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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Secretário Municipal de Administração solicita a competente autorização ao Prefeito 

Municipal, para abertura de processo licitatório.  

 

2. OBJETO  

 

O objeto do presente instrumento é a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento 

de material de higiene e limpeza, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Curuçá, 

demais Secretarias e Fundos Municipais, em conformidade com as condições e especificações 

estabelecidas neste instrumento. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A Prefeitura Municipal de Curuçá e de mais Secretarias, para promover de forma regular e 

eficiente suas atividades institucionais requer múltiplos insumos, sejam eles materiais ou serviços, 

dentre os quais se destacam os materiais de higiene e limpeza. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá   

Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria de Administração de Curuçá     

Projeto Atividade: 04.122.0301.2.035– Manutenção da Secretaria de Administração  

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização  
 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Finanças de Curuçá       

Projeto Atividade: 04.122.0401.2.152 – Manutenção da Secretaria de Finanças 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria Municipal de Agricultura  de Curuçá       

Projeto Atividade: 20.122.0501.2.153 – Manutenção da Secretaria de Agricultura  

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria Municipal de Juventude, Desp. e Lazer       

Projeto Atividade: 27.122.0801.2.047 – Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent, Desporto e Lazer 
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Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Cultura de Curuçá       

Projeto Atividade: 13.122.1001.2.158 – Manutenção da Secretaria de Cultura  

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Obras , Urbanismo e Transporte        

Projeto Atividade: 15.122.1501.2.209 – Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 08 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente        

Projeto Atividade: 18.122.1601.2.069 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Seg.Pública e Defesa Social        

Projeto Atividade: 06.122.1701.2.195 – Manutenção da Secretaria de Seg. Pública e Defesa Social  

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 10 – Secretaria  Municipal de Pesca e Aquicultura de Curuçá        

Projeto Atividade: 23.694.1901.2.158 – Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura  

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria  de Integração Municipal        

Projeto Atividade: 19.422.2001.2.197 – Manutenção da Secretaria de Integração   

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 13 – Secretaria  Municipal  de Turismo       

Projeto Atividade: 23.695.0901.2.211 – Manutenção da Secretaria de Turismo 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo    
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Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá  

Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Municipal de Saúde      

Projeto Atividade: 10.122.1101.2.105– Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde   

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 04 – Fundo Municipal de Educação de Curuçá   

Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Municipal de Educação      

Projeto Atividade: 12.122.0601.2.173– Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 06 – Fundo Municipal de Assistência Social    

Unidade Orçamentária: 02 – Secretaria Municipal de Assistência Social     

Projeto Atividade: 08.122.0024.2.126– Manutenção da Sec. de Assistência Social   

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 04 – Fundo Municipal de Educação de Curuçá    

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Educação de Curuçá     

Projeto Atividade: 12.361.0704.2.176– Manutenção do Salário Educação    

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 05 – Fundo de Educação Básica – FUNDEB de Curuçá     

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Educação Básica  

Projeto Atividade: 12.361.2215.2.210 – Manutenção das Atividades Meio do Fundeb    

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

 

Exercício Financeiro: 2017  

Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá    

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá     

Projeto Atividade: 10.301.1209.2.184 – Manutenção do PAB-FIXO    

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –  Material de Consumo    

Subelemento: 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização 
 

5. ESPECIFICIDADES DO OBJETO 

 

5.1. As empresas participantes do processo licitatório a ser instaurado para o presente fim deverão 

oferecer propostas de preços no que tange ao fornecimento dos itens constantes a descrição técnica 

dos produtos/materiais estão descritos no quadro abaixo: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID. QTD 

1.  
Ácido muriatico em alta concentração acondicionado em recipiente 

1 litro. Caixa c/ 12 unidades. 
CX 30 

2.  

Água sanitária, líquido homogêneo, germicida, alvejante, teor de 

cloro ativo, acondicionada em recipiente com 1 litro. Caixa c/12 

Unid. 

CX 30 

3.  

Álcool etílico líquido, hidratado, aplicação limpeza, características 

adicionais com selo do IMETRO, concentração 92,8° INPM. Caixa 

com 12 unidades de 1000 ml. 

CX 30 

4.  

