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MEMORANDO: Nº186/2021 

DE: SEMEC 

PARA: SECRETARIA ESPECIAL 

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO 

LOCAL/DATA: CABIXI 26 DE MAIO DE 2021 

 

 

 

 

Vimos através do presente solicitar a V. Sª,  abertura de processo para  

aquisição de Placas Oficiais Refletivas de Identificação, para o veículo de apoio 

pertencente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,  

conforme  autorizações, termo de referência,   pré cotações  em anexo.  

 

 

 

 

 

Unidade: 400 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

Projeto Atividade: 

2.007 - Manutenção do Transporte de Estudantes da Zona Rural  

Elemento de Despesa: 

33.90.30: Material de Consumo 

33.90.30.44 – MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 

Reserva Orçamentária: R$  275,00 

 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Referência Contratação de empresa 

especializada em confecção de Placa Oficial Refletiva de Identificação, visando atender as 

necessidades desta Secretaria Municipal de Educação. 

 

02 - JUSTIFICATIVA:  

As Placas de identificação estão presentes em todos os veículos registrados nos órgãos de 

trânsito. Seu uso é obrigatório segundo o artigo 115 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), 

que define que os veículos devem utilizar placa lacrada a estrutura do mesmo, obedecidas as 

especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, dessa forma, a aquisição do objeto 

pretendido, constitui necessidade básica para o pleno funcionamento do veículo oficial desta 

Secretaria. 

 

Considerando que se encontra em andamento um processo licitatório para fornecimento do 

objeto, conforme AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021/SRP em 

anexo,  tal solicitação se faz necessária em caráter de urgência tendo em vista a placa 

existente no referido veículo ter quebrado o lacre e apresentar desgastes natural em virtude do 

tempo de uso. 

 

03 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO:  

Unidade Orçamentária: 0400 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

2.007 - Manutenção do Transporte de Estudantes da Zona Rural  

Elemento de Despesa: 

33.90.30: Material de Consumo 

33.90.30.44 – MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 

Reserva Orçamentária: R$  275,00 

 

04  – QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Item  

 

Qtde 

 

Un. 

 

Descrição 

 

01 01 Par 

Placas de identificação Oficial Refletiva, traseira e dianteira, 

conforme resolução n° 780 de Junho de 2019, para o veículo 

pertencente à Secretaria de Educação: L200 NDG 6775. 

    

 

05 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 
 

A entrega será na Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, desta Prefeitura Municipal, situada na 

Avenida Tamoios, 4031, telefone 69 3345 2353, para que a mesma seja conferida pela 

comissão de recebimentos de materiais da Prefeitura Municipal.    

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

licitação, que manterá seus preços nos produtos até o término do consumo.  

 

06 – PRAZOS PARA ENTREGA 

6.1 - Os produtos adquiridos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

emissão da nota de empenho e recebimento da mesma por parte da empresa.  

 

07 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Conferir fornecimento dos produtos, embora a Contratada seja a única e exclusiva 

responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.  

7.2. Efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, 

devidamente discriminada e atestada pelo setor próprio, por meio de crédito em conta corrente 

bancária;  

7.3. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste 

Termo;  

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada;  

7.5. Proporcionar à Contratada as condições para que possa fornecer os materiais dentro das 

normas estabelecidas.  

 

08 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

8.1 – Fazer a entrega do produto, de acordo com o prazo estabelecido nesse termo de 

referência. 

8.2 – Manter-se durante a execução do contrato, as condições de qualificação exigidas na 

licitação; 

8.3 – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração deste Município cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

8.4 – Responder pelos danos causados diretamente a SEMEC, ou a terceiros, decorrentes da 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou acompanhamento pela contratante; 

8.5 – Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado sem a 

devida anuência deste município; 

8.6 – Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades 

exigidas em leis e normas estabelecidas pelos órgãos competentes. 

8.7 – Encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica do objeto entregue à Secretaria Municipal de 

Educação, a fim de efetivação do pagamento devido. 
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09 - SANÇÕES  

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 

neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 

sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:  

* a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento).  

* b) Até 10%(dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto 

prazo de entrega.  

09.1 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprir ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, 

ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou 

fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração 

falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência;  

b) Multa;  

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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;  

09.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo.  

 

10 - OBRIGAÇÕES DA SEMEC 

10.1 – Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa prestar os 

serviços dentro das especificações técnicas recomendadas. 

10.2 – Efetuar o pagamento, da nota fiscal correspondente, devidamente atestada por 

Funcionários da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, devidamente indicado; 

10.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato; 

 

11 -FORMA DE PAGAMENTO 

O licitante deverá fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do banco. 

O pagamento será efetuado por meio de transferência ou depósito bancário em favor do 

contratado (a), no prazo de até 30 (trinta) dias após o fornecimento do produto adquirido, e 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura Eletrônica a qual deverá ser entregue na Divisão de 
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Patrimônio e Almoxarifado, para a mesma seja conferida pela comissão de recebimentos de 

materiais da Prefeitura Municipal.  E atestada pela comissão de recebimento dessa Secretaria 

Municipal de Educação, nomeada através do Decreto nº053/2021, o pagamento será efetuado 

mediante a apresentação da seguinte documentação: 

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

b) CND – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal. 

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

d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

 

12 . METODOLOGIA  

Modalidade: Solicitamos 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, em 

conformidade com:  

Artigo 24 – É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;” 

 

“Emergência”, na escorreita lição Hely Lopes Meirelles, é assim delineada: 

“A emergência caracteriza-se pela urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou 

comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, exigindo rápidas providências da 

Administração para debelar ou minorar suas 

conseqüências lesivas à coletividade.” (Direito 

Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 

1999, p. 253) 

 

13. DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO 

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

 

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 
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será instruído, no que couber, com os seguintes 

elementos: 

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa 

que justifique a dispensa, quando for o caso; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III – justificativa do preço; 

IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa 

aos quais os bens serão alocados.” 

 

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 

constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. 

Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e 

necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o 

referido ato. 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da 

Lei 8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos 

no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta. 

 

14. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto 

ao ramo do produto desejado e que o Preço praticado pelo fornecedor é compatível com o 

valor de mercado conforme comprovação dos três Orçamentos de mercado anexados ao 

Processo, sendo que os valores praticados pela empresa em questão estão de acordo com os 

preços praticados no mercado. 

 

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra 

geral, e o meio de aferí-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 

03 (três) propostas. 

 

A Respeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:  

 

“adotar como regra a realização de coleta de preços nas 

contratações de serviço e compras dispensadas de 

licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei n. 

8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. 

Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 

22.603). 

“Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, à consulta de preços correntes no 

mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, 
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ainda, constantes do sistema de registro de preços, em 

cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, 

inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais 

devem ser anexados ao procedimento licitatório (...).” 

Acórdão 1705/2003 Plenário. 

 

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa 

de Licitação. 

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto acima, a 

orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços. 

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do 

mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem 

qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

 

 

15. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DA ENTREGA DO PRODUTO E DE 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

Os materiais/serviços serão recebidos/conferido pela comissão de recebimento dessa 

Secretaria Municipal de Educação e terá acompanhamento Diretor de Transporte Escolar: 

Edival Rodrigues de Souza. 

 

16-TERMO DE REFERÊNCIA  

O Termo de Referência elaborado segue assinado pelos representantes da secretaria, cientes 

com os termos aqui apresentados, são de responsabilidade dos mesmos. 

 

Elaborado  

 

Lucilene Lopes Ferreira 

Diretora de Divisão I de Controle Orçamentário e Administrativo 

Dec. 159/2014 

 

 

Aprovado  

Cabixi 26 de Maio de 2021. 


