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MEMORANDO: Nº113/2021. 
DE: GABINETE 
PARA: SECRETARIA ESPECIAL 
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO 
CABIXI,08 de outubro de 2021. 
 
                Vimos através do presente solicitar a V.S. ª, abertura de processo para 
aquisição de Roteadores Wireles Gigabit dua banda 2.4, para atender as necessidades 
do paço da prefeitura municipal, uma vez que os existentes já estão danificados por 
desgaste natural e não estão sendo suficientes para atender a demanda. E por isso se 
faz necessários a aquisição para o bom desempenhos dos serviços e agilidade dos 
mesmos, mantendo o bom funcionamentos das atividades dessa prefeitura municipal. 
 
Este Gabinete 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, 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 a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez. 

 
Visando à eficácia e celeridade do material considerando ser 

aquisição de pequeno valor é que vimos solicitar que seja mediante dispensa 
eletrônica. 
 
Unidade orçamentária: 
0200- Gabinete do Prefeito 
Projeto Atividade:  
 2.002 – Manutenção das atividades do Gabinete 
Elemento de Despesa: 
44.90.52 – Equipamento e material permanente        
Reserva Orçamentária: R$ 2.694,00 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais). 
 
 

Atenciosamente, 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 O objeto deste Termo de Referência é a aquisição de material equipamento permanente 
Roteador Wireles, para atender as necessidades do paço da prefeitura municipal, uma vez 
que os existentes já estão danificados por desgaste natural e não estão sendo suficientes 
para atender a demanda. E por isso se faz necessários a aquisição para o bom desempenhos 
dos serviços e agilidade dos mesmos, mantendo o bom funcionamentos das atividades dessa 
prefeitura municipal. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO 

Justifica-se a aquisição do material permanente Roteador Wireles para suprimento das 
necessidades da prefeitura municipal devidos a existente já estarem danificados por desgaste 
natural já não estão suprindo a demanda de atender todo o paço municipal tornando as 
atividades rotineiras lentas e menos ágil. Nesse sentido, planejamos a reposição do estoque 
através do levantamento do consumo necessário para atender as demandas deste paço 
municipal, visando a melhoria dos trabalhos das secretarias pertencente a esta Prefeitura 
Municipal.  
 
3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
As propostas, que deverão compreender a descrição do objeto ora licitado, com preço unitário 
e total, deverão ser compatíveis com o Termo de Referência. 
Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem as exigências do Termo de Referencia.   
b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
c) Não atendam as características mínimas deste termo. 
 
 
4. DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 

 

01 

 

06 

 

und 

Roteadores Wilreles Gigabit dual banda 2.4 GHS; 1 porta 
gigabit WAN; no mínimo 3 portas gigabit Lan, 
homologado pela Anatel; com suporte para até 60 
dispositivos simultâneos. 
 

 

 

5. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA. 
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Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à  
Documentação, constantes deste Termo de Referência e seus demais documentos elencados 
na legislação pertinente referente às licitações: 
 
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 fornecida 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 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 Trabalhistas - 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 
 As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com 
efeito negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c Parecer nº 271/2012/GPYFM; 
Os não cumprimentos dos prazos estabelecidos no termo de referência poderão acarretar a 
desclassificação da empresa. 
 

6. DEVERES DA CONTRATADA 

06.1– Fazer a entrega do produto, de acordo com o prazo estabelecido nesse termo de 
referência. 
 
06.2 – Manter-se durante a execução do contrato, as condições de qualificação exigidas na 
licitação; 
 
06.3 – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração deste Município 
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 
 
06.4 – Responder pelos danos causados diretamente ao Gabinete 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; 
 
06.5 – Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado sem a 
devida anuência deste município; 
 
06.6 – Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades 
exigidas em leis e normas estabelecidas pelos órgãos competentes. 
 
06.7 – Encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica do objeto entregue ao Gabinete, a fim de 
efetivação do pagamento devido. 
 
7. DEVERES DA CONTRATANTE 
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7.1. Conferir os 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;  
 
74. 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.  
 
 
8. 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 
5 (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 
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cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. ” 
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. 
 
09. DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 
 
Unidade orçamentária: 
0200- Gabinete do Prefeito 
Projeto Atividade:  
 2.002 – Manutenção das atividades do Gabinete 
Elemento de Despesa: 
44.90.52 – Equipamento e material permanente        
Reserva Orçamentária: R$ 2.694,00 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais). 
 
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 30 (trinta) 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.  E atestada pela comissão de recebimento dessa Secretaria 
Municipal de Educação, nomeada através do Decreto nº 057/2019.     
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.  MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A fiscalização da entrega dos materiais será realizada por integrantes da Comissão de 
Recebimento de Materiais da Prefeitura Municipal de Cabixi. 
A equipe será responsável pela anotação de todas as ocorrências e deficiências, entre outras 
anotações que julgar necessárias, em relatório, que deverá ser emitido em duas vias. Uma via 
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deverá ser arquivada na Secretaria interessada, para acompanhamento, e a outra via deverá 
ser entregue à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, 
quando o caso exigir. 
As exigências da fiscalização e a atuação da Comissão de Recebimento de Materiais da 
Prefeitura Municipal de Cabixi em qualquer etapa da execução do contrato, em nada 
restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne o 
atendimento ao contrato. 
 
13 – METODOLOGIA  
Devido a necessidade na aquisição desse material, sugerimos que seja feito por meio 
de dispensa comum através de contratação por menor valor, conforme as cotações 
anexas nos autos do processo. 
 
                                                    “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. 

 
 
14. TERMO DE REFERÊNCIA 
  
O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da secretaria, 
ciente com os termos aqui apresentados, e de responsabilidade dos mesmos. 
 
 
Elaborado por: 
 
 
 
 
                                    
                 
Aprovado por:        
 
 
                                                                                       Cabixi, 08 de outubro de 2021. 


