
 

 
PREFEITURA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E 

RENDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CNPJ:15.196/238/00001-01 

TERMO DE REFERÊNCIA-COMPRAS 

1.DO OBJETO 

1.1.Adesaão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da Prefeitura Municipal de Araruama, referente ao Edital do Pregão Presencial-SRP n.°096/2021 

e seus anexos nos autos do processo administrativo n° 14605/2021 para a aquisição de 500 Kits Bebē, sendo 100 no exercicio de 2021 e 400 

no exercicio de 2022, composto de 12 itens para concessão aos usuários da assistência social através do Programa Beneficios Eventuais(Lei 

1420/2018 em anexo)com o objetivo de atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda do 

municipio de Armacão dos Búzios conforme especificado abaixo: 

ITENS UNID ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

 kit Kit Bebê composto por: 500   

01 unid 02 Toalhas de boca (medidas aproximadas de28x28cm, em 
meia malha 100% algodão,comacabamento em viés de tecidos 
variados,100%algodão). Confeccionar: 100 unidades na 
coramarelo com viés branco, conforme arte em anexo. 

1  

 

02 unid 01 toalha capuz toalha de banho com capuz(medidas 

aproximadas de 1,00x0,70m,emfelpa tratada 100% algodão, 

com acabamentoem viés de tecido 100% 

algodão,tambémutilizados para detalhe do 

capuz).Confeccionar:200 unidades na cor rosa com viés 

branco,conforme arte em anexo. 400 unidades na 

coramarelo com viés branco,conforme arte emanexo.400 

unidades na cor bege com viés detecido estampado em tons 

neutros,conformearte em anexo. 

1  

 

03 unid 02 pares de sapatinho (cabedal, sola eacabamento em 

malharib 1x1, 100% algodão). Confeccionar: 400unidades 

na cor rosa, conforme arte em anexo.800 unidades na cor 

amarelo, conforme arte emanexo.800 unidades na cor bege, 

conformearte em anexo. 

1  

 

04 unid 
01 manta (manta em malha trabalhada,comefeito matelassê, 

combinacão de poliéster eviscose com medidas aproximadas 

de 1,00x0,75m,com acabamento em viés de tecido100% 

algodão.Tamanho:Único) Confeccionar.200 unidades na cor 

rosa com viés branco,conforme arte em anexo.400 unidades 

na coramarelo com viés branco, conforme arte emanexo.400 

unidades na cor bege com viés de 

1  
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tecido estampado em tons neutros,conforme 

arte em anexo 
   

05 unid 01 macaquinho Manga Curta (mangas curtas,em malha rib 

1x1, 100% algodão, comabotoamento frontal e inferior, 

com botões depressão de metal vazados.Tamanho 

Unico(ombro 7cm, mangas 7,5cm, tronco 27cm,compr.Total 

42cm)Confeccionar:200 unidadesna cor rosa com viés 

branco,conforme arte emanexo. 400 unidades na cor 

amarelo com viésbranco, conforme arte em anexo.400 

unidadesna cor bege com viés de tecido estampado emtons 

neutros, conforme arte em anexo. 

1  

 

06 unid 01 casaquinho com capuz(em malha rib 1x1,abotoamento 

frontal com pressões o de metal.Tamanho M (ombro 

7cm,mangas 24cm,tronco29cm,compr. Total 28cm e altura 

do capuz19cm)Confeccionar:200 unidades na cor rosacom 

viés branco, conforme arte em anexo.400unidades na cor 

amarelo com viés branco,conforme arte em anexo. 400 

unidades na corbege com viés de tecido estampado em 

tonsneutros,conforme arte em anexo. 

1  

 

07 unid 02 Culote calça (em malha rib 1x1,100%algodão, sem pé, 

sem costuras laterais,comelástico de 1,5cm na cintura 

e acabamento daspernas com viés de tecido 100% 

algodão.Tamanho Unico (cintura 20cm,quadril 

26cm,compr.39cm) Confeccionar:400 unidades nacor rosa 

com viés branco,conforme arte emanexo.800 unidades na 

cor amarelo com viésbranco,conforme arte em anexo.800 

unidadesna cor bege com viés de tecido estampado emtons 

neutros, conforme arte em anexo. 

