
 

 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  
 

MEMORANDO Nº 040/2021                        Data: 08/04/2021 
DE:                  SEMAP 
PARA:              GABINETE DO PREFEITO 
ASSUNTO:       “Abertura de processo” 
 
  
 

 
 Tem o presente a finalidade de solicitar de Vossa Excelência, 
autorização para abertura de processo, visando cobrir despesas com aquisição de 
materiais de consumo. Segue anexas pesquisas de mercado e Termo de 
Referencia.                   
         
       Esta Secretaria de Agricultura e Pecuária solicita ainda que a 

presente aquisição seja realizada de acordo com o que dispõe a Lei 8.666 de 21 

de junho de 1993, alterada pela Lei 9.648, de 27 de Maio de 1998; 

  

 “Artigo 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. 

  
Para tal, designamos a seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária:  0700 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
Projeto Atividade: 2.051 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pecuária 
Elemento de Despesa:  33.90.30 – Materiais de Consumo 
  Reserva Orçamentária: R$ 1.873,23 

 
                        
Autorizo na forma da Lei.                                                                 Atenciosamente, 
 
____/____/_____ 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 - UNIDADE REQUISITANTE 
 
1.1. Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Cabixi - SEMAP 

 
2 – OBJE TO 
 
2.1 - Aquisição de materiais para construção, visando finalizar a obra do Barracão 
da Feira Municipal. Conforme especificação abaixo; 

Item Descrição Unid. Quant. 

01 Cimento 50 Kg saco 23 

02 Areia fina m³ 03 

03 Tijolo unid. 700 

 
 
3 – JUSTIFICATIVA 
 
3.1. A aquisição se justifica devido à necessidade do calçamento do Barracão da 
Feira para que seja finalizada a obra e também melhor acessibilidade aos 
cadeirantes, assegurando que a realização do serviço seja oferecida à população 
local com qualidade e eficiência.  
 
 
Da quantidade a ser adquirida; 
 
Teve-se como base a quantidade de materiais a serem adquiridos, o levantamento 
feito através do croqui do engenheiro responsável da obra do barracão, conforme 
anexo. 
 
Sendo o serviço realizado pela administração do Município. 
 
4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
 
4.1. Unidade Orçamentária:  0700 – Secretaria Municipal de Agricultura e 
Pecuária 
Projeto Atividade: 2.051 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pecuária 
Elemento de Despesa:  33.90.30 – Materiais de Consumo 
 
 
05 – METODOLOGIA  

 

5.1. Sugerimos a aquisição de acordo com o inciso II do artigo 24, da Lei n°. 

8.666/93 Art. 24.  
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  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. 

 
De acordo com o que dispõe o Decreto Municipal nº. 050/2017, e Decreto nº. 
206/2020 
 
6 - DO PRODUTO 
 
6.1. Os materiais devem ser de qualidade.  
 
6.2. A empresa vencedora deverá apresentar catálogo ou documento que 
contenha as especificações técnicas dos materiais. 
 
6.3. A Empresa contratada deverá arcar com todo o custo operacional pertinente, 
como transporte e outros mais que se fizerem necessário. 
 
 
7 - DO VALOR DA AQUISIÇÃO: 
 
7.1. O valor máximo da aquisição está orçado em conformidade com as pesquisas 
de preço realizadas pela SEMAP.  
 
 
8 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
 
8.1. O prazo de entrega será de 30 (Trinta) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Nota de Empenho, emitida pela Secretaria Especial desta 
Prefeitura Municipal de Cabixi, a qual será encaminhada à empresa por meio de e-
mail; 
  
8.2. Local de entrega:  
Obra do Barracão da Feira, ao lado da Praça Municipal, a Prefeitura  não será 
responsável por qualquer tipo de indenização ou prejuízos. 
 
9 - DO RECEBIMENTO: 
 
9.1. A Comissão de Recebimento receberá definitivamente em até 05 (cinco) dias 
úteis, após a verificação detalhada das especificações do material. A 
administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega executada em desacordo 
com as especificações constante neste termo. 
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10 - DO PAGAMENTO: 
 
10.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta 
corrente, na Agência Bancária que a CONTRATADA informar para tal, em até 30 
(trinta) dias após o recebimento do material, e recebimento definitivo;  
 
10.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

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

 
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União, (conforme Portaria Conjunta nº. 1.751 de 
2/10/2014). 

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

 
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O OBJETO: 
 
11.1. Obrigar–se á a reparar ou substituir, sem ônus para a municipalidade, 
durante o prazo de garantia, qualquer item que venham a apresentar inferioridade 
ou má qualidade, que comprometa seu uso. 
 
12 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA: 
 
12.1. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência, 
obedecendo rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Edital 
de Licitação e na proposta comercial; 

 
Incorreções, sem ônus para a Prefeitura de Cabixi, no prazo máximo de 05 (dez) 
dias; 
 
12.2. Efetuar as trocas dos materiais, somente por qualidade superior as 
entregues anteriormente. 
 
12.3. Entregar o material no prazo conforme estabelecido no termo, do 
recebimento da nota de empenho; com os manuais de manutenção e de garantia; 
 
12.4. Responsabilizar-se por todas as despesas em caso de devolução do 
material por estar em desacordo com as especificações do Edital; 
 
12.5. Obter todo o tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais 
documentos necessários) para a perfeita execução do fornecimento; 
 
12.6. Responsabilizar-se por todas as despesas incidentes direta ou indiretamente 
na prestação do serviço de entrega dos materiais, tais como: impostos, taxas, 
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seguro, embalagens, carga e descarga, licenças, alvarás, bem como todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras 
formas devidas relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto da 
presente aquisição; 
 
12.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer problema ocasionado durante o 
fornecimento dos itens, assumindo todos os ônus de sua execução em caso de 
devolução. 
 
13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
13.1. Notificar a empresa FORNECEDORA, sobre imperfeições, falhas ou 
quaisquer irregularidades constatadas nos materiais, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 
 
13.2. Efetuar o pagamento devido à empresa FORNECEDORA, nas condições 
estabelecidas neste termo. 
 
13.3. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 
controle de qualidade do material fornecido; 
 
13.4. Emitir Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento ou outro documento 
equivalente de contratação, com todas as informações necessárias, por intermédio 
do representante da administração designado, bem como comunicar esse fato à 
empresa por meio de telefone, fax ou e-mail; 
 
13.5 Permitir ao pessoal da empresa FORNECEDORA acesso ao local da entrega 
desde que observada às normas de segurança. 
 
13.6. Aplicar as penalidades, quando cabível. 
 
14 - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO: 
 
14.1. Havendo inadimplemento dos materiais, a empresa estará sujeito às 
penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 8.866/93 e alterações. 
 
15 - UNIDADE FISCALIZADORA:  
 
15.1. Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária na responsabilidade do 
secretário.  
 
Cabixi/RO, 09 de Abril de 2021. 
 
   
 


