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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO E 
CONSERVAÇAO DO ARQUIVO DA PRELAZIA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT, 
LEGADO DOM PEDRO CASALDALIGA, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 0867-2021 DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL, CONFORME AS 
NORMAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E 
MINUTA DE CONTRATO. Considerando o artigo 24, Inciso II, descrito na Lei Federal 8.666/93, que 
trata da Dispensa de Licitação. Ainda conforme caput do Artigo 26 da mesma Lei. 
 

ITEM DESCRIÇAO DO 
OBJETO 

UND QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL COD TCE-MT 

1 PRATELEIRA DE VIDRO 
SENDO: COM 04 
PRATELEIRAS DE 2,10 x 
1,00 METRO E 
FECHADURA. 

UND 1 R$ 3.350,00 R$ 3.530,00 - 

2 PORTAS PARA VITRINE 
COM FECHADURA E 
TUBOP DE ALUMINIO. 
TAMANHO 
APROXINADO 2,10 x 
1,00. 

UND 1 R$ 1.745,00 R$ 1.745,00 - 

         
1.2. Para a determinação do preço máximo de referência foi considerado a média entre   os valores obtidos 
em cotações, adotando-se a média de preços, considerando todos os   orçamentos. 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A aquisição do equipamentos/material permanente, e para preservar o acervo histórico de Dom 
Pedro Casaldaliga, para a atual e futura gerações que conta com cerca de 350 arquivos catalogados e 
digitalizados. Dentre eles estão: Fotos Slides, Mapas e Demarcações dos Municípios, diários, Livros, 
Teses, Correspondências. Esses mesmos documentos ja fomentaram varias pesquisas de historiadores e 
acadêmicos. Propiciaram algumas reportagens, livros e filmes, levando a conhecimento do mundo, uma 
região, tida como vale dos esquecidos, dada a importância da figura de Dom Pedro Casaldaliga. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 
3.1. Os objetos desta licitação têm padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente 
definidos neste edital, por meio de especificações usuais do mercado, bem comum. 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
4.1. O prazo de entrega do objeto desta licitação deverá ser de até 15 (quinze) dias, após a autorização 
de ORDEM DE SERVIÇO;  
4.2. Os moveis sera recebida provisoriamente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
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do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
na planilha de preços/ proposta orçamentaria. 
4.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
4.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1. São obrigações da Contratante: 
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
6.  DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
 
a) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a execução do projeto 
básico e esteja pronta e o serviço seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições 
de uso; 
b) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de obra necessária à execução dos 
serviços. 
c) fornecer e utilizar na execução dos moveis, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade. 
d) realizar as despesas com mão-de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação 
fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de 
quitação. 
e) assumir quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, 
aos fatos de que resultem na destruição ou danificação dos moveis, estendendo-se essa responsabilidade 
até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS". 
f) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e 
quaisquer despesas referentes à pintura interna e externa. 
g) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessarias, 
no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente 
Contrato, observado a Lei nº 8.666/93. 
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h) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
acompanhadas dos relatorio aprovado pelo fiscal de contrato responsável da CONTRATANTE, 
especificando claramente o custo específico com a mão-de Obra. 
i) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes os serviços já executada. 
 
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA. 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da lei e do presente contrato. 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento. 
e) fiscalizar a execução da entrega dos moveis sera realizada por servidor designado como Fiscal do 
Contrato. 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz 
respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato. 
g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do 
recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por 
Engenheiro responsável pela fiscalização. 
h) aplicar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de quaisquer das 
cláusulas deste contrato. 
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução dos moveis, após a sua conclusão e 
entrega final. 
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela. 
k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público 
respeitado os direitos da CONTRATADA. 
l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados na Lei nº 8.666/93. 
 
7.  DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
9.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
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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 e prepostos, de conformidade  a lei nº 666/93. 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  
 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicado pelo contratado. 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o      órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital. 
 
11.  DO REAJUSTE 
 
11.1. Os preços são fixos, podendo sofrer reajuste conforme a previsão legal; 
 
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada  que: 
13.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.5. Cometer fraude fiscal; 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
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CONTRATADA as seguintes sanções: 
13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 
13.2.2. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto 
licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgulas 
nove por cento). 
13.2.3. Multa compensatória de 02% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de 
Referência. 
13.2.7. 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 a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
13.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades com base a Lei Federal nº 8.666/93, as empresas ou 
profissionais que: 
13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666/93, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa do Município e cpintura interna e externados judicialmente. 
13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
14.  DA EMPRESA E ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
 
14.1.  MARCIO VINICIUS FERNANDES SOUSA - MEI, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 
23.075.613/0001-93; estabelecida na Rua Raimundo Pereira Rocha, nº 36, Bairro Vila Nova, 
representada neste ato por seu Socio Diretor Marcio Vinicius Fernandes Sousa, portadora do CPF n.º 
033.474.581-09. 
14.2. Custo estimado da contratação é de R$ 5.275,00 (Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais). 
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15.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 
15.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo: 
 

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento de Faznda; 
Unidade: 01 – Coordenadoria de ADM e Planejamento; 
Projeto Atividade: 2028 – Manutenção e Encargos da Coord. ADM. E Planejamento; 
Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; 
Cód.: 116; 

 
 

São Félix do Araguaia - MT, em 14 de junho de 2022. 
 
 
 

EDMUNDO SOUSA BRITO 
Secretario Adjunto Gestão e Governo. 

Port. 249/2022. 


