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QUIXE 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.18.3 

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, § 3°, da Lei Federal n. 
14.133/21, onde as contratações de que trata os Incisos I e II, do caput do artigo citado 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-DOOBJETO 
2.1 - Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Quixelô/CE 

3 - DA JUSTIFICATIVA 
3.1 - A aquisição de material de expediente é imprescindível à Secretaria de Saúde, para suprir às 
necessidades de fornecimento interno, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às 
constantes demandas, na obtenção de material para o desenvolvimento das atividades desta Repartição. 
A contratação pretendida, atenderá o princípio da eficiência, da legalidade como também da finalidade 
Pública. 

4 - DO QUANTITATIVO ESTIMADO 
4.1. O quantitativo dos itens foi estimado por meio do histórico de consumo registrado pelo órgão 
requisitante, no ano de 2022, conforme a planilha abaixo: 

ITE 
M 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DESCRIÇÃO 
Almofada para carimbo - em plástico, tamanho 03, na cor azul, ou preta medida 
interna útil 70xl 1 Omm. 
Apagador para quadro branco,- base plástica, medindo l 5cmx5,5cm, com 
feltro macio, acom anhado de O 1 refil substituível. 
Apontador plástico comum - para lápis, cores diversas, lâmina afiada 
em parafusada. 
Borracha ponteira branca - macia, especial para apagar lápis grafite, composta 
de borracha natural, de boa ualidade, pacote com 100 unidades 
Borracha quadrada- na cor branca de 10 a 15g. 

Caixa arquivo morto - plástico polionda, tamanho ofício (250x130x350mm) 

Calculadora de mesa - visor cristal liquido com 12 dígitos memória, raiz 
quadrada porcentagem e correção total parcial, dupla fonte de energia solar e 
bateria, desli amento automático, ou tecla off, dimensões 128 x 143 x 26mm 
Caneta esferográfica, corpo único em acrílico sextavado, ponta fina, nas cores 
azul e,preta ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da 
tinta, carga e tampas conectadas ao co o por encaixe. 
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Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 4/0, caixa contendo 100 unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 6/0, caixa contendo 50 unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 2/0, caixa contendo 100 unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 8/0, caixa contendo 25 unidades. 
Cola em bastão,- atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermétrica para 
evitar ressecamento. Embala em: tubo com no mínimo 22 . 
Cola Liquida Branca 90g - não-toxica, lavavel, secagem rapida. 

Corretivo líquido, - a base de água, para erros mecanograficos e manuais, 
secagem rápida, atóxico, inodoro, mão inflamável, em frasco com l 8ml. 
Envelope peq. Cores variadas tamanho 11 X 23. 

Envelope saco kraft ouro,- com aba, Dimensões 240x340mm, 80g/m2
• médio. 

Envelope saco kraft ouro,- com aba, Dimensões 260x360mm, 80g/m2
• grd. 

Caixa com 100 unidades. 
Estilete - em corpo plástico, com 
Lâmina Inoxidável larga, medindo 
11 X 1,8 cm (grande), graduável e com trava de segurança. 
Estilete - em corpo plástico, com 
lâmina Inoxidável estreita, medindo 9 Cm X 0,9 Cm (pequeno ),graduável e 
com trava de se urança. 
Extrator de grampos - aço inoxidável resistente, tipo espátula, comprimento 
aproximado 155mmxl7mm. 
Fita adesiva de empacotamento - transparente, alta adesão instantânea, 
medindo 45mmx45m, 
Fita adesiva durex - polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 12 mm, 
comprimento: 30 m, cor: incolor. 
Fita adesiva em papel madeira, gomada,- alta adesão instantânea, medindo 
45mmx50m. 
Grampeador universal - para grampo 26/6 ou 24/6, com base metálica de 
aproximadamente 20cm x Sem, com alavanca metálica, com depósito de 
grampo em inox para 21 O grampos e com mola de metal, capacidade para 
grampear no mínimo 20 (vinte) folhas de papel 75g/m2

, com amortecedores na 
base e na alavanca. 
Grampos para grampeador 26/6 e/ou 24/6, em embalagem com caixa com 5.000 
unidades, em metal niquelado rateado, com proteção antiferrugem. 
Lápis preto de grafite,- nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem 
emendas, marca do fabricante impressa, corpo cilíndrico, em madeira, na cor 

reta, caixa com 144 unidades. 
Livro de ata,- 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm, capa e 
contra capa em papelão 700g, revestido com papel 90g. Plastificado, folhas 
internas de pa el off-set 56g, papel alta alvura, sem margem, cor preta. 
Livro de ata,- 200 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm, capa e 
contra capa em papelão 700g, revestido com papel 90g. Plastificado, folhas 
internas de a el off-set 56g, papel alta alvura, sem margem, cor preta. 
Livro de protocolo - de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas, 
sequencialmente, capa de papelão revestido papel off-set lastificado, capa 
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dura, no formato 153x216mm e com encadernação costurada. 