Álcool etílico líquido, hidratado, aplicação limpeza, características 

adicionais com selo do IMETRO, concentração 92,8° INPM. Caixa 

com 12 unidades de 1000 ml. 

CX 30 

5.  
Balde plástico de 10 l resistente, em polipropileno, com alça de 

metal. 
CX 30 

6.  
Balde plástico de 20 l resistente, em polipropileno, com alça de 

metal. 
UND 30 

7.  
Balde plástico de 40 l resistente, em polipropileno, com alça de 

metal. 
UND 20 

8.  
Balde c/ espremedor, 14 l, mop de algodão em tiras (esfregão) e 

cabo. 
UND 10 

9.  

Cesto de lixo, material plástico, polipropileno, tipo fechado com 

tampa, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou 

branco. 

UND 30 

10.  
Cesto de lixo, material plástico, polipropileno, tipo fechado com 

tampa, capacidade 60l, diâmetro 48cm, altura 52cm. 
UND 20 

11.  Desentupidor de pia sanfonado em borracha, tamanho pequeno. UND 20 

12.  
Desinfetante, bactericida, aspecto físico líquido, aplicação 

fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno 

contendo no 2 litros 

UND 100 

13.  
Desodorizante sanitário tipo pedra com gancho em diversas 

fragrâncias com 35 gramas, caixa c/ 50 Und. 
CX 200 

14.  
Desorizante de ambiente, contendo ingrediente ativo, cloreto de 

benzalcônio 0,1%, embalagem de no mínimo 400 ml. Caixa com 12 

unidades. 

CX 30 

15.  
Detergente líquido, neutro, aplicação remoção de gorduras de 

louças, talheres e panelas, contêm tenso ativo biodegradável. 
UND 50 

16.  

Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente 

sintético, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, 

aplicação remoção gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém 

tenso ativo, biodegradável, embalagem plástica resistente com no 

mínimo 200 ml 

UND 50 

17.  
Dedetizador mata barata, pernilongo, mosquito, embalagem com 

400 ml. 
UND 50 

18.  
Escova para limpeza geral, para vaso sanitário, em cerda de cerlão, 

redonda com ponta cônica, com cabo de madeira plastificado. 
UND 50 

19.  
Escovão, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material 

cepa madeira, comprimento cerdas mínimo 3cm, características 

adicionais com cabo 

UND 50 

20.  Esponja (dupla face), sendo uma face em fibra sintética com CX 3 
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material abrasivo e outra em espuma de poliuretano, consistência 

fina medindo aproximadamente (7,5x11x2)cm, embalagem 

individual, caixa c/ 100 Und 

21.  

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, 

aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo 

90 mm, largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g, 

embalagem plástica com no mínimo 8 und. 

EMBAL. 30 

22.  
Flanela comum em algodão, medindo 30 x 40 cm, pacote com 12 

unidades, cores variadas. 
PCT 100 

23.  Fósforo contendo no mínimo 40 palitos (PC com 10 Und). PCT 20 

24.  
Limpa alumínio, composição: tenso ativo aniônico, bío degradável, 

coadjuvante, corante e água. Principio ativo: tensos ativos, 

embalagem plástica com tampa, 500 ml 

UND 50 

25.  Limpa vidro com gatilho, 500 ml. UND 100 

26.  Limpador concentrado para limpeza pesada, caixa c/ 12 Unid. UND 50 

27.  
Lustra móveis, emulsão aquosa cremosa, perfumada, p/ aplicação 

em móveis e superfícies lisas, frasco c/ 200ml 
UND 50 

28.  
Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, 

cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade 

esterilizada, características adicionais sem forro, tamanho M 

PAR 200 

29.  
Pá coletora de lixo, material coletor em plástico resistente, material 

cabo de plástico resistente, comprimento cabo 16 cm, comprimento 

14 cm, largura 20 cm. 

UND 50 

30.  
Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder de 

absorção, saco lavado e alvejado, medindo 50x80, material algodão 

cru, tipo saco 

UND 200 

31.  
Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 

cm, cores diversas (estampado), características adicionais 

absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais. 

