipo tacho; reforçado, com base com anel de 

apoio e asas/alças de alumínio, furado com furo grosso na base e 

laterais para escorrer a água, espessura de 2mm (tolerância entre 5 e 

10%). 

Normas técnicas de referência:os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas afabricação de utensílios em alumínio, 

em vigor na data do edital. Garantia:doze meses de garantia contra 

vícios ou defeitos de fabricação, a contar da datada expedição da nota 

fiscal. 

Dimensões: nº35 (9,25L): diâmetro: 35cm. 

UND 200 

44 

ESCORREDOR DE PRATOS PROFISSIONAL, em inox, com capacidade 

para no mínimo 60 pratos, 3 

andares. Dimensões aproximadas: Altura: 65,0cm; Largura: 28,0cm e 

Comprimento: 51,0cm. Garantia de 06 meses. 

UND 50 

45 

ESCUMADEIRA (MEXER ALIMENTOS) 

Feito em aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com cabo roliço 

depolipropileno (arredondado). O material deve vir acompanhado de 

“Manual de Instruções”, em português, contendo: Orientações para 

uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; 

certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota 

fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 34,5cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 

10cm. 

UND 200 

46 

ESCUMADEIRA (MEXER ALIMENTOS) 

Feito em aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com cabo roliço 

depolipropileno (arredondado). O material deve vir acompanhado de 

“Manual de Instruções”, em português, contendo: Orientações para 

uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; 

certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota 

fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 50cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

UND 200 
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ESCUMADEIRA (SERVIR ALIMENTOS) 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas.O material 

deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em 

português,contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos 

para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido 

(data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 30cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm. 

UND 200 

48 
ESPREMEDOR DE FRUTAS MANUAL 

Espremedor manual de frutas, em plástico, de 500ml. 
UND 50 

49 

FACA DE SERRA SEM PONTA PARA REFEIÇÃO 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas.Faca de mesa 

com ponta arredondada.O material deve vir acompanhado de “Manual 

de Instruções”, em português,contendo: Orientações para uso e 

limpeza; procedimentos para acionamento da garantia;Certificado de 

garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

UND 50 

50 

FACA PARA CORTES DE CARNES (FIO LISO) 

Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo 

anatômicode polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento 

de bactérias efungos.Certificada pelo NSF (NationalSanitation 

Foundation) organizaçãointernacionalmente reconhecida em 

monitoração de segurança de alimentos epráticas de higiene em 

empresas de alimentos e restaurantes.O material deve vir 

acompanhado de “Manual de Instruções”, em português,contendo: 

Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da 

garantia;Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número 

da nota fiscal).Normas técnicas de referência: Os utensílios devem 

atender as normas técnicas de 

referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na 

data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. 

Dimensões: lâmina (polegadas): 7”; espessura: 3mm; comp.: 29cm. 

UND 200 
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FACA PARA CORTES DE LEGUMES (FIO LISO) 

Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou Lâmina em aço inox e cabo 

anatômicode polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento 

de bactérias efungos.Certificada pelo NSF (NationalSanitation 

Foundation) organizaçãointernacionalmente reconhecida em 

monitoração de segurança de alimentos  e práticas de higiene em 

empresas de alimentos e restaurantes.O material deve vir 

acompanhado de “Manual de Instruções”, em português,contendo: 

Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da 

garantia;Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número 

da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: lâmina (polegadas): 4”; espessura: 2,5mm; comp.: 

21cm. 

UND 100 

52 

FACAS PARA CORTES DE PÃES (FIO SERRILHADO) 

Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou Lâmina em aço inox e cabo 

anatômicode polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento 

de bactérias efungos.Certificada pelo NSF (NationalSanitation 

Foundation) organizaçãointernacionalmente reconhecida em 

monitoração de segurança de alimentos  e práticas de higiene em 

empresas de alimentos e restaurantes.O material deve vir 

acompanhado de “Manual de Instruções”, em português,contendo: 

Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da 

garantia;Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número 

da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: lâmina (polegadas): 8”; espessura: 2,5mm; comp.: 

33cm. 

UND 100 

53 
FAQUINHA DE SERRA 

Faquinha de serra com ponta para uso em geral 
UND 100 

54 
GARFO GRANDE (MEXER ALIMENTOS) 

Garfo alumínio linha hotel 3 dentes cabo baquelite 48cm. 
UND 100 

55 

GARFO PARA REFEIÇÃO 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Garfo de 

mesa. O material deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, 

em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; 

procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia 

preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

UND 200 
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GARRAFA TÉRMICA FUNCIONÁRIOS 

Modelo: Termica 500ml 

Material Inquebrável, capaz de suportar as exigências de uso diário. 

Projeto leve e compacto para transporte e armazenamento fácil. 