Papel Oficio A4: papel sulfite, cor branco, alcalino, formato A4-2 l Ox297mm 
gramatura 75g/m2, fibra longitudinais para reprografia, embalagem com 

31 interior e exterior impermeabilizado, devendo constar as especificações e o 
nome do fabricante do papel na parte externa da embalagem ( embalagem c/ 500 
fls) 
Pasta AZ - Em papelão prensado, lombo largo de 80mm cor preta, medindo 
280x350mm, 01 argola e visor, com alavanca, as ferragens devem ser 
antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e 

32 acabamento cromado ou niquelado deve conter barra de contenção de papeis em 
plástico resistente ou metal, deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com 
reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos 
arcos em 45mm aproximadamente. 

33 Pasta AZ- lombo estreito- Medidas 28,5cmx34,5cmx6,0cm. 

34 
Pasta Catálogo - Tamanho: 245X335X20MM Cor: variadas Material: PVC. C/ 
50 envelope 0,06 c/ visor - 4 colchetes. 
Pasta classificador, - com grampo, medindo aprox. 33 cm de comprimento. x 

35 
24 cm de largura. Em papelão resistente, revestido com plástico transparente 
com 
grampos na parte inferior. 
Pasta suspensa - com ferragens, para arquivo de gavetas, em papel cartão timbó 

36 
marmorizado, 615g/m2

, plastificada, lombada ajustável de até 4 cm, na cor 
castanho, medindo: 260mm x 365mm, cabide de ferro com revestimento 
plástico inteiriço, proteção plástica, com etiqueta em papel e grampo plástico. 
Pastas plástico com elástico com aba elástica, tamanho ofício, em polipropileno, 

37 lavável, grande durabilidade, transparente. 
Dimensões: (335 x 245 ), lombo 30mm. 

38 Percevejo - latonado, cabeça redonda, cor prata, caixa com 100 unidades. 

39 
Perfurador - para papel, com alavanca e estrutura na cor preta, manual, com 
dois furos simultâneos, (tipo central), capacidade de 35 folhas 

40 
Pincel atômico, - plástico, com ponta facetada em cores variadas (preto, azul e 
vermelho). 
Pincel marca texto, - plástico, na cor amarela, verde, com ponta facetada, para 

41 traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, 
hidrográfica, lápis, texto datilografados e impressos. 

42 
Pincel para quadro branco, - ponta indeformável, sem resíduos ao apagar, cor 
azul, comprimento médio 1 Ocm. 

43 
Prancheta, - em Eucatex, com prendedor metálico niquelado. Dimensões: 34cm 
de comprimento e 23,5cm de largura. 

44 
Quadro branco, - material fórmica branca brilhante, acabamento superficial, 
moldura de alumínio, medindo 0,90 x 1,20cm, fixação parede. 

45 Régua de 30cm - em acn1ico cristal, não flexível, com graduação precisa. 
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5 - DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
5.1 - Dado que o(s) bem(ns)/serviço(s) pretendido(s) possui(em) padrão(ões) de desempenho e 
qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como especificações usuais 
de mercado, poderá(ão) ser adquirido(s) por meio de Pregão, conforme disposto no Art. 29 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
5.2 - Entretanto, ainda que não haja legalmente um valor mínimo para a realização de Pregão, no c 
presente, o baixo valor da aquisição/contratação e a economicidade processual, ensejam q 
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Secretam Murniclpal de 
Pian@}aml!í!llO, Mmínlstrat;ão, 
Finanças e Orçamento 

contratação se dê por Dispensa de Licitação com fundamento no inciso II do caput do art. 7 5 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 (grifamos): 

Art. 75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), no caso de 
outros serviços e compras - ( atualizado pelo Decreto nºl 1.317 /22 de 29 de Dezembro de 2022). 

5.3 - Assim, visto que a presente contratação enquadra-se nos moldes do contido no art. 75, II da Lei 
Federal nº 14.133/2021 (atualizado pelo Decreto nº 11.317/22 de 29 de Dezembro de 2022), devido ao 
baixo valor e a bem da econômica processual, a presente contratação se dará por dispensa de licitação. 

6 - DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
6.1 - Considerando a baixa complexidade do objeto e o baixo valor a ser contratado, não havendo 
necessidade de requisitos complementares, pactuação de níveis de fornecimento ou análise mais detida 
quanto à existência de soluções alternativas, foi dispensada da instrução a elaboração dos estudos 
técnicos preliminares. 
6.2 - Lembramos ainda que a Instrução Normativa n.0 40/2020, que Dispõe sobre a elaboração dos 
Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o ETP, em seu art. 8°, 
I, faculta a realização de estudos técnicos preliminares nos casos de dispensa de licitação por baixo 
valor, conforme previsto no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, com permissão legal no Artigo 
189 de Lei Federal nº 14.133/2021: 

Instrução Normativa n.º 40/2020 
Art. 8° A elaboração dos ETP: 
I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos arts. 1° a 47-A 
da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

6.3 - Assim diante do fato de a lei facultar a elaboração de ETP nos casos de dispensa de licitação, da 
baixa complexidade do objeto e do valor, foi dispensado o estudo técnico preliminar no presente caso. 

