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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO  

LICITAÇÃO COM ITENS E COTA EXCLUSIVA ME/EPP/MEI (LC 123/2006) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/ RN  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - PE 

(Processo Administrativo n° 01070001/2021) 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos destinados ao atendimento das demandas do 
município de Viçosa/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as 
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento. 
  

Item Tratamento Material/Serviço 
Unid. 

medida 

Qtd 

licitada 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 Exclusivo 

4761 - GELADEIRA (280 LT) COM 01 PORTA Na cor 

branca; Garantia: mínima 01 ano; Tipo de refrigerador: 01 

porta; Prateleiras: As prateleiras e os complementos 

(separador de garrafas e de pacotes) devem ser reguláveis 

permitindo ajuste a altura conforme a necessidade; Grade 

devem ser removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza; 

Iluminação interna: no refrigerador; Puxadores: embutidos; 

Nível de consumo “A” conforme regulamentação do 

INMETRO; capacidade de no mínimo 280 litros; Cor branca; 

Alimentação: 220v. 

Unidade 6 2.180,00 13.080,00 

2 
Cota 

principal 

4762 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Ar condicionado, 

capacidade 12.000 BTUs, tipo split, 220 volts, ciclo reverso, 

controle remoto total, baixo nível de ruído, nível A, selo 

Procel, compressor tipo rotativo. Com instalação do 

equipamento, incluindo todos os materiais que se fizerem 

necessários, bem como toda a mão de obra. GARANTIA 

MÍNIMA DE 1(UM) ANO A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

Unidade 30 2.400,00 72.000,00 

2 
Cota 

reservada 

4762 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Ar condicionado, 

capacidade 12.000 BTUs, tipo split, 220 volts, ciclo reverso, 

controle remoto total, baixo nível de ruído, nível A, selo 

Procel, compressor tipo rotativo. Com instalação do 

equipamento, incluindo todos os materiais que se fizerem 

necessários, bem como toda a mão de obra. GARANTIA 

MÍNIMA DE 1(UM) ANO A PARTIR DA INSTALAÇÃO. 

Unidade 10 2.400,00 24.000,00 

3 Exclusivo 

4764 - CADEIRAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS Cadeira 

ergonômica fixa, sem braços, assento e encosto estofados 

em espuma de poliuretano laminada 40mm, revestimento 

em tecido polipropileno, com proteção das bordas em PVC, 

base com 04 pés, estrutura em aço tubular, pintada em 

epoxi preto. DIMENSÕES: Altura: 900mm; Profundidade: 

670mm; Largura: 655mm; Altura do encosto: 450mm; 

Largura do encosto: 450mm; Profundidade do assento: 

450mm; Largura do assento: 450mm; Altura do assento(em 

relação ao piso): 455mm. 

Unidade 36 299,00 10.764,00 

4 Exclusivo 

4765 - MESA ANGULAR (FORMATO EM "L") Mesa angular 

(formato em "L") 1200 x 1200 x 750mm, tampo em MDF 

com revestimento em laminado melamínico BP 18mm na 

cor cinza, montada sobre estrutura metálica, com pintura 

epoxi eletrostática, ponteiras personalizadas, sapatas 

niveladoras com bucha de rosca metálica. 

Unidade 11 880,00 9.680,00 

5 Exclusivo 4766 - MESA RETA 1200x750mm Tampo em MDF com Unidade 11 499,00 5.489,00 
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revestimento em laminado melamínico BP 18mm na cor 

cinza, montada sobre estrutura metálica, com pintura epoxi 

eletrostática, ponteiras personalizadas, sapatas niveladoras 

com bucha de rosca metálica. 

6 Exclusivo 

4767 - ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO 02 PORTAS (AÇO) 

Armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, 

a ser fixado através de parafusos na parede, com três 

portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura 

eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, 

garantia de um ano ou superior a partir da entrega. 

Unidade 11 399,00 4.389,00 

7 Exclusivo 

4768 - ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Armário 

de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 

0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, 

confeccionado em chapas de aço 26. Com dobras 

especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado 

de corte e estamparia. Com garantia de 12 meses. 

Unidade 10 1.399,00 13.990,00 

8 Exclusivo 

4769 - LIQUIDIFICADOR (03 VELOCIDADES) Liquidificador 

de uso doméstico com mínimo 3 velocidades com Função 

Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo1. (um) copo 

fabricado em polipropileno. Faca em aço inoxidável. 

Potência mínima 400 watts, copo com capacidade 2 Litros. 