1  

 

08 unid 01 body manga curta (em malha rib 1x1,100%algodão,com 

decote canoa transpassado nosombros e mangas curtas com 

acabamento emviés de tecido 100% algodão. Viés da 

própriamalha no decote e pernas. 

Abotoamentoentrepernas,com botões de pressão de 

metal.Tamanho Unico (ombro 6,0cm,mangas 7,5cm,larg. 

Tronco 20cm,compr. Total de 42cm)Confeccionar: 200 

unidades na cor rosa com 

1  
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viés branco,conforme arte em anexo.400unidades na cor 

amarelo com viés branco,conforme arte em anexo.400 

unidades na corbege com viés de tecido estampado em 

tonsneutros, 
   

09 unid 01 body manga longa (em malha rib 1x1,100%algodão, com 

decote canoa transpassado nosombros e mangas longas com 

acabamento emviés de tecido, 100% algodão). Viés do 

própriono decote e pernas, em malha rib 

1x1,100%algodão.Abotoamento entrepernas, com botoesde 

pressão de metal apropriados para roupasde bebê. 

Tamanho Unico (ombro 6,0cm,mangas 22cm,larg. Tronco 

20cm, compr.total42cm).Confeccionar:200 unidades na 

cor rosacom viés branco,conforme arte em 

anexo.400unidades na cor amarelo com viés 

branco,conforme arte em anexo.400 unidades na corbege 

com viés de tecido estampado em tonsneutros, 

1  

 

10 unid 01 bolsa bebê,Bolsa confeccionada em búfalofantasia 

impermeável,com base as medidas,37cm de altura por 28cm 

de largura por 15cmde profundidade. Fechamento com 

ziper denylon.Parte frontal com bolso simples, reto, 

nacor branca do fundo, estampada a arte, 

PARTOHUMANIZADO em letras vermelha centralizada.As 

laterais estampado o brasão de PrefeituraMunicipal de 

Armação dos Buzios, e a parte decima e traseira da bolsa 

na cor bege marfim.Bolsos laterais com elástico,bordado 

com oBrasão da Prefeitura Municipal de Armação 

dosBuzios em ambos os lados. Acabamentoexterno com vivo 

em PVC brilhante. Duas Alçasde mão e uma alça avulsa, 

longa e regulável dopróprio  tecido.

 Revestimento  internoimpermeável 

contendo um bolso simples comzíper.Acompanha trocador 

avulso,acolchoadoe impermeável 

1  

 

11 unid 1 Kit Mamadeira (kit estojo com 3 mamadeiras,com bico 

universal.Material: Polipropileno esilicone. Validade 

8 anos a partir da data defabricação.) 1 (uma) de 100ml 

1 (uma) de 160ml1(uma)de 240ml. 

1  

 

12 unid 01 unidade de Creme(Creme barreira protetora, 

a base de nistatina, Óxido de Zinco, fragrância, 

petrolato líquido, petrolato branco, macrogol, 

caixa com 1 bisnaga com 60g de pomada de 

1  
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uso dermatológico. Embalagem com dados de 

identifi cação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Mi 

   

  TOTAL    

2.JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1.A aquisicão do material especificado no item 1.1.se faz necessário para atendimento ao programa beneficio Eventual através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda. 

2.2. As especificacões e quantidades estimadas na tabela ilustrada no item 1.1, foram obtidas observando o quantitativo que será 

utilizado para suprir a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda. 

3.DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO E ENTREGA DO OBJETO 
3.1.O objeto constante deste Termo de Referencia deverá ser entregue diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda,situada 

na Travessa dos Pescadores, n°.111,Centro, Armacão dos Búzios-RJ,após a emissão da ordem de fornecimento,observado o Cronograma de 

Entrega,cabendo a fornecedora arcar com os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte,tributos, fretes,ônus previdenciários e trabalhistas, 

seguros e outros encargos ou acessórios; 
3.2.A contratada deverá fornecer os produtos de forma única,observando o Cronograma de Entrega e de acordo com a solicitacão da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda; 

3.3.0 prazo previsto para entrega deverá observar o item 3.1; 
3.4.Os produtos requisitados deverão ser entregues acompanhamos da documentacão fiscal, juntamente com a cópia da Ordem de Fornecimento,na 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda,devendo haver agendamento prévio junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e 

Renda, através do número de telefone (22)99722-5121; 
3.5.Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, com prazo de validade por tempo 

indeterminado, que varia de acordo com a forma de conservação e uso,objetivando o armazenamento do produto por tempo razoável; 

3.6.Em caso de cumprimento de ordem judicial ou eventuais imprevistos o prazo para entrega poderá ser reduzido,observada a 

necessidade da Administração. 