7 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
7.1 - 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. 
7.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
7 .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. 
7.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produ 
deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização 
prazo de validade, quando for o caso. 
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7.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações 
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
7.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
7 .6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
7.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável 
pela solicitação e consequentemente aceitação. 

8 - DA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRACÃO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS 
ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS: 
8.1 - Conforme o§ 3° 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. 
8.2 - 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 l lh, em dias úteis ou enviadas através do e - mail 
cplquixelo@gmail.com até a data limite. 
8.2.1 - A data limite para apresentação de eventuais novas propostas encerrará as OOhOOmin do dia 
24/01/2023. 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. 
8.3 - A Proposta de preço deverá ser anexada/apresentada conforme modelo constante no Anexo I, na 
forma e no conteúdo, as exigências deste Termo de Referência. 
8.4 - 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. 
8.4.1 - A Proposta deverá ser apresentada, nos termos do Anexo I - 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, 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. 
8.5. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Termo de 
Referência serão desclassificadas. 

9 - DO VALOR ESTIMADO 
9.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer conforme descrição na planilha abaixo: 

LOTE 01- MATERIAL DE EXPEDIENTE 
ITEM 

1 

2 

3 

4 

DESCRI ÃO 
Almofada para carimbo - em plástico, tamanho 03, 
na cor azul, ou preta medida interna útil 70xl 10mm. 
Apagador para quadro branco,- base plástica, 
medindo 15cmx5,5cm, com feltro macio, 
acom anhado de 01 refil substituível. 
Apontador plástico comum - para lápis, cores 
diversas, lâmina afiada em arafusada. 
Borracha ponteira branca - macia, especial para 
a agar lápis grafite, composta de borracha natural, de 
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boa qualidade, pacote com 100 unidades 
Borracha quadrada- na cor branca de 10 a 15g. 
Caixa arquivo morto - plástico polionda, tamanho 
oficio (250xl30x350mm) 
Calculadora de mesa - visor cristal liquido com 12 
dígitos memória, raiz quadrada porcentagem e 
correção total parcial, dupla fonte de energia solar e 
bateria, desligamento automático, ou tecla off, 
dimensões 128 x 143 x 26mm 
Caneta esferográfica, corpo único em acrílico 
sextavado, ponta fina, nas cores azul e,preta ponta 
com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na 
cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por 
encaixe. 
Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, 
tratamento antiferrugem, embalado em sachê plástico 
inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 4/0, caixa contendo 100 unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, 
tratamento antiferrugem, embalado em sachê plástico 
inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 6/0, caixa contendo 50 unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, 
tratamento antiferrugem, embalado em sachê plástico 
inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 2/0, caixa contendo 100 unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço galvanizado, 
tratamento antiferrugem, embalado em sachê plástico 
inviolável. Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 8/0, caixa contendo 25 unidades. 
Cola em bastão,- atóxica, a base de água, lavável, 
com tampa hermétrica para evitar ressecamento. 
Embalagem: tubo com no mínimo 22g. 
Cola Liquida Branca 90g - não-toxica, lavavel, 
secagem rápida. 
Corretivo líquido, - a base de água, para erros 
mecanograficos e manuais, secagem rápida, atóxico, 
inodoro, mão inflamável, em frasco com l 8ml. 

Envelope saco kraft ouro,- com aba, Dimensões 
240x340mm, 80 m2

• médio. 
Envelope saco kraft ouro,- com aba, Dimensões 
260x360mm, 80 m2

• grd. Caixa com 100 unidades. 
Estilete em corpo plástico, com 
Lâmina Inoxidável larga, medindo 
11 X 1,8 cm (grande), graduável e com trava de 
segurança. 
Estilete em corpo plástico, com 
lâmina Inoxidável estreita, medindo 9 Cm X 0,9 Cm 
(pequeno ),graduável e com trava de segurança. 
Extrator de grampos - aço inoxidável resistente, tipo 
espátula, comprimento a roximado 155mmxl7mm. 
Fita adesiva de empacotamento - transparente, alta 
adesão instantânea, medindo 45mmx45m, 
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0,70 R$ 14,00 

9,67 R$ 580,20 

34,79 R$ 173,95 

0,60 R$ 600,00 

3,70 R$ 111,00 

4,25 R$ 127,50 

2,70 R$ 81,00 

4,98 R$ 149,40 

3,25 R$ 65,00 

2,26 R$ 45,20 

2,50 R$ 150,00 

0,75 R$ 30,00 

0,35 R$ 21,00 

32,67 R$ 653,40 

3,69 R$ 73,80 

1,50 R$ 30,00 

5,40 

5,48 
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Fita adesiva durex - polipropileno transparente, tipo: 
monoface, largura: 12 mm, comprimento: 30 m, cor: 
incolor. 
Fita adesiva em papel madeira, gomada,- alta adesão 
instantânea, medindo 45mmx50m. 
Grampeador universal - para grampo 26/6 ou 24/6, 
com base metálica de aproximadamente 20cm x 5cm, 
com alavanca metálica, com depósito de grampo em 
inox para 21 O grampos e com mola de metal, 
capacidade para grampear no mínimo 20 (vinte) 
folhas de papel 75g/m2