Unidade 10 185,00 1.850,00 

9 Exclusivo 

4770 - FERRO DE PASSAR A VAPOR  Ferro de Passar 

seco e a vapor, tensão 220v, funcionamento a vapor e seco, 

limpeza automática, ajuste automático de vapor, cabo 

anatômico, duplo visor de nível de água, com suporte para 

enrolar o cabo, elétrico, potência 1200W, garantia de no 

mínimo 01 ano e assistência técnica. 

Unidade 7 89,00 623,00 

10 Exclusivo 

4771 - ARMÁRIO DE AÇO (02 PORTAS) Armário em aço, 

com 2 portas chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento 

anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, 

dimensões mínimas 1,98 x 0,90 x 0,40 m (A x L x P). 

Unidade 24 1.420,00 34.080,00 

11 Exclusivo 

4772 - ARMÁRIO EM MADEIRA (02 PORTAS) ARMÁRIO 

ALTO ESTANTE DE MADEIRA • Armário confeccionado em 

madeira • Com prateleiras e compartimentos • Duas Portas • 

Bordas e sapatas em PVC • Medindo aprox. (m) A x L x P 

1,70 X 1,10 X 55 cm 

Unidade 11 890,00 9.790,00 

12 Exclusivo 

4773 - MICROONDAS (30 LT) Capacidade mínima: 30 

litros; Funções: auto descongelar, grill, painel com relógio, 

bloqueio do painel, timer, teclas pré-programadas; 

Voltagem: 220V/60Hz;máq, Garantia mínima: 1 ano; 

Referência: Classificação: selo procel categoria A, 

certificação do INMETRO [Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic n° 

20 de 01/02/2006)]; Manual em português. 

Unidade 7 830,00 5.810,00 

13 Exclusivo 

4775 - FOGÃO INDUSTRIAL Fogão industrial 04 bocas: A 

gás, 4 bocas, estrutura em monobloco e pés em aço, com 

forno. Grelhas em ferro fundido 30x30. Medidas mínimas: 80 

cm de altura, 80 cm de profundidade e 69 cm de largura. 

Unidade 8 1.300,00 10.400,00 

14 Exclusivo 

4776 - ESTANTE EM AÇO (PRATELEIRA) Estante de aço 

medindo 2000X930X400MM c/ 06 prateleiras na cor cinza 

com reforço de sustentação ômega "x" traseira e haste 

lateral. 

Unidade 25 389,00 9.725,00 

15 Exclusivo 

4777 - APARELHO TELEFÔNICO Aparelho telefônico, 

convencional, com teclas mínimas das funções: flash, redial 

e mute, níveis de campainha ajustáveis.pinos padrões; flash 

com duração de 100 a 250 ms, com melodias padrões, 

assistência técnica nesta capital e garantia - mínima de 01 

(um) ano. 

Unidade 23 100,00 2.300,00 

16 Exclusivo 

4778 - TELEVISÃO LED 43 POLEGADAS TV LED de 42 ou 

43 polegadas flat Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 

1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS Conversor 

Unidade 10 2.600,00 26.000,00 
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Digital Integrado, tipo smart (navegador web, download de 

aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: 

Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; 

Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e 

Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle 

remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada 

componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 

Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital 

óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). 

17 Exclusivo 

4779 - LONGARINA 03 LUGARES Longarina 03 lugares: 

longarina com 03 lugares; cadeira secretaria executiva; 

espuma injetada, revestida em tecido, acabamento em pvc, 

tipo para 03 lugares; sem braços; com assento e encosto 

fabricado e moldado anatomicamente; dimensões 

aproximadas do encosto 400x350 mm (lxa) e assento 

420x460 mm (pxl); estrutura da longarina de seção 

retangular dupla mínimo 3mm de parede, com reforço 

interno em tubo 7/8¨; base lateral retangular oblonga; dupla - 

com pés no padrão dotado de elos de apoio para fixação 

com 02 furos de aproximadamente 0,02 mm; galvanizado e 

pintado em pintura eletrostática a pó epóxi; na cor preta; 

com certificado de garantia de no mínimo 12 meses; 

fabricado de acordo com a legislação vigente. 

Unidade 18 1.370,00 24.660,00 

18 Exclusivo 

4780 - SUPORTE PARA TELEVISÃO  Suporte metálico 

para TV LED 32" a 43”: articulado, em aço carbono, cor 

preta, parafusos e peças de fixação incluídos, garantia de 

12 meses. 

Unidade 10 60,00 600,00 

19 Exclusivo 

4781 - MESA PLÁSTICA QUADRADA Mesa plástica 

quadrada branca para 04 lugares, empilhável, no formato 

quadrado, estrutura em 100% em polipropileno com 

tratamento antiuv. Dimensões aprox.: altura (725mm) 

comprimento (720mm) largura (720mm) estrutura inteira na 

cor branca. De acordo com normas do inmetro. Garantia de 

12 meses. 

