
  

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DIRETA  

  

1 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 - A contratação será realizada nos termos do inciso II, art. 75 da Lei Federal n. 14.133/2021, 

enquadrando-se, como dispensa de licitação, com limite de valor. 

1.2 - Será considerado vencedor do certame a(s) empresa(s) que apresentar o menor valor 

cotado. 

1.3 - O presente caso é de Dispensa de Licitação, conforme art. 75, inciso II, § 3º, da Lei Federal 

n. 14.133/21, onde as contratações de que trata o II, do caput do artigo serão preferencialmente 

precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias 

úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da 

Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada 

a proposta mais vantajosa. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 – Aquisição de materiais permanentes (mobiliários, equipamentos de informática e 

instrumentos musicais), destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Assistência 

Social do Município de Quixelô/CE. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA 

3.1 - A aquisição dos itens em pauta se faz necessária para equipar as unidades junto a Secretaria 

de Assistência Social, com intuito de garantir maia ainda a qualidade dos serviços 

socioassistenciais. Dessa forma os produtos/objeto do presente processo visam subsidiar o 

desenvolvimento das atividades no âmbito dos equipamentos socioassistenciais. Dessa forma os 

produtos/objeto do presente processo visam subsidiar o desenvolvimento das atividades no 

âmbito dos equipamentos socioassistenciais início das atividades escolares, uma vez que se 

refere a componentes elementares para o regular funcionamento da mesma. 

 

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE PREÇOS E 

PREÇOS REFERENCIAIS. 

4.1 – A empresa a ser contratada, deverá executar os serviços conforme descrição Neste Termo 

de Referência: 

 
  

LOTE I- MESAS E CADEIRAS 
    

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT V.UNIT V. TOTAL 

1 Cadeira de plástico sem braço, peso suprotado 

120kg, altura 87cm, largura 39,5cm, material 

UND 200  R$          75,00   R$   15.000,00  



  

 
 
 
 
 
 

principal plástico 

2 mesa de plástico 70X70cm branco- material 

polipropileno, altura 70,5cm, largura 70cm, 

comprimento 70cm, peso suportado 30kg 

UND 50  R$          90,00   R$      4.500,00  

VALOR TOTAL R$ 19.500,00  

 

 
LOTE II- COMPUTADOR E NOTBOOK 

    

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT V.UNIT V. TOTAL 

1 Computador Completo Intel Core i5 RAM 

8GB HD 500GB Monitor 

19"MemóriaCapacidade: 8GB 

ArmazenamentoTipo: HD Capacidade: 

500GB, Brilho: 500cd/m2, Tempo de resposta: 

5 ms 

Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 

60 Hz (HD) Suporte de cores: Maior que 16 

milhões, Conexão: VGA e HDMI, Tipo de 

Monitor: LED Widescreen, Contraste: 8000:1, 

incluindo teclado e mouse.        

UND 1  R$   3.297,30   R$      3.297,30  

2 NOTBOOK:Processador Intel Core i5-7200U 

Memória ram de 4GB DDR4 2.400MHz 

sodimm (1x4GB) Armazenamento de 1TB hdd 

Display de no minimo 14" hd, Proporção 16:9 

- Resolução 1366x168 com LED Backlight 

Micro... 

UND 1  R$   5.950,00   R$     5.950,00  

VALOR TOTAL R$ 9.247,30 

 

 
LOTE III- MOBILIARIO 

    

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT V.UNIT V. TOTAL 

1 Mesa de escritório com 2 Gavetas: Altura: 

75cm Largura: 120cm Profundidade: 60cm 

Pés: Metalon 50x30 Tampo: MDP 

Acabamento: Fita de borda Gaveteiro: 2 

gavetas em MDP, com duas chaves. 

UND 1  R$   1.548,00   R$      1.548,00  

2 Cadeira Secretária: Peso Real Suportado 

110kg Estrutura - Giratória Material 

Assento/Encosto em Tecido Densidade 

Espuma D45 Largura Assento 43cm ± 1cm 

Profundidade Assento 38cm ± 1cm Espessura 

Assento 4,5cm ± 1cm Largura Encosto 36,5cm 

± 1cm Altura Encosto 28,5cm ± 1cm 

Espessura Encosto 3,5cm ± 1cm Regulagem 

de Altura a Gás 

UND 1  R$       880,00   R$          880,00  



  

 
 
 
 
 
 
3 Armario alto para escritório:  com 2 portas, 

dimensões 158 cm x 89 cm x 38 cm. Laterais, 

portas e prateleiras confeccionadas em 

MDP/MDF 15mm; retaguarda em duraplac 

3mm. Sapatas niveladoras; dobradiças 

internas; dois puxadores em PVC na cor prata. 

Fechadura com 2 chaves. 01 prateleiras fixa e 

02 prateleira móveis com capacidade de 15kg 

por prateleira. 

UND 1  R$   1.638,00   R$      1.638,00  

 VALOR TOTAL R$ 4.066,00  

 

 
LOTE IV-INSTRUMENTOS MUSICAIS 

    

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT V.UNIT V. TOTAL 

1 Pandeiro 10", tarraxa injetada no corpo, 

pratinelas em aço inox, pele leitosa 

UND 5  R$       178,50   R$          892,50  

2 Triangulo cromado de 30cmX10cm de metal 

com sonoridade brilhante e forte, com baqueta 

metalica 

UND 10  R$       186,90   R$      1.869,00  

3 Violão musical- modelo tradicional de seis 

cordas de aço, som acustico e material 

basswoord, com acabamento em verniz, possui 

fundos em madeira basswoord, tampo superior 

e braço em madeira birch. Especificações: tipo 

acustico, seis cordas , acabamento em verniz. 

Dimensões: altura 97,3cm, largura 40cm, 

profundidade 10,9cm. 