Material: Plástico, Aço Inoxidável 

Formato: Copo RetoCapacidade: 500ML 

UND 100 

57 

GARRAFAS TÉRMICAS PARA LEITE 

Garrafa térmica multiuso, corpo termoplástico de parede dupla, 

isolado termicamente com espuma de poliuretano; material externo 

de polietileno, grande resistência ao uso, impactos e quedas; com 

copo para beber, bocal removível, alça integrada de grande 

resistência. Material atóxico e reciclável. Capacidade: 5 litros; cor: 

azul. 

UND 100 

58 

GARRAFAS TÉRMICAS PARA SUCO/ÁGUA 

Garrafa térmica multiuso, corpo termoplástico de parede dupla, 

isolado termicamente com espuma de poliuretano; material externo 

de polietileno, grande resistência ao uso, impactos e quedas; com 

copo para beber, bocal removível, alça integrada de grande 

resistência. Material atóxico e reciclável. Capacidade: 5 litros; cor: 

azul. 

UND 100 

59 

JARRA DE PLÁSTICO COM TAMPA 

Jarra plástica transparente graduada com tampa e com bico, material 

atóxico em polipropileno, possui régua com medidas embutidas no 

corpo do produto de ½ a3,5 litroscom indicações a cada 1000 ml. 
UND 100 

60 

JOGO DE XÍCARAS PARA CAFÉ COM PIRES (FUNCIONÁRIOS) 

Jogo de xícaras com pires para chá 12 Pçs Informações Técnicas: 

Quantidade de peças total do conjunto: 12 Uso da xícara: chá 

•Contém: 6 Pires e 6 xícaras 

•Material: Vidro 

UND 70 

61 

LIXEIRA 100 L COM PEDAL 

Lixeira Cilíndrica (Polipropileno) c/ Pedal Linha Hospitalar Medida: 

ø53x83cm Litros: 100L – 8kg 
UND 20 

62 

LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 

Fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal e estrutura para 

abertura/fechamento da tampa; fabricadas em aço, com tratamento 

anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de recipientes plásticos e 

demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. 

Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. 

Capacidade: 50L.DIMENSÕES Externas: 72,0 x 45,0 x 39,5 cm (alt. x 

larg. x comp.) 

UND 30 
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LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 

Fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal e estrutura para 

abertura/fechamento da tampa; fabricadas em aço, com tratamento 

anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas. 

Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas 

técnicas de referência relativas a fabricação de recipientes plásticos e 

demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. 

Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. 

Capacidade: 100L. DIMENSÕES Externas : 91,0 x 57,5 x 51,0 cm (alt. 

x larg. x comp.) 

UND 30 

64 

PÁ DE POLIETILENO 

Pá para caldeirão côncava, em polietileno, na corbranca, com cabo em 

inox, resistente a temperaturas de até 100ºC, 100% polietileno 

alimentício, não libera resíduos, cabo com empunhadura, medindo 

aproximadamente 1,5x9x60cm (espessura x largura x comprimento). 

UND 100 

65 

PANELA DE PRESSÃO 12L 

Panela de pressão, de alumínio, com capacidade mínima para 12 

litros; com fechamento externo; com válvula de escape de segurança; 

asa de banquelite resistentes ao calor; pino de alívio; sistema de 

segurança lateral da tampa; válvula de segurança repetitiva de 

segurança e válvula reguladora de pressão. 

UND 100 

66 

PANELA DE PRESSÃO 20L 

Panela de pressão, de alumínio, com capacidade mínima para 20 

litros; com fechamento externo; com válvula de escape de segurança; 

com diâmetro mínimo de 30 cm; asa de banquelite resistentes ao 

calor; pino de alívio; sistema de segurança lateral da tampa; válvula 

de segurança repetitiva de segurança e válvula reguladora de 

pressão. 

UND 100 

67 

PANELA DE PRESSÃO 4,5L 

Panela de pressão, de alumínio, com capacidade mínima para 4,5 

litros; com fechamento externo; com válvula de escape de segurança; 

asa de banquelite resistentes ao calor; pino de alívio; sistema de 

segurança lateral da tampa; válvula de segurança repetitiva de 

segurança e válvula reguladora de pressão. 

UND 50 

68 

PEGADORES (MEXER E SERVIR ALIMENTOS) 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430.Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas.Com uma 

extremidade emformato de colher ea outra em formato de 

colhervazada.O material deve vir acompanhado de “Manual de 

Instruções”, em português,contendo: Orientações para uso e limpeza; 

procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia 

preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 21cm; espessura: 2,5mm. 

UND 100 
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PEGADORES (MEXER E SERVIR ALIMENTOS) 

Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos 

monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Com uma 

extremidade em formato de colher e a outra em formato de colher 

vazada. O material deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, 

em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; 

procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia 

preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). 

Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as 

normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de 

inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição 

da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 28cm; espessura: 2,5mm. 

