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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERENCIA 

 
1. OBJETO 

 
1.1. Aquisição de uniformes e botinas para atender as necessidades dos servidores 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Cabixi/RO.  

 
1.2. Após o recebimento do empenho a empresa vencedora deverá encaminhar a 
Prefeitura de Cabixi amostra de todos os itens constantes no Anexo I. A amostra de 

cada item da licitante vencedora ficará retida no almoxarifado da Prefeitura, para 
confronto com os artigos a serem entregues. Após a conclusão das entregas, serão 

devolvidas as respectivas amostras à licitante vencedora. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Aquisição de uniformes e botinas para os servidores Estatutários/Gratificados 

e aos Comissionados lotados na SEMAP se dá pela realização de atividades 
externas que os mesmos desenvolvem com exposição ao sol, necessitando de 
vestimentas e calçados adequados e seguros para realização dos serviços prestados, 

na qual desempenham suas funções relativas à agricultura e a pecuária, sendo 
essas; abertura de carreadores para acesso a lavoura, traço de cerca, 
cascalhamento de currais, cocheiras ou mangueiras, transporte de adubo orgânico, 

calcário, construção de tanques para criação de peixe e micro bacias de contenção 
de erosão nas nascentes, entre outros, bem como, todas as atividades e serviços 

correlatos de competência deste setor de Agricultura. 
 
3. DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO 

 
3.1- CAMISETAS: 

 

Ite
m 

Especificação Und. Quant 

01 

Camiseta gola polo manga 
longa, com 03 botões, tamanho 
M, na cor verde bandeira, em 

malha pv, com 67 % de 
poliéster e 33% viscose, fio 30, 
costura reforçada no ombro, 

punho em ribana medindo 
6cm, com serigrafia no bolso do 

Und 09 
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lado esquerdo o logotipo 

Prefeitura Municipal de 
Cabixi/RO, na parte das costas 

escrita SEMAP.  
 

02 

Camiseta gola polo manga 
longa, com 03 botões, tamanho 
G, na cor verde bandeira, em 

malha pv, com 67 % de 
poliéster e 33% viscose, fio 30, 

costura reforçada no ombro, 
punho em ribana medindo 
6cm, com serigrafia no bolso do 

lado esquerdo o logotipo 
Prefeitura Municipal de 
Cabixi/RO, na parte das costas 

escrita SEMAP. 
 

Und 06 

03 

Camiseta gola polo manga 
longa, com 03 botões, tamanho 

GG, na cor verde bandeira, em 
malha pv, com 67 % de 
poliéster e 33% viscose, fio 30, 

costura reforçada no ombro, 
punho em ribana medindo 
6cm, com serigrafia no bolso do 

lado esquerdo o logotipo 
Prefeitura Municipal de 

Cabixi/RO, na parte das costas 
escrita SEMAP.  
 

 
 
 

Und 03 
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Foto Ilustrativa: 

 

 
Obs;  
Camisetas; 

 
Todas as camisetas c/ logotipo da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO 

estampado na frente, sendo no bolso esquerdo, tam. de: 09 cm de largura e 04 cm 
altura. E escrita SEMAP nas costas, tam. 25 cm largura e 12 cm altura. 

 

3.2- BOTINAS: 
      

Item Quant. Und Especificação 

01 15 Par 

Botina de segurança, de couro, na cor preta, fechamento 

elástico nas laterais, com palmilha de limpeza ½ pala em 
E.V.A; antimicrobiana, solado em poliuretano expandido 
(PU), com biqueira de polipropileno ou aço opcional  Nº39 

 
Altura: 1,00 Centímetro 
Largura: 1,00 Centímetro 

Profundidade: 1,00 Centímetro 
Peso: 150,00 Gramas 

 
Testada e aprovada pela normas ABNT NBR 12594/1992, 
NBR 12561/1992 e NBR 12576/1992; 
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Sendo:  

06 pares número 39 
03 pares número 42 

03 pares número 43 
03 pares número 45 
 

Foto Ilustrativa 
 

 
 

      

 
4. 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 – Material de Consumo 
 
33.90.30.23 – Uniformes Tecidos e Aviamentos. 

33.90.30.28 – Material de Proteção e Segurança. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

de referência. 
5.2 – Manter-se durante a execução do contrato, as condições de qualificação 
exigidas na licitação; 

5.3 – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração deste 
Município cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 
5.4 – Responder pelos danos causados diretamente a SEMAP, 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; 
5.5 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto a ser contratado sem 
a devida anuência deste município; 
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5.6 – Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das 

qualidades exigidas em leis e normas estabelecidas pelos órgãos competentes. 
5.7 – Encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica do objeto entregue à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Pecuária, a fim de efetivação do pagamento devido. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1. Conferir fornecimento dos produtos, embora a Contratada seja a única e 
exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.  

6.2. 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;  

6.3. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências 
previstas neste Termo;  

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada;  
6.5. Proporcionar à Contratada as condições para que possa fornecer os materiais 

dentro das normas estabelecidas. 
 

7. ENTREGA/FISCALIZAÇÃO 
 
A entrega será na Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, desta Prefeitura Municipal, 

situada na Av. Tamoios, 4031 Centro, telefone (69) 3345 2353, para que a mesma 
seja conferida pela comissão de recebimentos de materiais da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pecuária.    

Todas as despesas com a entrega do objeto correrão por conta da proponente 
empresa vencedora, que manterá seus preços nos produtos até o término do 

contrato.  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.  

 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
8.1.  Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura 
Municipal de Cabixi, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas: 

 
a) ADVERTÊNCIA 

– Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais 
tenha concorrido; 
 
b) MULTA POR ATRASO  
– A empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre  

o  valor  total  da  contratação,  até  o  máximo  de  20%  (vinte  por  cento)  pelo  
atraso  injustificado  na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, 
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podendo esse valor ser abatido no pagamento a que  fizer  jus  a  contratada,  ou  

ainda, recolhido  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  após 
comunicação  formal.  Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da 
multa  será cobrado judicialmente; 

 
c) SUSPENSÃO  

– Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
d) ECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  
- Para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
8.2.  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 20 (Vinte) dias 

corridos do indicado para entrega dos produtos e início dos serviços. 
 

8.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 8.1, poderá ser imposta 
cumulativamente com as demais. 
 

8.4.   A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a 
ampla defesa e o contraditório. 

 
9. O PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário em favor da empresa, no 
prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do produto 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.     
 
 O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 

a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS; 

e) Certidão Negativa de Debito - CND, relativa às Contribuições Sociais fornecidas 

pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Seguridade Social ou Certidão de 

Regularidade perante a Fazenda Federal – unificada da Secretaria da Receita 

Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições 
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Sociais-unificada pela Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT relativa a comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, 

de 07 de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente. 

 
10. UNIDADE FISCALIZADORA 
 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, na responsabilidade do Secretário 
de Agricultura.  

 
11. METODOLOGIA 
 
I - 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. 

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 as parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

Solicitamos aquisição por meio do montante mais satisfatório, sendo o menor valor 

entre as cotações, a aquisição se dá devido a necessidade do objeto para que os 

servidores da SEMAP possam desenvolver seus serviços com segurança. 

 
 
 

12. 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, 

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; 
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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. 

 
13. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

Foram realizadas pesquisas de preços a empresas do ramo do produto desejado e 

que o preço praticado pelo fornecedor é compatível com o valor de mercado 

conforme comprovação dos três orçamentos em anexos. O critério do menor preço 

deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-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, 

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. 
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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. 

 

 
Cabixi/RO, 26 de Julho de 2021. 

 

    
Elaborado por:  

 

 
 

 
De acordo:                     


