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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS. 

1. OBJETO:  

1.1. PREGAO NA FORMA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE DOIS (02) NOTEBOOKS, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA Nº 
887619/2019 E CONFORME PROPOSTA DE Nº 003905/2019, POR INTERMEDIO DO 
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRAPARTIDA 
DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, Conforme especificações e 
quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação 
Financeira Detalhada do referido Convenio. 
 
2.0. OBJETIVO GERAL E JUSTIFICATIVA: A Aquisição de Equipamento visa 
atender os anseios da Equipe Técnica, composta por Técnicos 
Agrícola, Biólogos, Engenheiro Ambientais e Veterinários que presta 
Auxilio no Serviço de ATER aos agricultores familiares do município 
de São Félix do Araguaia – MT, e possui poucos equipamentos de 
escritório, tipo computador para auxílio no trabalho de ATER aos 
pequenos produtores rurais. 
 
3 – RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

Item Quant. Unid. 
Cod. 

TCE-MT. 

Especificações do 
Equipamento e 

Bens 

Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 02 UNID 

0005226 

UF 

1 

AQUISIÇÃO DE 02 
NOTEBOOKS, COM 
CAPACIDADE 
MÍNIMA: 
PROCESSADOR INTEL 
CORE I5, MEMÓRIA 
RAM 8GB E HD ITB. 
IGUAL MELHOR OU 
SIMILAR.  

R$ 
3.418,33 

R$ 
6.836,66 

 

4 – LOCAL DE ENTREGA.  
4.1 – O local de entrega dos materiais deverá ser na Secretária de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural no Município de São Félix do 
Araguaia, no horário das 08h00min as 11h00min das 13h00min às 
17h00min, nos dias úteis, ou no local constante da ordem de compra. 
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5 – RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E BENS MATERIAS.  
5.1 – A entrega dos materiais será recebida, conferida, acompanhada 
e fiscalizada por servidor da Secretaria de Agricultura, que deverá 
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta 
entrega para fins de pagamento; 
5.2 – A presença da fiscalização da Administração não alide nem 
diminui a responsabilidade da contratada; 
5.3 – Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, 
qualquer material que não esteja de acordo com as exigências e 
especificações recomendadas. 

 

6 – RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR. 
6.1 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,  
6.2 – Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas 
porventura ocorridos por falhas provocadas na execução do objeto do 
presente contrato; 
6.3 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, 
inerentes ao objeto da presente licitação; 
6.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
6.6 – Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, impostos, 
taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, seguros e fretes – 
carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos materiais, sem 
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – 
MT; 
6.7 – Fornecer os materiais, objeto de contrato, de acordo com a sua 
proposta de preço, independentemente de sua transcrição, sob as 
penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
6.8 – Responsabilizar-se pela fiel entrega dos materiais no prazo 
estabelecido neste Termo de Referência; 
6.9- A CONTRATADA é o único responsável em qualquer caso, por danos 
e prejuízos que eventualmente possam causar a terceiros, em 
decorrência da execução do objeto deste contrato, sem qualquer 
responsabilidade ou ônus para a Prefeitura Municipal, pelo 
ressarcimento e indenização devidos; 
6.10– Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25%(vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, 
parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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7 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. 
7.1 - Designar servidor da Administração para proceder ao 
recebimento dos materiais; 
7.3 – Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no 
contrato e ou/empenho; 
7.4 – Fiscalizar e acompanhar a entrega dos materiais; 
7.5 – Comunicar à contratada toda e quaisquer irregularidades 
ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências 
que demandem da contratada. 
7.6 - Denunciar as infrações cometidas pelo CONTRATADO e aplicar-lhe 
as penalidades cabíveis nos termos da LEI Nº 8.666/93; 
7.7 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
CONTRATADA, através de servidor especialmente designado. 

 

8 – GARANTIA. 
8.1 - Caberá a contratada realizar o objeto do contrato de acordo 
com a legislação vigente e normas internas desta Prefeitura 
(CONTRATATANTE), ficando a seu cargo todos os ônus e encargos 
decorrentes da aquisição dos materiais, a mesma terá de cumprir as 
cláusulas contratuais, sob pena prevista no futuro contrato. 