, com amortecedores na base e 
na alavanca. 
Grampos para grampeador 26/6 e/ou 24/6, em 
embalagem com caixa com 5.000 unidades, em metal 
niquelado prateado, com proteção antiferrugem. 
Lápis preto de grafite,- nº 02, com envoltório do 
grafite inteiriço, sem emendas, marca do fabricante 
impressa, corpo cilíndrico, em madeira, na cor preta, 
caixa com 144 unidades. 
Livro de ata,- 100 folhas pautadas e numeradas, 
formato 205x300mm, capa e contra capa em papelão 
700g, revestido com papel 90g. Plastificado, folhas 
internas de papel off-set 56g, papel alta alvura, sem 
margem, cor preta. 
Livro de ata,- 200 folhas pautadas e numeradas, 
formato 205x300mm, capa e contra capa em papelão 
700g, revestido com papel 90g. Plastificado, folhas 
internas de papel off-set 56g, papel alta alvura, sem 
margem, cor preta. 
Livro de protocolo - de correspondência com 100 
folhas pautadas e numeradas, sequencialmente, capa 
de papelão revestido papel off-set plastificado, capa 
dura, no formato 153x216mm e com encadernação 
costurada. 
Papel Oficio A4: papel sulfite, cor branco, alcalino, 
formato A4-210x297mm gramatura 75g/rn2, fibra 
longitudinais para reprografia, embalagem com 
interior e exterior impermeabilizado, devendo 
constar as especificações e o nome do fabricante do 
papel na parte externa da embalagem (embalagem c/ 
500 fls) 
Pasta AZ - Em papelão prensado, lombo largo de 
80mm cor preta, medindo 280x350mm, 01 argola e 
visor, com alavanca, as ferragens devem ser 
antioxidantes, de alta precisão para o fechamento 
perfeito dos arcos e acabamento cromado ou 
niquelado deve conter barra de contenção de papeis 
em plástico resistente ou metal, deve ser forrada com 
papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior 
para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3 ,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 
80mm e diâmetro dos arcos em 45mm 
a roximadamente. 
Pasta AZ- lombo estreito- Medidas 
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1,60 R$ 32,00 

15,80 R$ 316,00 

22,62 R$ 226,20 

10,79 R$ 43, 16 

51,84 R$ 207,36 

16,91 R$ 169,10 

25,00 R$ 250,00 

19,00 R$ 190,00 

31,90 R$ 35.090,00 

16,00 R$ 12.800,00 

16,83 
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28,5cmx34,5cmx6,0cm. 
Pasta Catálogo - Tamanho: 245X335X20MM Cor: 

34 variadas Material: PVC. C/ 50 envelope 0,06 c/ visor UND 4 R$ 20,00 R$ 80,00 
- 4 colchetes. 
Pasta classificador, - com grampo, medindo aprox. 
33 cm de comprimento. x 24 cm de largura. Em 

35 papelão resistente, revestido com plástico UND 40 R$ 4,10 R$ 164,00 
transparente com 
grampos na parte inferior. 
Pasta suspensa - com ferragens, para arquivo de 
gavetas, em papel cartão timbó marmorizado, 

36 
615g/m2

, plastificada, lombada ajustável de até 4 cm, 
UND 100 R$ 3,56 R$ 356,00 na cor castanho, medindo: 260mm x 365mm, cabide 

de ferro com revestimento plástico inteiriço, proteção 
plástica, com etiqueta em papel e grampo plástico. 
Pastas plástico com elástico com aba elástica, 

37 
tamanho ofício, em polipropileno, lavável, grande 

UND 20 R$ 2,40 R$ 48,00 durabilidade, transparente. 
Dimensões: (335 x 245 ), lombo 30mm. 

38 
Percevejo - latonado, cabeça redonda, cor prata, ex 2 R$ 5,25 R$ 10,50 caixa com 100 unidades. 
Perfurador - para papel, com alavanca e estrutura na 

39 cor preta, manual, com dois furos simultâneos, (tipo UND 6 R$ 52,14 R$ 312,84 
central), capacidade de 35 folhas 

40 
Pincel atômico, - plástico, com ponta facetada em 

UND 30 R$ 3,75 R$ 112,50 
cores variadas (preto, azul e vermelho). 
Pincel marca texto, - plástico, na cor amarela, verde, 
com ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta 

41 
fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, 

UND 30 R$ 2,80 R$ 84,00 

hidrográfica, lápis, texto datilografados e impressos. 
Pincel para quadro branco, - ponta indeformável, 

42 sem resíduos ao apagar, cor azul, comprimento UND 12 R$ 7,00 R$ 84,00 
médio 10cm. 
Prancheta, - em Eucatex, com prendedor metálico 

43 niquelado. Dimensões: 34cm de comprimento e UND 20 R$ 7,00 R$ 140,00 
23,5cm de largura. 
Quadro branco, - material fórmica branca brilhante, 

44 acabamento superficial, moldura de alumínio, UND 2 R$ 101,42 R$ 202,84 
medindo 0,90 x l,20cm, fixação parede. 

