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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
1. OBJETO: 
 
1.1. DISPENSA DE LICITAÇAO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTE E OUTROS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TERRAS E DEFESA CIVIL DE SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A aquisição destes equipamentos se deve para instalação de Internet no Anexo 
da Prefeitura que sediara a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Assistência 
Social, Secretaria Municipal de Agricultura, Departamento de Terras e Defesa Civil.  
2.2. A referida contratação se justifica, visto a necessidade de Equipamentos de 
Informática, Equipamentos e Moveis atendendo a demandas internas da Prefeitura 
Municipal para o bom andamento dos serviços internos e externos e atendimento ao 
publico. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS: 
 

ITEM QTDE REF. DESCRIÇÃO DO OBJETO Cód. TCE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 01 UN Roteador Mikrotik RouteRboard 
Rb4011gs 5hacq2hnd-in. Similar, igual 
ou superior. 

00055706 R$ 4.459,90 R$ 4.459,90 

2 03 UN Roteador Wi-Fi 2.4Ghz/5Ghz 183M 
Ubiquiti Unifi Uap-Ac-Lr similar, igual ou 
superior. 

00032860 R$ 1.889,88 R$ 5.669,64 

3 02 UN Conector Rj45 Macho Cat. 5E Furukawa 
Sohoplus (pacote com 50 Un) similar, 
igual ou superior. 

166277-5 R$ 159,90 R$ 319,80 

4 01 UN Caixas de cabo de rede Cat5e blindado 
305m similar, igual ou superior. 

00034879 R$ 997,00 R$ 997,00 

5 01 UN Switch 48 portas 10/100/1000Mbps 
RJ45 E 4X Portas 1G/10G Sfp HP. 
Similar, igual ou superior. 

287591-8 R$ 9.900,00 R$ 9.900,00 

6 01 UN Rack 19” 8U X 450Mm parede porta 
vidro bege Fibracem. similar, igual ou 
superior. 

370343-6 R$ 889,90 R$ 889,90 

 
4. AVALIAÇÃO DOS CUSTOS/BALIZAMENTO 
 
4.1. O custo unitário estimado foi apurado a partir de cotação de preços e mapa de 
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preços constante do processo administrativo, elaborado com base em pesquisas de 
preços praticados junto a fornecedores da região; 
4.2. As despesas encontram-se com o valor estimado em R$ 22.234,44 (vinte e dois 
mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 
 
5. DO PRAZO DE VIGENCIA. 
 
5.1. O prazo de Vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias. 
 
6    - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 
 

O valor proposto no orçamento enquadra-se no disposto no art. 75, inciso II, da 
Lei nº. 14.133/21, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e 
compras, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.  
 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à 
regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame 
realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 75, inciso II da Lei n. 14.133/21, 
onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

 
Art. 75. É dispensável a licitação: 
 
II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 
 
A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para 

realização do referido serviço em atendimento Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e 
Secretaria Municipal de Agricultura e Departamento de Terras e Defesa Civil; 
conforme certidões negativas apensadas”.  
 

Nota-se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, com 
isto, objetivamos atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, 
realizando a presente contratação.  
 
Nas palavras do doutor Marçal Justen Filho (2004, p. 236),  
 

“A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma 
licitação comum”. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e 
convite se filia não só à dimensão econômica do contrato.  
 

A lei determinou que as formalidades prévias devam ser proporcionais às 
peculiaridades do interesse e da necessidade pública. “Por isso, tanto mais simples 
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serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o 
valor a ser despendido pela Administração Pública.”  
 

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº. 14.133/21 para a 
contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no 
caso de obras e serviços de engenharia.  
 
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
7.1.  - AS despesas decorrentes da execução do objeto correrão pelas dotações 
orçamentárias para o exercício de 2022, de acordo com os fornecimentos dos 
materiais e dotações do ano vindouro. 
 
Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Admin. Planejamento de Fazenda; 
Unidade: 01 – Coordenadoria de ADM. e Planejamento; 
Projeto Atividade: 2.026 - Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do Secretário; 
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
Cód. Reduzido: 093; 
 
Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Admin. Planejamento de Fazenda; 
Unidade: 01 – Coordenadoria de ADM. e Planejamento; 
Projeto Atividade: 2.026 - Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do Secretário; 
Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; 
Cód. Reduzido: 099; 
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social; 
Projeto Atividade: 2.081 - Manutenção do Fundo Munic. De Assistência Social; 
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
Cód. Reduzido: 350 e 351; 
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social; 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social; 
Projeto Atividade: 2.081 - Manutenção do Fundo Munic. De Assistência Social; 
Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; 
Cód. Reduzido: 360 e 361; 
 
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura; 
Unidade: 01 – Gabinete do Secretário; 
Projeto Atividade: 2.014 - Manutenção da Sec. De Agricultura; 
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
Cód. Reduzido: 656; 
  