Unidade 60 98,00 5.880,00 

20 Exclusivo 

4782 - VENTILADOR COLUNA (FERRO) 50CM Ventilador 

de coluna, mínimo de 50 cm, em ferro, mínimo 3 

velocidades, ajuste de inclinação, grade removível, potência 

mínima de 140w, ajuste de altura. Garantia mínima do 

fornecedor 12 meses. 

Unidade 15 289,00 4.335,00 

21 Exclusivo 

4783 - CADEIRA PRESIDENTE COM RODÍZIOS E APOIA 

BRAÇOS Cadeira giratória estofado espaldar alto com apoia 

braços reguláveis e rodízios. Mecanismo amortecedor e 

regulador de assento e encosto. Equivalente ABNT NBR 

13962:2006 - cadeira giratória operacional alta. 

Unidade 12 998,00 11.976,00 

22 Exclusivo 

4784 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 

Gaveteiro p/ escritório; em madeira compensado; tampo 

superior com 20 mm de espessura; revestido em laminado 

melânico; medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm. 

Unidade 13 589,00 7.657,00 

23 Exclusivo 

4785 - CADEIRA PLÁSTICA Cadeira plástica monobloco 

empilhável torres. Estrutura de 4 pés e sem braço.100% em 

polipropileno virgem com tratamento anti-uv. Com o encosto 

reforçado. Com capacidade de 120 a 140 kg. Altura 

(890mm) comprimento (510mm) largura (430mm) estrutura 

inteira na cor branca. Garantia de fábrica de 12 meses. Com 

certificação pelo inmetro. 

Unidade 266 45,00 11.970,00 

24 Exclusivo 

4786 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO Especificações 

Mínimas: Canais – Entrada para Cabo P10 (Microfone), 

Entrada para cabo P10 (Guitarra/Violão), Entrada auxiliar, 

Equalização - Graves e Agudos, 01 alto falante de 12" e 01 

tweeter, Potência - 150W, Conectores de entrada USB, 

bluetooth. 

Unidade 6 1.089,00 6.534,00 

mailto:prefeituravicosarn@hotmail.com


  

                                                          
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Ozéas Pinto, nº 140, Centro, Viçosa – RN. CEP: 59.815-000 - CNPJ: 08.158.198/0001-48 

E-mail: prefeituravicosarn@hotmail.com. Fone (84) 3376 -0044 * 3376 -0102 

25 Exclusivo 

4787 - BANQUETA PLÁSTICA Banqueta plástica em 

polipropileno ou similar, nas dimensões máximas de : altura 

total : 40mm ; largura: 450mmx450mm ; na cor branca. 

Unidade 220 29,90 6.578,00 

26 Exclusivo 4789 - ARMÁRIO EM AÇO 1,90CM Unidade 20 1.580,00 31.600,00 

27 Exclusivo 4790 - ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS Unidade 20 899,00 17.980,00 

28 Exclusivo 

1214 - ARMÁRIO EM AÇO 1,70CM ARMÁRIO VITRINE, 

MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PORTA EM VIDRO 

TRANSPARENTE MÍN 3MM, 03 PRATELEIRAS, 02 

PORTAS COM FECHADURA. DIMENSÕES: 1,50 X 0,50 X 

0,40 M. 

Unidade 15 1.799,00 26.985,00 

29 Exclusivo 4792 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L INOX Unidade 7 1.100,00 7.700,00 

30 Exclusivo 

4793 - CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO  Cadeira 

Plástica de polipropileno empilhável, com Proteção anti-UV 

(ultra Violeta) que garante uma maior durabilidade. 

Certificada pelo INMETRO na classe BY para uso irrestrito, 

ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a 

carga de 140 kg. Dimensões Produto Aproximadas (Compr. 

X Larg. X Alt.): 60 cm x 60 cm x 79 cm. Cor Branca. 

Garantia de 5 anos. 

Unidade 200 58,00 11.600,00 

31 Exclusivo 
4794 - BEBEDOURA DE COLUNA COM DUAS 

TORNEIRAS 
Unidade 10 800,00 8.000,00 

32 Exclusivo 

4760 - GELADEIRA DUPLEX (500 LT) Geladeira Duplex 

Frost Free 500 litros Descritivo técnico: - Capacidade de 

armazenamento de no mínimo 500 litros. - Controle de 

temperatura do refrigerador eletrônica externa: permite 

ajustar a temperatura do compartimento do refrigerador para 

melhor atender as condições de conservação dos 

reagentes. - Controle de temperatura do freezer manual: 

serve para ajustar a temperatura do freezer entre mínimo / 

médio / máximo. - Frost Free: não precisa fazer o degelo. 