45 
Régua de 30cm, - em acrílico cristal, não flexível, 

UND 20 R$ 1, 10 R$ 22,00 
com graduação precisa. 

VALOR TOTAL R$ 56.035,23 

9.2 - O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 56.035,23 (cinquenta e seis mil e trinta e 
cinco reais e vinte e três centavos), considerados os preços praticados no mercado, o valor unitário 
estimado de cada item foi obtido pela comparação dos valores da média e mediana finais, tendo sido 
escolhido o menor valor dentre eles, conforme a relatório e mapa de preços das pesquisas, junto as 
empresas desse nicho de mercado. Foi utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado 
para a futura contratação os termos contidos no Art. 6° da Instrução Normativa nº 73/2020, de 05 de 
Agosto de 2020, do Ministério da Economia. 

Pra Cuidar .. _,, .... a 
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9.3 - Os quantitativos acima estabelecidos são estimativos, não configura responsabilidade da 
Administração de Quixelô/CE em contratá-lo, pois a efetiva contratação será em função da necessidade 
do CONTRATANTE, que poderá ser reduzida ou aumentada, sendo mera estimativa de consumo. 
9.4 - Não ;erão aceitos para fins de classificação das propostas/contratação, preços unitários superiores 
aos valores constantes no orçamento acima detalhado. 

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 
10.1. O critério de julgamento será o de menor preço por LOTE, em atenção ao art. 33, inc. I, da Lei nº 
14.133/2021, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e seus Anexos. 
10.1.1 - O critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, justifica-se tendo em vista que os 
serviços guardam compatibilidade entre si, ou seja, são similares e específicos, guardando a devida 
especificidade do objeto, observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a prestação dos 
serviços, de modo a não prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a competitividade 
necessária à disputa. 
10.2 - As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Termo de 
Referência serão desclassificadas. 
10.3 - Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Termo de 
Referência. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração mediante pesquisas. 

11- DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 
11.1 - A empresa a ser contratada deverá apresentar os seguintes Documentos, os quais serão 
analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade: 
11.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ; 
11.1.2 - 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; 
11.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante; 
11.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 
diretoria em exercício; 
11.1.5 - 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; 
11.1.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (relativas à Dívida Ativa da União e 
Secretaria da Receita Federal); 
11.1. 7 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
11.1.8 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 
11.1.9 Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
11.1.10 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
11.1.11 - Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
11.1.12 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a 
apresentação de atestado(s), fomecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; 
11.1.12.1 - Nos casos de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá 
apresentado com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanha 
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11.1.13 - 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. 7° da Constituição Federal. 

12 - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
12.1 - As despesas do(s) futuro(s) contrato(s) correrão por conta de recursos oriundos de recursos 
próprios, previstos nas seguintes dotações orçamentárias: 

Ór ão Unid. Orç. Pro· eto/ Atividade Elemento de Des esa 
04 01 10.122.0029 .2.009 .0000 3.3.90.30.00 

13 - DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS E DA SUSTENTABILIDADE 
13 .1 - A contratada deverá atender aos requisitos de sustentabilidade, em conformidade com o Decreto 
nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93, o qual estabelece a implementação de 
critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito 
Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os 
requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
13.2 - O fornecimento prestado pela CONTRATADA deverão se pautar sempre no uso racional de 
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, 
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender diretrizes de responsabilidade ambiental 
adotadas pelos órgãos competentes 
13.3 - A CONTRATADA será responsável por descartar todos os materiais substituídos durante o 
fornecimento dos produtos de acordo com a legislação ambiental e sanitária vigentes. 

14-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante deste processo, independente de sua Transcrição. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante deste processo, independente de sua Transcrição. 

16 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
16.1 - 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. 

16.2 - 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. 

Planejamento, Administração1 finanças e Orçamento 
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16.3 - 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. 
16.4 - O Fiscal do Contrato procederá à avaliação dos serviços prestados pela licitante vencedora 
podendo rejeitar, no todo ou em parte aqueles que não estejam de acordo com as especificações deste 
Termo de Referência. 

17 - DO PAGAMENTO 
17.1 - As regras para pagamento serão as estipuladas conforme Lei Federal n. 14.133/2021, desde que 
observados os seguintes: 
187.1.1. 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. 
17.1.2 - O pagamento dos produtos fornecidos/serviços executados será efetuado pela Administração, 
obedecidas às 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, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
17 .1.3 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

18-DASUBCONTRATACÃO 
18.1 - É vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e 
expressa anuência e autorização da CONTRATANTE. 

19- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
19.1 - O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2023, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto 
decorrer os serviços dentro da vigência do mesmo, com eficácia após a publicação do seu extrato. 

20 - DAS SANÇÕES 
20.1 - 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. 5° da Lei n. 12.846, de 1 ° de agosto de 2013. Serão aplicadas ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limite 
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. 