 

9 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 
10.1 - As despesas da presente contratação correrão a conta do item 
orçamentário referente ao exercício 2021, assim definidos: 

Órgão: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA; 
Unidade: 01 – GABINETE DO SECRETARIO; 
Projeto Atividade: 2014 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC DE 
AGRICULTURA; 
Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE; 
CÓD: 673; 
 
10 – PROJETO BASICO. 
10.1 - O contrato da presente licitação será feito baseado com 
“CONVENIO MAPA Nº 887619/2019 E CONFORME PROPOSTA DE Nº 003905/2019 
e conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura; 
10.2 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO – será nomeado um servidor por 
Portaria para ficar como responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do presente contrato, de acordo com os parágrafos 1° e 
2° do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, e atualizações posteriores. 
10.3 - O modo de julgamento será menor preço por ITEM conforme 
edital, de acordo com as exigências legais. 
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11 - DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. 
11.1 – Os equipamentos serão novos, conforme os casos terão o prazo 
de garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada 
quando comprovado mau uso pelo utilizador do material; 
11.2 - Na elaboração da proposta a licitante deverá apresentar o 
preço por item. O preço base para efetivação do cálculo refere-se ao 
preço praticado pelas concessionárias da marca do material. 
11.3 - A entrega dos materiais deverá ser feita no máximo em 15 
(quinze) dias úteis da data do recebimento da ordem de compra e de 
acordo com as solicitações e necessidades da Secretaria de Obras. 

 

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - Se, na execução do objeto deste Termo de Referência, ficar 
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento 
contratual de que possa ser responsabilizada a empresa vencedora, 
esta, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, Art. 88 da Lei 
nº 8.666/93 poderá sofrer as seguintes Sanções e Penalidades: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 
na entrega dos materiais, até o 5º (quinto) dia após a data 
fixada para a execução do serviço e 1% (um por cento) ao dia de 
atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor 
total da Nota de Empenho. 
c) Multa compensatória, limitada a 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da Nota de Empenho pela rescisão unilateral da 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, nos casos 
previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, 
cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados intimação feita pela Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT; 
d) Suspensão temporária do direito de participar de licitações 
e contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
- MT, por um período não superior a dois anos, e 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o adjudicatário 
vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
"d". 

12.1.2 - As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 13.1 
poderão também ser aplicadas à Empresa vencedora quando, em razão 
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dos compromissos assumidos: 
a) Seu(s) representante(s) legai(is) tenha(m) sofrido 
condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou 
b) Praticar (em) ilícito(s), demonstrando não possuir 
idoneidade de contratar com a Administração Pública. 

12.1.3 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na 
alínea "b" do item 13.1, será a data fixada para o adimplemento, e o 
termo final, a data do efetivo pagamento. 
12.1.4 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na 
alínea "c" do item 13.1, será a data fixada para o recolhimento, e o 
termo final a data do efetivo pagamento. 
12.1.5 - As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 13.1 
são independentes entre si e serão aplicadas pela Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT, não impedindo que a mesma, 
rescinda unilateralmente a Nota de Empenho. 
12.1.6 - A penalidade estabelecida na alínea "e" do item 13.1, é de 
competência exclusiva do Sra. Prefeita Municipal de São Félix do 
Araguaia - MT. 
12.1.7 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na 
execução dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força 
maior. 
12.1.8 - Em quaisquer dos casos previstos no item 13.1 e subitens, é 
assegurado à Empresa vencedora o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. 

 

13 - DO PAGAMENTO: 
13.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT efetuará o 
pagamento em moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrada da 
documentação completa e considerados perfeita pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, a documentação para efeito de 
pagamento, será constituída de Nota Fiscal/Fatura e autorização de 
fornecimento. 
13.2 - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT do recebimento dos materiais, 
o fato será de imediato comunicado à Empresa vencedora, para 
ratificação das causas de seu indeferimento. 
13.3 - As Notas Fiscais e as Faturas deverão indicar o número da 
nota de empenho mencionada, bem como da conta corrente, agência e 
banco da Empresa vencedora, para emissão da respectiva ordem 
bancária de pagamento. 
13.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, nos seguintes casos: 
 a) não cumprimento das obrigações da Empresa vencedora para com 
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terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT; 
 b) inadimplemento de obrigações da Empresa vencedora para com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT por conta de erros 
na entrega dos materiais; 
 c) erros ou vícios nas Faturas. 
13.5 - Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de 
regularidade da Licitante junto às Fazendas Federal (Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União), FGTS e INSS; 
13.6 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento 
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá 
ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde 
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
formulas:  