UND 100 

70 

PENEIRA 07 CM 

Peneira plástica em malha fina (poliéster), cabo resistente, com 

gancho para apoio, com medida de aproximadamente 07 cm 

diâmetro. 

UND 50 

71 

PENEIRA 12 CM 

Peneira plástica em malha fina (poliéster), cabo resistente, com 

gancho para apoio, com medida de aproximadamente 12 cm 

diâmetro. 

UND 100 

72 

PENEIRA 19CM 

Peneira plástica em malha fina (poliéster), cabo resistente, com 

gancho para apoio, com medida de aproximadamente 19 cm 

diâmetro. 

UND 30 

73 

PORTA DETERGENTE E BUCHA DE PIA 

Material: 

- Plástico Poliestireno Cristal: O poliestireno é um termoplástico que 

caracteriza por sua dureza e excelente coloração, além de ser 

resistente. 

Garantia de Qualidade: A matéria prima utilizada nessa tecnologia 

garante o aspecto cromado e brilhante por muito mais tempo, sendo 

resistente a ferrugem e raios UV. 

UND 30 

74 

PORTA TALHERES 

Porta talheres extra grande, dimensão 29 x 34 x 4,5 cm. (escorredor 

de talheres). 
UND 20 

75 

POTE PARA MANTIMENTOS DE PLÁSTICO COM TAMPA PARA CAFÉ, 

AÇÚCAR, LEITE, TEMPEROS 

Jogo de mantimento branco transparente. . Com 5 pçs. 

Capacidade para 1k, 2ks, 3ks, 4ks, 5ks . Material plástico. . 

UND 100 

76 

PRATO FUNDO DE VIDRO Prato de vidro temperado; diâmetro mínimo 

de 22 cm; com altura mínima de 3,2cm; 

tipo fundo, que estilhaça ao quebrar. 
UND 100 

77 

RALADOR 

Em aço inox de 4 faces, com coletor, com alça/cabo em banquelite. 

Medindoaproximadamente (a x l x c) 23 x 10,5 x 11 cm. 
UND 100 
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TÁBUAS DE CORTE DE POLIPROPILENO BRANCA 

Construídas em polipropileno; atóxica com aditivo antibactericida; 

antiderrapante; bordas arredondadas; cores variadas, conforme o tipo 

de uso; fácil higienização e resistente a produtos químicos. 

Normas técnicas de referência:Os produtos devem atender às 

especificações técnicas e normas relativas afabricação de utensílios 

plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. 

Garantia:Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 45cm; largura: 25cm; espessura: 1,5cm. 

UND 100 

79 

TÁBUAS DE CORTE DE POLIPROPILENO BRANCA 

Construídas em polipropileno; atóxica com aditivo antibactericida; 

antiderrapante; bordas arredondadas; cores variadas, conforme o tipo 

de uso; fácil higienização e resistente a produtos químicos. 

Normas técnicas de referência:Os produtos devem atender às 

especificações técnicas e normas relativas afabricação de utensílios 

plásticos para contato com alimentos, em vigor na data doedital. 

Garantia:Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação, a contar da datada expedição da nota fiscal. 

Dimensões: comprimento: 30cm; largura: 25cm; espessura: 1cm. 

UND 100 

80 

TESOURA 

Com lâmina de aço sem serra, ponta arredondada, cabo em 

polipropileno medindo aproximadamente 22 cm da ponta ao cabo. 
UND 100 

 

 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 

5.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos 

são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior 

convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados 

os itens acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e 

a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, 

alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos 

retromencionados, diante de tal fato o Município de Concórdia do Pará- Pa, não se responsabiliza por 

eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação 

da expectativa da compra por parte do Município de Concórdia do Pará- Pa. 

5.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve 

apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3 Os produtos licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Concórdia do Pará- Pa, 

pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a 

interferir no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa 

contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4 Entende-se por “imediatamente”, até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da 

Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Concórdia do 

Pará- Pa, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos 

produtos e suas respectivas quantidades. 

5.6 Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para 

tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, 

em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a 

incidir sobre os produtos negociados. 

5.7 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do 

Consumidor (INPC). 
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5.8 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de Concórdia do 

Pará- Pa. 

5.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 

fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo 

com as necessidades do Município de Concórdia do Pará- Pa. 

5.10 No caso de entrega de produto vencido, o Município de Concórdia do Pará- Pa, ficará autorizada 

a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da contratada, sendo o respectivo 

valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.  

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, 

ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser 

renovadas no prazo de seus vencimentos.  

 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas 

prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, 

não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3.  Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá 

atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da 

solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem 

reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer 

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão 

de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a 

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato; 

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão 

no fornecimento do presente Contrato. 

8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para 

entrega do objeto. 
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8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, 

acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) 

Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, 

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com 

a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

 

 

 

 

 

Concordia do Pará, 13 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

Francisco Charles Martins de Souza 

Secretário Municipal de Educação 
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