~ 
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b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subseq~~nte, será liquidado do seguro caução previsto 
neste instrumento. 
c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativámeritê, exceto as multas 
escalonadas por datas, ·e a multa de advertência. 
d) No casodemulta, cuja apuraçãoainda 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 emfavor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data da decisão final . da defesa apresentada. 

21-DOFORO 
21 .1 - O Foro competente pata dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca 
de Quixelô - CE. 

22 - DASJ>ISPOSICÕES GERAIS 
22.1 - 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. 
22.2 - O Munidpio deverá anular opresente Processo Administrativo, no todo ouemparte, sempre que 
acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação. 
22.3 - A anulação do ProcessoAdministrativo, não $era. direito à indenização/ ressalvada o disposto no 
parágrafo único do art. 71 da Lei Federal n.14.B3/21. 
22.4 -Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo j usto 
decorrente 'de fato superveniente e aceifüpêlo Município. 
22.5 - Em caso de manifestação de desistência do fornecedor ficacaracterizado descumprimento total 
da(s) obrigação(ões) assumida(s), s~jeitando-o às penalida.des legalmente estabelecida.s e à imediata 
perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante; conforme estabelecido no art.90 § 
5° daLei 14.133/2021. 
22.6 - Sali.ehtamos que se porventura alguma situação não prevista neste TerrtiO ocorrer, todas as 
conseqüências de sua existência serão regidas pela Lei federal nº Lei 14.133/2021. 

23 - DOSANEXOS 
23.1 - Sãopartês integrantes do preseriteTermo de Referência os seguintes Anexos: 
Anexo I - Modelo de Proposta Comercial. 
Anexo II - Modelo de Minuta do Contrato. 

Pra Cuidar 
.... u ....... .a 

Quixelô/CE, 18 de Janeiro de 2023. 

Viviana ~ erra Gomes 
Ordenadora dé Despesas 

Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO! 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Se,cr1;taria Muriicrtm! 
Piatwájame~to, Adr1nHH1stta,:::iiiô, 
Ammças e On;:am,mto 

DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. N. 75, INCISO II DA 
LEI FEDERAL N. 14.133/2021. 

A Prefeitura Municipal de Quixelô, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
Federal n. 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições do Processo de Dispensa de Licitação nº 
2023.01.18.3. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos _o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, 
caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de material de expediente, destinado atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de Quixelô/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA V. UNIT. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Almofada para carimbo - em plástico, 
tamanho 03, na cor azul, ou preta medida 
interna útil 70xl IOmm. 

UND 8 

Apagador para quadro branco,- base 
plástica, medindo 15cmx5,5cm, com feltro 
macio, acompanhado de O 1 refil 
substituível. 
Apontador plástico comum - para lápis, 
cores diversas, lâmina afiada em arafusada. 
Borracha ponteira branca - macia, especial 
para apagar lápis grafite, composta de 
borracha natural, de boa qualidade, pacote 
com 100 unidades 

UND 

UND 

PCT 

Borracha quadrada- na cor branca de 1 O a UND 
15 . 
Caixa arquivo morto - plástico polionda, 
tamanho oficio (250xl30x350mm) 
Calculadora de mesa - visor cristal liquido 
com 12 dígitos memória, raiz quadrada 
porcentagem e correção total parcial, dupla 
fonte de energia solar e bateria, 
desligamento automático, ou tecla off, 
dimensões 128 x 143 x 26mm 
Caneta esferográfica, corpo único em 
acrílico sextavado, ponta fina, nas cores azul 
e preta ponta com esfera de tungstênio, 
tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e 
tampas conectadas ao corpo por encaixe. 
Clips - para papéis em arame de aço 
galvanizado, tratamento antiferrugem, 

UND 
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UND 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

embalado em sachê plástico inviolável. 
Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 4/0, caixa contendo 100 
unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço 
galvanizado, tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico inviolável. CX 
Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 6/0, caixa contendo 50 unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço 
galvanizado, tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico inviolável. CX 
Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 2/0, caixa contendo 100 
unidades. 
Clips - para papéis em arame de aço 
galvanizado, tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico inviolável. CX 
Produto com prazo indeterminado de 
validade nº 8/0, caixa contendo 25 unidades. 
Cola em bastão,- atóxica, a base de água, 
lavável, com tampa hermétrica para evitar UND 
ressecamento. Embalagem: tubo com no 
mínimo22g. 
Cola Liquida Branca 90g - não-toxica, UND 
lavável, secagem rápida. 
Corretivo líquido, - a base de água, para 
erros mecanográficos e manuais, secagem UND 
rápida, atóxico, inodoro, mão inflamável, 
em frasco com 18ml. 
Envelope peq. Cores variadas tamanho 11 UND 
X23. 
Envelope saco kraft ouro,- com aba, 
Dimensões 240x340mm, 80g/m2

• médio. 
Envelope saco kraft ouro,- com aba, 
Dimensões 260x360mm, 80g/m2

• grd. Caixa 
com 100 unidades. 
Estilete - em corpo plástico, com 
Lâmina Inoxidável larga, medindo 
11 X 1,8 cm (grande), graduável e com 
trava de segurança. 
Estilete em corpo plástico, com 
lâmina Inoxidável estreita, medindo 9 Cm X 
0,9 Cm (pequeno),graduável e com trava de 
segurança. 
Extrator de grampos - aço inoxidável 

UND 

ex 

UND 

UND 
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30 

30 

20 

20 
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60 

20 

20 

20 

21 resistente, tipo espátula, comprimento UND 20 
aproximado 155mmxl7mm. 
Fita adesiva de empacotamento 

22 transparente, alta adesão instantânea, UND 30 
medindo 45mmx45m, 
Fita adesiva durex polipropileno 

23 transparente, tipo: monoface, largura: 12 UND 20 
mm, comprimento: 30 m, cor: incolor. 

