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MEMORANDO Nº 098/2020                                             Data:27/11/2020 
DE: GABINETE 
PARA: SECRETARIA ESPECIAL 

ASSUNTO:   “Abertura de Processo de Compra” 
 
       
         
                             Tem o presente a finalidade de solicitar de V.Sª, autorização para 
abertura de processo, visando cobrir despesas com a aquisição de materiais de consumo 
(fitas de led e outros) para reposição/reforma da decoração natalina das Avenidas: 
Tamoios, Tupinambás e Praça Central do Município. Segue anexa pesquisas de preço e 
Termo de Referência. 
 
 
 
 
 
      
0200 –  Gabinete do Prefeito 
Projeto Atividade –  
2003- Ações Alusivas do aniversário do Município, Decorações natalinas  
Elemento de Despesas – 33.90.30 Material de Consumo 
33.90.30.26 – Elétrico e Eletrônico. 
Reserva Orçamentária: R$ 16.150,34 (dezesseis mil cento e cinquenta reais trinta e 
quatro centavos).     

 
   

 
                             Atenciosamente. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0 – IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE: 

Unidade: GABINETE DO PREFEITO 

Interessado/responsável: RAIMUNDO HAILTON CARDOSO CORRÊA 

2.0 – OBJETO: 

 Aquisição dos materiais de consumo e eletroeletrônicos visando atender as atividades de 
ornamentação de enfeites natalinos nas Avenidas principais e Praça Central do Município 
de Cabixi.    

3.0 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO: 

A aquisição dos materiais se dá em decorrência deste Gabinete não dispor de materiais 
suficientes para atender as decorações natalinas das Avenidas: Tamoios, Tupinambás, 
praça municipal, que tem por objetivo proporcionar a população um espírito harmônico e 
natalino. 

4.0 – QUANTIFICAÇÕES E ESPECICAÇÕES TÉCNICAS 

Item Quant. Und Especificação 

01 10 Und Fita auto fusão 519mm 

02 60 Und Fita Isolante 19 mm x 20 mts 

03 130 Mt Fita de Led 220 W Led ml 10538 - na cor verde 

04 130 Mt Fita de Led 220 W Led ml 10538 - na cor vermelho 

05 130 Mt Fita de Led 220 W Led ml 10538 - na cor azul 

06 130 Mt Fita de Led 220 W Led ml 10538 - na cor amarela 

07 130 Mt Fita de Led 220 W Led ml 10538 - na cor branca 

08 140 Und Cabo 2x0,5 bivolt  

09 04 Rolo  Fio paralelo 2,5 

 

5.0 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas referentes ao objeto mencionado neste termo correrão à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária 
0200 –  Gabinete do Prefeito 
2.003–Ações alusivas do aniversário do Município, Decorações natalinas   
Elemento de Despesa: 
33.90.30 – Material de consumo. 
Reserva Orçamentária – R$ R$16.150,34 (dezesseis mil cento e cinquenta reais trinta e 
quatro centavos).      
Despesas com aquisição de materiais elétrico e eletrônico para decoração natalina. 
33.90.30.26 – ELÉTRICO E ELETRÔNICO. 

6.0 – JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO: 
Considerando que os quantitativos em estoque não são suficientes para a realização dos 
serviços de enfeites natalinos deste ano, uma vez que os materiais adquiridos no 
exercício de 2019 parte vieram a queimar, pois são materiais frágeis e ficando expostos 
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as questões climáticas acabam queimando com facilidade, e só se toma conhecimento da 
funcionalidade de cada led no ato de verificação/teste dos materiais. 
 
7.0 – METODOLOGIA   
Sugerimos a aquisição de acordo com o inciso II do artigo 24, da Lei n°. 8.666/93 Art. 24.  

É dispensável a licitação: 
 

                                          II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 
 
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE 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. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se 
verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

Justificamos ainda que, embora houve previsão na LOA (Lei Orçamentária 
Anual), despesas com enfeites natalinos, o processo foi aberto somente agora em virtude 
do tempo de pandemia vivido pelo país e em razão do Decreto de calamidade Pública, foi 
emitido carta recomendatória do TCE/RO nº DM 052/2020/GCESS, para que houvesse o 
contingenciamento de despesas com recursos próprios, sendo permitido somente gastos 
na área de saúde. 

Considerando a diminuição de casos no município e por dispor de recursos 
orçamentários e financeiros, considerando haver o interesse no objeto a ser contratado e 
Considerando não haver mais tempo pra licitar é que optamos por meio de dispensa nos 
termos da lei 8.666/93. 