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura; 
Unidade: 01 – Gabinete do Secretário; 
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Projeto Atividade: 2.014 - Manutenção da Sec. De Agricultura; 
Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; 
Cód. Reduzido: 662; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. À CONTRATADA assiste suspender, eventual ou definitivamente, os 
serviços/compromissos no caso de descumprimento do pagamento deste Contrato, 
quando a inadimplência ultrapassar 60 (sessenta) dias; 
8.2 - Executar todos os serviços, 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; 
8.3 – Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas porventura ocorridos 
por falhas provocadas na execução do objeto do presente termo; 
8.4 - 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; 
8.5 – A CONTRATADA se obriga efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, 
no prazo e local indicados pela Administração, em restrita observância das 
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia e validade; 
8.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
8.6.1 - Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado 
no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 
8.7 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 
8.8 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
8.9 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
8.10 - 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 no contrato; 
8.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
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execução do contrato; 
8.12 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste contrato; 
8.13 – Entregar os materiais na conformidade do estabelecido no Anexo I do Edital 
em referência, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e 
todas as demais despesas necessárias; 
8.14 - Dar plena garantia sobre a qualidade dos equipamentos adquiridos por no 
mínimo 12 (doze) meses, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos 
prejuízos pela entrega do mesmo em desconformidade com o especificado no Edital, 
caso não seja possível à troca, tudo a encargo da CONTRATADA; 
8.15 - Nesse período, o fornecedor estará obrigado a reparar ou substituir os 
equipamentos e peças defeituosas, às suas expensas, responsabilizando-se por todos 
os custos decorrentes, assegurando assistência técnica de boa qualidade durante o 
período de garantia oferecido em sua proposta; 
8.16 – Proceder à entrega dos materiais num prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho; 
8.17 – Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na 
Proposta apresentada. 
8.18 – Comunicar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou 
Departamento de Compras, no prazo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de 
vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 
8.19 – No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto que responda 
pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento dos materiais. 
8.20 – Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos materiais, 
assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da 
adjudicação desta licitação. 
8.21 – Entregar os materiais adjudicados no prazo estipulado neste Termo, no local 
designado, acompanhado da Nota Fiscal e Termo de Garantia de Fornecedor com 
especificação e quantidade rigorosamente idênticas ao discriminado no Termo de 
Referência, Edital e Nota de Empenho, endereço do fabricante, do Fornecedor com o 
telefone do serviço de atendimento para eventual assistência técnica durante o prazo 
de garantia. 
8.22 – Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
improrrogáveis, após notificação formal, os materiais entregues, que esteja em 
desacordo com as especificações constante do Termo Referência e edital e seus 
anexos com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que 
apresente vício de qualidade. 
8.23 – Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas 
com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita 
entrega do objeto. 
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8.24 – O contratado fica obrigado a conceder livre acesso aos documentos e 
registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os 
servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle 
interno e externo. 
 
 
9. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 - A CONTRATANTE se obriga a cumprir fielmente o disposto nas Cláusulas quinta 
e oitava deste Contrato; 
9.2 – A CONTRATANTE nomeará através de Portaria, profissional devidamente 
instruído, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do presente 
Contrato, onde o mesmo poderá relatar ao gestor as infrações cometidas pela 
Contratada, bem como o andamento do mesmo, emitindo relatório e atesto em 
faturas ou notas fiscais com a finalidade de manter a regularidade da execução do 
objeto do presente contrato, podendo não aceitar os materiais que estejam em 
desacordo com o especificado, correndo as despesas oriundas destes serviços por 
conta da CONTRATADA; 
9.3 – Efetuar os pagamentos devidos pelo material fornecido de acordo com 
disposições do presente contrato. 
9.4 - Denunciar as infrações cometidas pelo CONTRATADO e aplicar-lhe as 
penalidades cabíveis nos termos da LEI Nº 8.666/93. 
9.5 - Fiscalizar a execução do objeto deste contrato, intervir ou interromper conforme 
previstos na Lei nº 8.666/93.  
9.6 – Dar publicidade do extrato de contrato nos meios de comunicações, tais como: 
Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficiais dos Municípios – AMM, 
na forma da lei; 
9.7 - Designar, por ato administrativo, Fiscal de contrato para acompanhar a 
execução das entregas dos materiais; 
9.8 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela Empresa para configurar 
casos fortuitos ou de força maior, dando por escrito, as razões de sua 
eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação. 
 
10. - CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO. 
 
10.1 – O pagamento será efetuado em uma única parcela, de acordo com a 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 
10.2 – O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias úteis a partir da 
apresentação das notas fiscais, requisições e relatório do fiscal de contrato. 
10.3 - 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; 
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10.4 - São responsáveis técnicos pela relação dos produtos e cotação e assinam o 
presente Termo os seguintes servidores: 
 
 

São Félix do Araguaia - MT, em 07 de março de 2022. 
 

 
 

 
 

GILMAR BARREIRA DE ALMEIDA. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

PORTARIA Nº 070/2021. 
 
 
 
 

EVERTON ALVES DE SOUZA. 
Matricula n.º 3663 

Departamento de T.I. 
 
 
 
 

LEONIA CAROLINA CLAUDIO MACEDO. 
Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. 

Portaria nº 008/2021. 
 
 
 
 

WEMES PEREIRA LEITE 
Secretario de Administração e Planejamento. 

Port. Nº 065/2022. 