Secretaria M.1r11c1,p,a1 
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Fita adesiva em papel madeira, gomada,
alta adesão instantânea, medindo 
45mmx50m. 
Grampeador universal - para grampo 26/6 
ou 24/6, com base metálica de 
aproximadamente 20cm x Sem, com 
alavanca metálica, com depósito de grampo 
em inox para 21 O grampos e com mola de 
metal, capacidade para grampear no mínimo 
20 (vinte) folhas de papel 75g/m2

, com 
amortecedores na base e na alavanca. 
Grampos para grampeador 26/6 e/ou 24/6, 
em embalagem com caixa com 5.000 
unidades, em metal niquelado prateado, com 
proteção antiferrugem. 
Lápis preto de grafite,- nº 02, com 
envoltório do grafite inteiriço, sem 
emendas, marca do fabricante impressa, 
corpo cilíndrico, em madeira, na cor preta, 
caixa com 144 unidades. 
Livro de ata,- 100 folhas pautadas e 
numeradas, formato 205x300mm, capa e 
contra capa em papelão 700g, revestido com 
papel 90g. Plastificado, folhas internas de 
papel off-set 56g, papel alta alvura, sem 
mar em, cor reta. 
Livro de ata,- 200 folhas pautadas e 
numeradas, formato 205x300mm, capa e 
contra capa em papelão 700g, revestido com 
papel 90g. Plastificado, folhas ínternas de 
papel off-set 56g, papel alta alvura, sem 
margem, cor preta. 
Livro de protocolo - de correspondência 
com 100 folhas pautadas e numeradas, 
sequencialmente, capa de papelão revestido 
papel off-set plastificado, capa dura, no 
formato 153x216mm e com encadernação 
costurada. 
Papel Oficio A4: papel sulfite, cor branco, 
alcalino, formato A4-2 l Ox297mm 
gramatura 75g/m2, fibra longitudinais para 
reprografia, embalagem com interior e 
exterior impermeabilizado, devendo constar 
as especificações e o nome do fabricante do 
papel na parte externa da embalagem 
( embala em e/ 500 fls) 
Pasta AZ - Em papelão prensado, lombo 
largo de 80mm cor preta, medindo 
280x350mm, 01 argola e visor, com 
alavanca, as ferragens devem ser 
antioxidantes, de alta precisão para o 
fechamento perfeito dos arcos e acabamento 
cromado ou niquelado deve conter barra de 
contenção de papeis em plástico resistente 
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44 

ou metal, deve ser forrada com papel 
fantasia ou liso, com reforço na parte 
inferior para evitar desgaste por fricção. 
Espessura da capa de 3,5mm 
aproximadamente, distância entre as guias 
de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm 
aproximadamente. 
Pasta AZ- lombo estreito-
28,5cmx34,5cmx6,0cm. 

Medidas UND 

Pasta Catálogo Tamanho: 
245X335X20MM Cor: variadas Material: UND PVC. C/ 50 envelope 0,06 c/ visor - 4 
colchetes. 
Pasta classificador, - com grampo, medindo 
aprox. 33 cm de comprimento. x 24 cm de 
largura. Em papelão resistente, revestido 
com plástico transparente com 
grampos na parte inferior. 
Pasta suspensa - com ferragens, para 
arquivo de gavetas, em papel cartão timbó 
marmorizado, 615g/m2

, plastificada, 
lombada ajustável de até 4 cm, na cor 
castanho, medindo: 260mm x 365mm, 
cabide de ferro com revestimento plástico 
inteiriço, proteção plástica, com etiqueta em 
a el e am o lástico. 

Pastas plástico com elástico com aba 
elástica, tamanho ofício, em polipropileno, 
lavável, grande durabilidade, transparente. 
Dimensões: (335 x 245 ), lombo 30mm. 
Percevejo - )atonado, cabeça redonda, cor 
prata, caixa com 100 unidades. 
Perfurador - para papel, com alavanca e 
estrutura na cor preta, manual, com dois 
furos simultâneos, (tipo central), capacidade 
de 35 folhas 
Pincel atômico, - plástico, com ponta 
facetada em cores variadas (preto, azul e 
vermelho). 
Pincel marca texto, - plástico, na cor 
amarela, verde, com ponta facetada, para 
traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente 
que se fixa sobre a tinta esferográfica, 
hidrográfica, lápis, texto datilografados e 
impressos. 
Pincel para quadro branco, - ponta 
indeformável, sem resíduos ao apagar, cor 
azul, comprimento médio 1 Ocm. 
Prancheta, - em Eucatex, com prendedor 
metálico niquelado. Dimensões: 34cm de 
comprimento e 23,5cm de largura. 
Quadro branco, - material fórmica branca 
brilhante, acabamento superficial, moldura 
de alumínio, medindo 0,90 x l,20cm, 
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fixação parede. 