Garantia mínima de 1 ano - Obs.: sem a presença de porta-

latas. 

Unidade 5 5.950,00 29.750,00 

33 Exclusivo 

4763 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Condicionador 

de Ar; do Tipo Split, Inverter; Com Capacidade de 18000 

Btus; Operação: Vazão de Ar de 860 M3/h; Com Filtro do 

Tipo Removível, Lavável; Voltagem: 220v; Com Consumo 

Aproximado de Eficiência Energética de 3,21 W; Com Selo 

Procel, Classificação Energética A; Funções: Brisa, Turbo, 

Timer Digital 24 Horas, Função Desumidificar, Display 

Digital, Função Liga/desliga; Com Baixo Ruído e Display de 

Led; Equipamento Composto de 1 Unidade Condensadora 

Externa e 1 Unidade Evaporadora Interna; Com Utilização 

do Gás R410a; Gabinete Confeccionado Em Confeccionado 

Em Polipropileno; Fornecido Com Controle Remoto Sem 

Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em 

Português, Certificado de Garantia Com Prazo Mínimo de 

12 Meses a Partir Da Entrega; Equipamento Fabricado de 

Acordo Com As Normas Nbr 16401 e Nbr 7256. Com 

instalação do equipamento, incluindo todos os materiais que 

se fizerem necessários, bem como toda a mão de obra. 

GARANTIA MÍNIMA DE 1(UM) ANO A PARTIR DA 

INSTALAÇÃO. 

Unidade 10 2.950,00 29.500,00 

34 Exclusivo 

4774 - FOGÃO 04 BOCAS Fogão - 4 bocas; Acendimento 

automático (mesa e forno); Forno autolimpante; capacidade 

mínima: 45 litros; Válvula de segurança no forno; Prateleira 

removível; cor branca. 

Unidade 8 749,00 5.992,00 

35 Exclusivo 4788 - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA Unidade 6 1.200,00 7.200,00 

36 Exclusivo 4795 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS Unidade 10 1.980,00 19.800,00 

37 Exclusivo 4796 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Unidade 5 3.950,00 19.750,00 

38 Exclusivo 4797 - AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS Unidade 6 5.950,00 35.700,00 

39 Exclusivo 4798 - VENTILADOR DE MESA  Ventilador de mesa 30 cm, Unidade 6 149,00 894,00 
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com pás de plástico, grade plástica, fluxo de ar fixo ou 

oscilante, ajustável em várias posições e possui no mínimo 

três velocidades. Especificações Técnicas: - Ventilador de 

Mesa 30 cm; - Cor: Branco ou preto; - Diâmetro da Grade: 

máximo de 370mm; - Voltagem: 220V; - Controle de 

Velocidade mínimo: 03 (três) velocidades; - Rotação: 1200 a 

1500 RPM; - Potência: mínimo de 40W; - Corrente Máxima: 

0,30A /0,23A; - Comprimento do Cabo: mínimo de 1,5m; - 

Peso: máximo de 2,8 kg; - Consumo de energia máxima: 

0,08 kW/h - Grade e hélice: Plástica; - Fabricação Nacional; 

- Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução. 

40 Exclusivo 

4799 - ESTANTE PARA PARTITURA (FILARMÔNICA) 

Base superior em forma de prancheta onde é colocada as 

partituras em Aço; Dimensões mínimas da Base em 

46x34x6cm (espaço para as partituras); Regulagem de 

altura mínima de 95 cm e máxima de 150cm; Tripé em aço e 

conexões em plástico; Acabamento em preto possuindo 

pintura em epóxi. 

Unidade 100 90,00 9.000,00 

41 Exclusivo 4791 - ARMÁRIO DE AÇO 1,70CM Unidade 5 1.350,00 6.750,00 

Total Geral 602.361,00 

 
1.2. Do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s). 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO. 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

1.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor 
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o 
preço do primeiro colocado da cota principal. 
 

1.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 
ocorrer pelo menor preço. 

 
1.5. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados 

aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os 
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do 
pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 
8.538, de 2015. 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A aquisição visa dotar as unidades solicitantes dos equipamentos os quais irão supri-las e aparelhá-
las, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades favorecendo a 
resultados mais efetivos. E também em virtude de reposição de bens que encontram já com uma 
utilização bem antiga e desgastada, já não atendendo de forma ideal as necessidades de uso das 
unidades.  
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002, e do Decreto n° 3.555, de 2000. 
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4. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. Neste caso específico, justifica-se que o uso do SRP foi adotado em razão da natureza do objeto, 
pois pelas características dos bens, há a necessidade de contratações frequentes para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade e programas de governo, e não é possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, o que se enquadra no art. 3º, 
incisos I, III e IV, do Decreto n° 7.892/2013, e no art. 3º, incisos I, III e IV, do Decreto Municipal n° 
049/2020, razão pela qual se considera cabível a adoção do SRP. 