8.0 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO: 

8.1 - Devendo a entrega ser de forma integral (uma única parcela), no prazo máximo de 
10 dias a contar do recebimento da nota de empenho pela empresa vencedora do 
certame. Os produtos deverão no ato da entrega apresentar garantia mínima de um ano, 
devendo os mesmos ser entregues na Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, desta 
Prefeitura Municipal, localizada na Av. Tamoios, nº 4031 – Centro, telefone (69) 3345-
2353, de segunda a sexta, no horário das 7:00 às 13:00 hrs, para que a mesma seja 
conferida pela comissão de recebimento de materiais da Prefeitura Municipal.  

Todas as despesas com a entrega do objeto correrão por conta da proponente vencedora 
da    licitação.   

8.2 - A partir da data de emissão do Empenho a empresa vencedora terá um prazo de no 
máximo 15 (quinze) dias para entrega total de todos os materiais cotados. 

Todas as despesas com a entrega do objeto correrão por conta da proponente vencedora 
da    licitação. 

09. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA 
O prazo de garantia para todo o mobiliário especificado não deverá ser inferior a 60 
(sessenta) dias contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o 
transporte até o local de entrega, montagem ou instalação, mesmo após sua aceitação 
pela unidade gestora da presente aquisição. 
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10.0 - DEVERES DA CONTRATADA 

Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, Regulamentos 
e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se 
incluem os dispositivos a seguir: 

a) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou 
especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado 
ou até o limite da modalidade licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal nº. 
8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame do JURIDICO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABIXI; 

b) Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por 
escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos 
que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades 
relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso 
fortuito ou de por força maior; 

c) Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal; 

d) Substituir o produto/serviço, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação 
formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e 
com a respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade. 

e) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e 
transporte do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste 
Instrumento Convocatório; 

f) Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega/execução dos objetos com as 
devidas garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a 
outra empresa; 

g) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições 
(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente 
contratação; 

h) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial 
ou total na entrega/execução do objeto; 

i) Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam 
favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens 
auferidas refletirão em uma redução de preço; 

Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter 
as mesmas condições. 

 

11.0 -DEVERES DA CONTRATANTE 

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

a) Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento 
do objeto; 
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b) Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que 
obedecidas às condições estabelecidas na Nota de Empenho; 

c) Acompanhar a entrega dos objetos de acordo com a Nota de Empenho, podendo 
recusar qualquer objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo 
com as normas ou descrições; 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas 
no CONTRATO. 

12.0 -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) O Licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais 
cominações legais.  

b) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;  

c) Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente;  

d) Advertência; 

e) Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 

f) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso 
de atraso na entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento contratual, 
na execução do fornecimento ou prestação de serviço, limitado a 10% (dez por cento); 

g) Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, 
quando convocada para tal, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se 
a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor contratado; 

h) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Cabixi - RO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de acordo com o art. 87 da Lei 
8.666/93, inciso III; 

i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02; 

“Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
aprese ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução  de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distritos Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4ºdests Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo  das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais.” 



 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

GABINETE DO PREFEITO 

j) Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a 
Administração poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato; 

k) A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 
contratual; 

l) A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de 
ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei; 

m) Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos 
casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a 
solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos 
necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que 
ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente 
prorrogação. 

13.0– DO PAGAMENTO: 

13.1 – O licitante deverá fornecer o número da conta, número da agência e o nome do banco, por 
ocasião da proposta. 

13.2 – Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência, à apresentação de documentação exigida em disposição do ato 
convocatório, legal ou regulamentar, à regularidade fiscal. 

13.3 – O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 
habilitação pelo contratado deverá dar ensejo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer 
inexecução do serviço ou não tiver prestado a contento. 

13.4– O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário em favor do contratado (a), no 
prazo de 10 (Dez) dias após o fornecimento do produto adquirido, e apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura Eletrônica a qual deverá ser entregue na Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, para 
a mesma seja conferida pela comissão de recebimentos de materiais da Prefeitura 
Municipal.119.5– O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

a) Nota fiscal/fatura eletrônica discriminatória, em via única, devidamente atestada. 

b) CND – Certidões Negativa de Débitos para com a Previdência Social. 

c) CRF – Certidões de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 

14.0 – CONDIÇÕES GERAIS 

Fica eleito o Foro da Comarca de Colorado do Oeste, para dirimir questões oriundas 
deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor. 

 

15.0 – ASSINATURA DA UNIDADE DEMANDANTE 

O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da secretaria, 
ciente com os termos aqui apresentados, e de responsabilidade dos mesmos. 
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INTERESSADO/RESPONSÁVEL:      

 

 

 

.0 – AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE 

 

 

 

  