UND 50 

32.  
Papel higiênico, 100% celulose, branco, folha dupla, rolo com 50 

metros, pacote com 48 unidades. 
FRD 300 

33.  Papel interfolhado branco pacote com 1.250 folhas de 21,5x21 cm. PCT 500 

34.  
Papel toalha branco, de 1° qualidade, cada pacote contem 02 

unidades de 21,5x22, 8. 
PCT 50 

35.  

Porta-toalhas, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo fixação 

em parede com bucha/parafuso, tipo uso toalha de papel, aplicação 

doméstico/banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 

3 dobras, capacidade 1 rolo 20cm x 200m, fechadura segurança, 

largura 39cm, altura 46,5cm, profundidade 25cm 

UND 20 

36.  

Removedor de gordura, limpador impurezas, composição básica 

linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoa, aspecto 

físicolíquido, aplicação remover gorduras e poeirasde 

cozinhas/banheiros, características adicionais embalagem com 

tampa e bico econômico, frasco com 500 ml 

UND 50 

37.  
Rodo, material cabo alumínio, material suporte metal reforçado, 

comprimento suporte 40cm, quantidade borrachas 2 unidades, 

tamanho grande 

UND 30 

38.  Sabão liquido com de 5 litros UND 60 
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39.  

Sabão, aspecto físico pó, composição carbonatos, silicatos, fosfatos, 

tensoativos não iô-, características adicionais biodegradável, 

aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, odor floral, composição 

água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, caixa de 500 g 

PCT 100 

40.  

Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com 

alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 

200g, formato retangular, cor branca, pacote com 05 unidades 

pequeno 

PCT 50 

41.  
Saco plástico branco super-resistente 10mc, p/ lixo hospitalar 

tam.75x01,05mt c/ cap. p/100 lts, pacote com 100und 
PCT 20 

42.  
Saco pra lixo 100l, em resina termoplástica classe I, cor preta. 

Pacote com 100x05. 
FRD 15 

43.  
Saco pra lixo 200l, em resina termoplástica classe I, cor preta. 

Pacote com 100x05. 
FRD 15 

44.  
Saco pra lixo 30l, em resina termoplástica classe I, cor preta. Pacote 

com 100x10. 
FRD 20 

45.  
Saco pra lixo 50l, em resina termoplástica classe I, cor preta. Pacote 

com 100x10. 
FRD 20 

46.  
Vassoura, material cerdas de pelo sintético, material cabo madeira 

material cepa polipropileno, comprimento cepa 60, comprimento 

cerdas 5, largura cepa 10, altura cepa 4, comprimento cabo 115 

UND 30 

47.  

Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material 

cepa madeira, comprimento cepa 40, comprimento cerdas mínimo 

9, características adicionais com cabo rosqueado, tipo gari piaçava 

(tipo gari) 

UND 30 

 

5.2. O custo estimado da contratação é de R$ 78.757,69 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta e 

sete reais e sessenta e nove centavos). 

5.3. Os valores de referência estimados foram obtidos através de pesquisas junto ao mercado, 

devidamente registrada nas planilhas (cotação de preços) nos autos do processo, elaborado com base 

em orçamentos recebidos, onde foram apurados os preços médios estimados de cada item licitado.  

5.4. Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os preços inexequíveis, em relação 

à estimativa prévia de custo dos bens pela Entidade de Licitação, esta poderá exigir que o licitante 

apresente um detalhamento dos preços ofertados, a fim de demonstrar a consistência dos preços em 

relação ao método e prazo propostos. 

 

6. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA. 

 

6.1. Os materiais objetos deste processo deverão ser entregues pelo fornecedor, em até 15 (quinze) 

dias, obedecendo ao quantitativo estipulado no Termo de Referência;  

6.2. O prazo de entrega do material objeto desta licitação será de, no máximo, 15 (quinze) dias, 

contados da data do recebimento da Nota de Empenho. 

6.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, contado da solicitação da Prefeitura de Curuçá, os materiais em que se verificarem 

vícios, defeitos, ou incorreções; 

6.4. O local para entrega dos materiais será na sede da PMC, localizado na Praça Cel. Horácio, s/n. e 

conforme Nota de Empenho, sendo recebidos/conferidos pelo responsável, no horário de expediente, 

devendo o fornecedor ou o transportador por ele contratado certificar-se antecipadamente quanto a 

feriados locais ou alterações nos horários de expediente. 
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6.5. O fornecimento será efetuado para atender a necessidade da Prefeitura Municipal, de mais 

Secretarias e Fundos Municipais, a partir do recebimento da Nota d Empenho;  

 

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

7.1. Provisoriamente, caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no 

momento da entrega, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

da Nota de Empenho e do respectivo documento fiscal. 