 
5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE  

 
5.1. A estimativa do valor da contratação para alguns itens não ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), cabendo o tratamento diferenciado EXCLUSIVO para ME e EPP nesses itens e a reserva de 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) dos demais, tendo em vista não haver incidência de 
nenhuma das hipóteses previstas no art. 49, da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 
6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 
6.1. O prazo de entrega dos bens é de: 10 (dez dias) uteis após a emissão da autorização de 

fornecimento, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, em 
remessa Fracionada, no endereço: Rua Ozéas Pinto, 140, Centro, Viçosa/RN, CEP: 59.815-000. 
 

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
 

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
 

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

6.4.1. 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. 

 
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

7. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 

7.1. Depois de recebida a documentação, o setor de gestão orçamentário-financeira procederá à 
realização do registro contábil da liquidação da despesa, obedecendo aos prazo estabelecidos pelo 
Decreto Municipal n.º 021/2018 - PMV. 
 

7.2. O pagamento será efetuado contra empenho, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 
rubricada pelo responsável pelo recebimento e liquidada, por intermédio da Prefeitura. 
 

7.3. O responsável pelo atesto da pertinente despesa, conferirá a documentação legalmente exigível 
para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, 
as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se o objeto atendem às 
especificações e condições deste contrato, assim como estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto. 
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7.4. Após o cumprimento de todas as providências que trata os itens anteriores, a documentação deverá 
ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento. 
 

7.5. O pagamento será efetuado de acordo com a Resolução n.º 032/2016 – TCE/RN, subsidiada pelo 
art. 5º da Lei 8.666/93 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 021/2018 - PMV, obedecendo a 
ordem cronológica dos credores cujas despesas já foram liquidadas. 
 

7.6. No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será efetuado após 
expedição da ordem de pagamento a que se refere o art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de 
recursos, e os prazos: 

 

7.6.1. de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento 
equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com relação às obrigações de baixo valor, que são as obrigações cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24.  

7.6.2. de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos 
demais casos, como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

 

7.7. Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, as certidões negativas, ao 
fornecimento do objeto ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade 
gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento 
das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das 
exigibilidades. 
 

7.8. 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. 
 

7.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 
 

7.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   
 

7.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
 

7.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
 

7.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

7.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
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contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 

7.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) 

365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. São obrigações da Contratante: 
 

8.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 

8.1.2. 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; 
 

8.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 

8.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 

8.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 

8.1.6. 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. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

 

9.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 
 

9.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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9.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 
 

9.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
 

9.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

9.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  
 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
 

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 

11.1. 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. 

 
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, 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. 

 
12.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado 

a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.  
 

12.2. 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 co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.3. 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. 

 
13. DO REAJUSTE 

 
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 
 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
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13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  
 

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

14. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução do contrato. 
 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
 

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 
12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro 
dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
 

15.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas 
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.  
 

15.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, 
ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas 
específicas.  
 

15.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 
pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções 
necessárias.  
 

15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 
substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e 
desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  
 

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 
técnica autorizada.  
 

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo 
Contratante.  
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15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, 
de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório 
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a 
execução dos reparos.  
 

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a 
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal 
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.  
 

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 
responsabilidade da Contratada.  
 

15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 
 

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.3. fraudar na execução do contrato; 
16.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
16.1.5. cometer fraude fiscal; 
16.1.6. não mantiver a proposta. 
 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
16.2.2. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
16.2.3. multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 
16.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
16.2.5. 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;  

16.2.6. 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; 

 
16.3. As sanções previstas no primeiro, quinto, sexto e sétimo do subitem anterior poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que: 
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16.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
16.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
16.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 

16.5. 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, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 
16.6. 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 da União e cobrados judicialmente. 
 

16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
 

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 

16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
 

16.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 

16.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público.  
 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

 
17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 602.361,00 (seiscentos e dois mil e trezentos e 

sessenta e um reais). 
 

Viçosa/ RN, 20/07/2021. 
FRANCISCO UBIRACI NOBRE PEREIRA 

Sec. Mul. de Administração 
 
O presente Termo de Referência foi aprovado por: 
 
 

VICTOR RAMON ALVES 
Prefeito Municipal 
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