 
I = (TX/100) 
         365 

EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

13.7 - Nenhum pagamento será efetuado à Empresa vencedora enquanto 
estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe 
tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual; 
13.8 - Não será efetuado nenhum pagamento antecipado; 
13.9 - Caso a Empresa vencedora seja optante do SIMPLES, deverá juntar 
à Nota Fiscal a Declaração nos moldes da IN SRF nº. 480/2004; 

 

14 - FISCALIZAÇÃO 
14.1 - A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa vencedora, inclusive perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.  
14.2 - A fiscalização verificará se os materiais foram entregues de 
acordo com as exigências deste Termo de Referência.  
14.3 - Em caso de não conformidade, a empresa vencedora será 
notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as 
providências do artigo 69 da Lei nº 8.666/1993, no que couber.  
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14.4 - A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de 
maneira a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições, 
qualificações e especificações previstas neste Termo de Referência, e 
em seus documentos integrantes, aos qual a Empresa vencedora, declara 
conhecer nos seus expressos termos.  
14.5 - A fiscalização será meramente supletiva e relacionada com 
execução do objeto deste Termo de Referência, não implicando a 
responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, 
por compromissos da Empresa vencedora perante terceiros. 

 

15 - DA NOTA DE EMPENHO 
15.1 - A Nota de Empenho obedecerá às condições estabelecidas neste 
Termo e terá força de contrato, estando vinculada integralmente a 
este Instrumento, implicando na obrigatoriedade da(s) Empresa(s) 
vencedora(s) em cumprir todas as obrigações e condições de 
fornecimento especificadas neste Termo, como no Edital e na sua 
proposta; 

 

16 - DO CONTRATO 
16.1 - Terá início na data de sua assinatura, vigorando por um 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período, de acordo com o artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 
16.2 - A Licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, para assinar o Contrato. A recusa em 
assinar o Contrato será entendida como inexecução total do mesmo, 
passível de aplicação de penalidades constante neste Edital; 
16.2.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela Licitante vencedora durante 
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Prefeitura Municipal; 
16.3 - A Licitante vencedora deverá manter a regularidade referente 
à habilitação e qualificações exigido no procedimento licitatório, 
durante toda a vigência do Contrato. 
16.4 - Se a Licitante vencedora não assinar o Contrato no prazo 
estabelecido, é facultado a Prefeitura Municipal convocar as 
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação no procedimento 
licitatório, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação. 
16.5 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o disposto no 
artigo 65, parágrafo primeiro da Lei 8.666/93. 

 

17. DA RESCISÃO 
17.1 - O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
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art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas neste Edital. 
17.2 - O contrato será rescindido de pleno direito, 
independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, por 
inexecução de quaisquer das obrigações estipuladas no Contrato. 
17.3 - A Licitante vencedora reconhece desde já os direitos da 
Prefeitura Municipal, em caso de rescisão administrativa, por 
qualquer um dos motivos previstos no Inciso I do Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
17.4 - Ocorrendo a rescisão unilateral com base nos incisos XII a 
XVII do Artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da Licitante 
vencedora, serão a esta assegurada os direitos previstos no § 2º do 
Artigo 79 da mesma Lei. 
17.5 - A falta de cumprimento de qualquer Clausula ou simples 
condição do contrato, poderão acarretar a sua rescisão mediante 
prévio aviso. A Prefeitura Municipal poderá também rescindir o 
contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes 
casos: 

a) Concordata ou falência ou instauração da insolência civil 
da Licitante vencedora; 
b) Dissolução da sociedade, e  
c) Inadimplência da Licitante vencedora em manter todas as 
condições de cadastramento e qualificação exigidas nesta 
licitação.  

17.6 - Poderá, ainda, o Contrato ser rescindido, na forma da Lei, 
por ocorrência das demais situações previstas na Lei n. º 8.666/93. 
17.7 - Em quaisquer dos casos previstos neste item, é assegurado à 
Licitante vencedora o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 

São Félix do Araguaia - MT, 15 de abril de 2021. 
 
 

ISRAEL RODRIGUES LOPES 
Secretário Municipal de Agricultura. 

Portaria nº 098/2021. 
Responsável pelo Termo de Referência.  

 
 

Ciente... 
 
                  
Janailza Taveira Leite. 
  Prefeita Municipal. 