7.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e 

da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento 

provisório.  

7.3. O aceite/aprovação dos produtos pela PMC não exclui a responsabilidade civil do contratado por 

vícios de quantidade ou qualidade dos produtos ou disparidades com as especificações estabelecidas, 

verificadas, posteriormente, garantindo-se a Prefeitura as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 

8.078/90.  

7.4. A PMC rejeitará, no todo ou em parte o bem ou serviço em desacordo com o contrato. 

7.5. A Fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e 

administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores da PMC. Sendo que os 

produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços e prazo de 

validade dos mesmos.  

 

8. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO QUANDO NÃO ACEITO PELO IPMA 

 

8.1. A CONTRATADA deverá remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo 

com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte 

ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 03 (três) dias, 

contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1. Caberá à contratante: 

9.1.1. Permitir acesso dos empregados da empresa vencedora em sua dependência para a entrega dos 

materiais; 

9.1.2. Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto; 

9.1.3. Proceder à verificação das validades dos produtos fornecidos pela contratada. 

9.2. Caberá à contratante: 

9.2.1. Caberá à empresa vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das 

seguintes obrigações: 

9.2.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências 

do IPMA para entrega do material; 

9.2.1.2. Efetuar a troca dos produtos que não atenderam às especificações do objeto, no prazo 

assinalado por este Termo de Referencia; 

9.2.1.3. Entregar os materiais nas condições estipuladas neste Termo de Referência, no prazo máximo 

estipulado, contados do recebimento da Nota de Empenho; 

 

10. DA APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 

 

10.1. Todas as embalagens dos produtos, objeto do presente processo, deverão apresentar-se em 

perfeito estado de conservação, com suas embalagens íntegras e dentro dos padrões estabelecidos pelo 

órgão competente. 
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10.2. Embalagens que estiverem estufadas, amassadas ou que contiverem defeitos ou violações, bem 

como as que apresentarem em seus conteúdos ferrugem ou qualquer outro tipo de impureza, que possa 

comprometer ou interferir na qualidade do produto, serão rejeitadas, cabendo à contratada substituí-los 

ou repô-los no prazo máximo, estabelecido neste Termo de Referência. 

 

11. DO PAGAMENTO  

 

11.1. Para efeito de faturamento dos dispêndios realizados com o objeto do presente certame, deverá a 

empresa vencedora realizar os seguintes procedimentos:  

11.1.1. Emissão de nota fiscal ou fatura, devendo conter a discriminação detalhada de cada 

item/serviço constitutivo da solicitação.  

11.2. O pagamento será efetuado pelo (a) CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, no 

local indicado pelo (a) CONTRATANTE, estabelecido neste Termo de Referência. 

11.2.1. O pagamento será condicionado à verificação da CND – Certidão Negativa de Débito e CRF – 

Certidão de regularidade Fiscal, caso não estejam validas só será efetuado o pagamento após a sua 

regularização. 

11.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, até o 10° (décimo) dia do 

mês da apresentação da Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, n° da 

agência, localidade e n° da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;  

11.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 

fiscal/fatura será devolvida ao CONTRATADO e o pagamento ficará pendente, até que a mesma 

providencie as medidas saneadoras.  

11.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o (a) 

CONTRATANTE.  

 

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

12.1. Menor Valor Global. 

 

13. DO ARMAZENAMENTO 

 

13.1. Cabem na hipótese em comentário que a PMC possui capacidade para armazenamento dos 

materiais e, com isso, se enquadra no Art. 15, § 7
o
 – II, da Lei n°. 8.666/93. 

 

14. DO CONTRATO 

 

14.1. Por se tratar de entrega imediata a Nota de Empenho substituirá o Contrato e, com isso, se 

enquadra no Art. 62, da Lei n°. 8.666/93. 

 

15. RESPONSÁVEISL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Alessandro Miranda de Macêdo Martins 

Secretário Municipal de Administração 
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