3.7.A Prefeitura Municipal de Armacão dos Búzios-RJ reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com as especificacoes,podendo 

cancelar o contrato e aplicar as sancoes previstas na Lei Federal n°.8.666/93. 
4.DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1.Os objetos serão recebidos na forma abaixo discriminada, observado o disposto no art. 73,11 da Lei Federal n°8.666/93: 

a)provisoriamente,pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalizacão, mediante termo circunstanciado,assinado pelas partes em até 15(quinze) 

dias da comunicacão escrita do contratado; 
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b)definitivamente,por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,observado o disposto no art. 

69 da Lei Federal n°8.666/93; 

4.2.Serão recusados os materiais que não atendam as especificações deste Termo de Referência; 4.3.0 ato de recebimento dos produtos, não 

importa em sua aceitação. A critério da Contratante, os produtos fornecidos serão submetidos à verificação; 

4.4.Havendo qualquer irregularidade que impossibilite o recebimento definitivo, cabe a Contratante a substituição dos produtos recusados no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação; 4.5.Os produtos deverão ser acondicionados conforme as recomendacoes do 

fabricante, cabendo ao Contratado garantir a protecão durante transporte e estocagem. 
5.PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

5.1.0 objeto fornecido será fiscalizado por servidores designados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Social,Trabalho e Renda que 

registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata 

correcão das irregularidades apontadas. 
5.2.As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios em nada restringem a responsabilidade, 

única,integral e exclusiva da contratada,no que concerne à execucão do objeto do contrato. 
6.PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1.O produto deverá ser entregue observando o Cronograma de Entrega,a ser fornecido pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento 

previstas neste Termo de Referência e no contrato; 

6.2.Em caso de cumprimento de ordem judicial ou eventuais imprevistos o Cronograma de Entrega poderá ser reduzido, 

observada a necessidade da Administração; 

6.3.O prazo de execucão do objeto será de 10 (dez) dias. 
7.DAS ESPECIFICAÇOES E TECNICAS QUANTITATIVAS 
7.1.As especificacões e quantidades foram estimadas considerando a apresentar técnicas quantitativas por logistica de distribuicão, observando 

a demanda do CREAS e do CRAS, equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda, como indicado a seguir: 

Setor Demanda 2021 Previsão 2022 

CREAS 50 200 unid 

CRAS Rasa 25 100 unid 

CRAS Cem Bracas 25 100 unid 

8.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

8.1.As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos do Fundo 

Municipal de Assistência Social. 

9.DA HABILITAÇÃO 

Travessa dos Pescadores, n° 111, Centro,Armação dos Búzios-RJ 

CEP:28950-000-Tel.:(22)2623-6575 

desenvolvimentosocial@buzios.rj.gov.br 



 

 
PREFEITURA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E 

RENDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CNPJ:15.196/238/00001-01 

9.1. Para fins de habilitação os interessados deverão apresentar os documentos previstos na Lei Federal n°8.666/93. 

10.DAS OBRIGAÇOES 

1-DA CONTRATADA 

a) Entregar o objeto deste Termo de Referência na forma e prazo acima estabelecidos, mediante apresentação da Notas Fiscais devidamente 

preenchidas, constando detalhadamente as informações necessárias,conforme proposta da empresa contratada; 
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicões de consumo, em estrita observância às especificacões deste Termo de 

Referência; 

c) Assumir a responsabilidade por toda a logistica de entrega; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,fiscais,previdenciários e comerciais resultantes da execucão do contrato; 

e) Entregar o objeto do contrato nas condicões pactuadas neste documento; 

f) Providenciar a correcão das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas peia Contratante na entrega do objeto; 

g)Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,quando da 

execução do contrato; 

h) Acatar as orientacões da Contratante,sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamaçōes formuladas; 

i) Manter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contratação durante a vigência do contrato; 

j) Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência; 

k)Garantir a qualidade dos produtos e a regularidade do fornecimento; 

1) Comunicar a fiscalização do Contrato acerca de qualquer fato impeditivo que prejudique a perfeita execução do objeto; 

m)Permitir o acompanhamento da execução por parte dos agentes da administração. 