UND 5  R$   1.200,00   R$      6.000,00  

4 Flauta doce soprano, material resina ABS, 

afinação dó ( C ), dedilhado germânico, estilo 

de flauta doce, acompanha capa de tecido. 

UND 20  R$       110,00   R$      2.200,00  

VALOR TOTAL R$ 10.961,50 

 

4.2 - Conforme exigência legal, o Município de Quixelô, realizou pesquisas de preços de 

mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando-

se como base legal a Instrução Normativa n. 73, de 05 de agosto de 2020. 

4.3 - O valor máximo admitido para esta contratação é R$ 43.774,80 (quarenta e três mil 

setecentos e setenta reais e oitenta centavos). Foi utilizado como metodologia para obtenção 

do preço estimado para a futura contratação o menor dos valores obtidos nas pesquisas de 

preços, conforme art. 6º da supracitada instrução. 

4.4 - Não serão aceitos para fins de contratação, preços superiores aos valores constantes no 

orçamento na planilha acima. 

 

5 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 

5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pelo(a) 

Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for 



  

 
 
 
 
 
 

mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar 

apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega 

de responsabilidade da empresa Contratada. 

5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

respectiva Ordem de Compra. 

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 

recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 

produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 

industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 

5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 

instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 

5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 

5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 

especificação; 

5.6.2 – Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

 

6 – DA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA EM OBTER 

PROPOSTAS ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS: 

6.1 - Conforme o § 3º do artigo 75 da Lei Federal n. 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), o 

Município de Quixelô poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das 

empresas que já apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais 

vantajosa para a administração. 

6.2 – A(s) proposta(s) de preços deverá(ão) ser(em) entregue(s) no Setor de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Quixelô, no horário das 8h às 11h, em dias úteis ou enviadas através do 

e – mail cplquixelo@gmail.com até a data limite. 

6.2.1 – A data limite para apresentação de eventuais novas propostas encerrará as 16h00min do 

dia 05/05/2022. Após esse prazo, o processo estará encerrado para o recebimento de novos 

orçamentos, de maneira que o Município garanta o andamento do processo de contratação. 

6.3 - A Proposta de preço deverá ser anexada/apresentada conforme modelo constante no Anexo 

II, na forma e no conteúdo, as exigências deste Termo de Referência. 

6.4 - A proposta deverá ser apresentada com os preços “ajustados”, isto é, o critério adotado é o 

menor valor POR LOTE, no entanto, preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, 

constantes neste Termo de Referência. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração 

mediante pesquisas. 

6.4.1 – A Proposta deverá ser apresentada, nos termos do Anexo II – Proposta de preços, com 

todas as folhas rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal da 

empresa, citado na documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, 

mailto:cplquixelo@gmail.com


  

 
 
 
 
 
 

rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser indicada a 

marca e/ou fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado. 

6.5. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Termo de 

Referência serão desclassificadas. 

 

7 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

7.1 - O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou 

enquanto decorrer o fornecimento dos produtos/bens dentro da vigência do mesmo, com eficácia 

após a publicação do seu extrato. 

 

8 – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

8.1 - A empresa a ser contratada deverá apresentar os seguintes Documentos, os quais serão 

analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade: 

8.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;  

8.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta 

Comercial da sede do Licitante; 

8.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 

diretoria em exercício; 

8.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.1.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (relativas à Dívida Ativa da União e 

Secretaria da Receita Federal);  

8.1.7 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  

8.1.8 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  

8.1.9 Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

8.1.10 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

8.1.11 - Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST; 

8.1.12 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

 

9 – DA ORIGEM DOS RECURSOS 

9.1 - As despesas do contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, 



  

 
 
 
 
 
 

previsto na seguinte Dotação Orçamentária: 

 
Orgão Inid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa 

06 01 08.122.0029.2.062.0000 4.4.90.52.00 

 

10 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1 - Nos termos do art. 117, e seus parágrafos, da Lei Federal n. 14.133/2021, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, de conformidade com o art. 120 da 

Lei Federal n. 14.133/2021. 

10.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

10 - DO PAGAMENTO 

10.1 - As regras para pagamento serão as estipuladas conforme Lei Federal n. 14.133/2021, 

desde que observados os seguintes: 

10.1.1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota 

fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da prova de regularidade para com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada; da prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando 

regularidade com o FGTS; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 

justiça do trabalho. 

10.1.2 - O pagamento dos produtos/bens fornecidos será efetuado pela Administração, 

obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 

correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo 

não superior a 30 (trinta) dias. 

10.1.3 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.   

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, 

parte integrante deste processo, independente de sua Transcrição. 



  

 
 
 
 
 
 

 

 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, 

parte integrante deste processo, independente de sua Transcrição. 

 

13 - DAS SANÇÕES  

13.1 - Nos termos do art. 155 da Lei Federal n. 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial 

das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as 

seguintes sanções:  

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;  

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c) Dar causa à inexecução total do contrato;  

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

f) Ensejar o retardamento da execução do objeto sem motivo justificado;  

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Dispensa;  

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Serão 

aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes 

penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal n. 14.133/2021.  

a) O valor da multa, aplicada será de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.  

b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução 

previsto neste instrumento.  

c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as 

multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.  

d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa 

prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a 

decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo 

CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, 

em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada. 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Poderá o Município revogar o presente Processo Administrativo, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

justificado.  

14.2 - O Município deverá anular o presente Processo Administrativo, no todo ou em parte, 

sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.  



  

 
 
 
 
 
 

14.3 - A anulação do Processo Administrativo, não gera direito à indenização, ressalvada o 

disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal n. 14.133/21.  

14.4 - Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 

Quixelô/CE, 29 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