45 
Régua de 30cm, - em acrílico cristal, não 
flexível, com graduação precisa. 

UND 20 
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VALOR TOTAL 

Valor Total da Proposta: R$ ·········:······························· 

Proponente: .................................................................................................... . 
Endereço: ...................................................................................................... . 
CNPJ: ............................................. . 
Prazo de Entrega: Conforme Termo de Referência e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Data: ..................................................... . 
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ANEXOU 
MINUTA DO CONTRATO N ..... .I ..... . 

Seoretarw de 
Pi!!Nljillfflk'!tífü, Aóf1ílií1itttt&•Qijô, 

Rnam;as e Orçamanto 

Contrato que entre si celebram o Município de 
Quixelô/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
com a empresa ................................. , para o fim que a 
seguir se declara: 

O MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, através 
da(o) Secretaria/Fundo .............................. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 1 l.406.224/0001-14, neste ato 
representada por sua(seu) Ordenador(a) de Despesas, a(o) Sr(a) ............................................. , residente e 
domiciliada na Cidade de Quixelô/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
.................................................. , estabelecida na 
........................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
........................................... e C.G.F. sob o nº .............................................. , neste ato representada por 
....................................................................... , portador(a) do CPF nº .................................... , apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente contrato, mediante as cláusulas e 
condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Dispensa de Licitação nº ....................... , de acordo com o disposto no art. 75, inciso II, 
§ 3° da Lei Federal n. 14.133, 01 de abril de 2021, devidamente ratificado pelo o Sra. Viviana Bezerra 
Gomes, Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. O presente instrumento tem por objetivo a Aquisição de material de expediente, para atender as 
necessidades da Saúde do Município de Quixelô/CE, na forma discriminada no quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ .................. ( ........................................... ). 
3.2 - O pagamento dos produtos 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. 
3.3 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2023, 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 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pelo(a) Secretaria/Fun 
competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado 
respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quan · 
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que lhe for estritamente necessária, sendo as despes ~
Contratada. 

a entrega de responsabilidade da empresa 

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

CLÁUSULASEXTA-DOSRECURSOSORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, 
previstos na seguinte dotação orçamentária: 

Ór ão Unid. Or. Pro· eto/ Atividade Elemento de Des 
04 01 10.122.0029.2.009.0000 3.3.90.30.00 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Exigir o fiel cumprimento deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos 
prazos. 
7.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos/serviços 
objeto deste Contrato. 
7.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a 
execução do objeto contratual. 
7.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar 
pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 -A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Termo de referência. 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo amcta 
responsável por quaisquer danos pessoais ou material, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento. 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na 
execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência 
Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral. 
8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência. 
8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato. 
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8.1.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto 
contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o 
disposto no art. 125 da Lei Federal n. 14.133/2021. 
8.1. 7 - Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de 
Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da 
Secretaria/Fundo Contratante, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas 
com a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, 
que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos 
deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o 
prazo de validade, quando for o caso. 
8.1.1 O - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de 
possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
9.1 - 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 
ou defeitos observados. 
9.2 - 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. 
9.3 - 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PROIBIÇÕES 
10.1 - É vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e 
expressa anuência e autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do Contrato, conforme o disposto no art. 125 da Lei Federal n. 14.133/2021. 
11.2 - Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após 
a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos 
legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços 
contratados, conforme disposto no art. Art. 134 da Lei Federal n. 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - 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 seguinte 
sanções: 
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato ~use grave dano à Administração, o funcionar 
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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. 5° da Lei n. 12.846, de 1 ° 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 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
13.1 -A extinção do contrato que se originar do Termo de Referência poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados no Art. 137 cta Lei 
Federal n. 14.133/2021, de lº de abril de 2021; 
b) Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nas hipóteses elencadas no inciso 
Art. 106 da Lei Federal n. 14.133/2021, de 1° de abril de 2021, combinado com os parágrafos 1º e 2° 
mesmo artigo. 
c) Pela sua inexecução total ou parcial do contrato, com a aplicação das penalidades previstas no 
presente Termo de Referência e legislação pertinente; 
d) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, deste que haja conveniência para a administração; 
e) Em caso de extinção do contrato e comprovada a inexistência de culpa da proponente vencedora, será 
esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 
f) Todos os casos serão precedidos de motivação do ato, com a garantia do contraditório e da ampla 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde á manifestação final, completa e exclusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 
14.2. Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. Fica eleito o foro da Comarca vinculada de Quixelô, Estado do Ceará, para dirimir toda 
qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser resolvido pelos m · 
administrativos. 
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