II-DA CONTRATANTE: 

a)Emitir Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacões assumidas pela empresa contratada, de acordo como os termos deste 

documento; 

c)Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste documento; 

d)Disponibilizar servidores para o recebimento do objeto no horário acordado; 

e)Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência; 

f)Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da Contratante para entrega do objeto deste Termo de Referência, 

desde que uniformizados e identificados com crachá; 
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g)Efetuar o pagamento nas condicões e preco pactuados; 
h)Comunicar à Contratada,por escrito,sobre imperfeicões, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,para que seja substituido, 

reparado ou corrigido, sem prejuizo das penalidades cabiveis; 
i) Acompanhar e fiscalizar a execucão contratual, por intermédio de representante especialmente designado; 

j)Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais. 
11.DA CONTRATAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1.Para efeito de pagamento,a CONTRATADA encaminhará à Secretaria gestora do contrato nota fiscal em 3 (três) vias, 

acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento. 

11.2.As notas fiscais que apresentarem incorrecoes serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correcoes. Nesse caso,o 

prazo comecará voltará a ser contado a partir da data de reapresentação da nota fiscal, sem incorrecoes. 
11.3.0 pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome daCONTRATADA no Banco correspondente. 
12.DA CONTRATAÇÃO 

12.1. A contratacão do objeto do presente Termo de Referência será formalizada por intermédio de termo de contrato,contendo todas a 

cláusulas e condições necessárias e suficientes para disciplinar a relacão contratual, à luz do disposto nos arts. 55 e 62, da Lei Federal n°8.666/93; 
12.2.0 prazo de vigência da contratação será de 15 (quinze) dias úteis,nos termos do art. 57,da Lei 8.666/93; 

12.3.0 prazo para a(s) empresa (s) vencedora (s) assinar (em) o Termo de Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contado da 

convocacão para a sua formalização; 

13.DISPOSIÇOES GERAIS 

13.1. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as especificacoes do Termo; 
13.2. As despesas decorrentes da devolucão correrão por conta exclusivas do fornecedor,sem custos adicionais à 

CONTRATANTE, 

13.3.Qualquer erro de impressão em Nota Fiscal será de responsabilidade integral da CONTRATADA.A substituição deverá 

ocorrer sob pena em não ser validada nos termos da Lei Especifica,e,consequentemente,não sendo pago a despesa, enquanto 

durar tal impedimento; 

13.4.Os casos omissos neste Termo de Referência de menor complexidade serão dirimidos entre as partes(CONTRATANTE e 

CONTRATADA)através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,Trabalho e Renda,desde que não resulte em prejuizos ao interesse 

público e à Administração;enquanto aos que resultarem de maior complexidade, serão conduzidos à apreciacão com emissão de parecer da 

Procuradoria Geral do Municipio e decisão do Ordenador de Despesa ou por ele determinado. 
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14.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1.As despesas decorrentes da contratação correrão à época pelos recursos consignados na Lei Orcamentária Anual 

do Órgão Fundo Municipal de Assistência Social como segue: 

Órgao/Unid.Orcamentária:04-040202-Fundo Municipal de Assistência Social 

Programa de Trabalho:08.244.0129.2.204-Concessão de Beneficios Eventuais 

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00-Material para Distribuicao Gratuita 

Código Reduzido:1051 

Fonte de Recurso:04 

Valor:49.027,00 

Armação dos Búzios, 13 de dezembro de 2021. 

JOICE LUCIA COSTA DOS SANTOS SALME 

Secretária de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda 

Portaria n°.185,de 27 de Janeiro de 2021 

Matricula:228 
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