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MEMORANDO       N.º 091/2022                      Data: 08/03/2022 
DE:      SEMOSP 
PARA:     Gabinete do Prefeito 
ASSUNTO:     “Abertura de processo” 
 
 

 
                                 Tem o presente a finalidade de solicitar de Vossa 
Excelência, autorização para abertura de processo, visando à confecção de 
placas “informativa” em atendimento ao Distrito do Guaporé, conforme 
determinação da justiça cópia anexa. 
 
                             Solicitamos 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. 

 
         
Para tal, designamos a seguinte dotação orçamentária: 
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
   
Projeto Atividade:  
2.053 - Manutenção e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água para os 
Distritos 
Reserva Orçamentária:  R$5.000,00               
2.048 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras    
Reserva Orçamentária:  R$645,33 
  
Elemento de Despesa: 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
33.90.39.92-Serviços de Publicidade Institucional 
                                                 
 
    Atenciosamente. 
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   TERMO DE REFERENCIA 

 
1 – OBJETO 
 
Aquisição de placas informativa; 
 

Item  
 

Qtde 
 

Und. 
 

Descrição 

01 04 Sv 

Serviços de confecção de placa de informação, 
confeccionadas em chapa ACM 3mm e quadro 
metálico 20x30 zincado na chapa 18, revestido 
com vinil autoadesivo e com impressão digital, 
acabamento em verniz PU alto sólido sobre a 
área total, tamanho 2,00 x 1,50 m, A=3,00 m². 
Com dados: 
 
 “Os imóveis desta Vila Neide, às margens do 
Rio Guaporé, são objeto da Ação Civil Pública nº 
1001373-59.2021.4.01.4103, que tramita 
perante a Justiça Federal. Esta ação apura as 
construções irregulares em área de preservação 
permanente (APP), causando dano ambiental às 
margens do Rio Guaporé. A depender do 
julgamento desta ação, poderá haver a 
demolição das edificações e a cobrança de 
indenização por danos materiais e morais dos 
possuidores dos imóveis, a qualquer título, 
inclusive locatários. Este aviso serve para dar 
ampla publicidade da existência da ação (art. 
554, §3º, CPC) e citar por edital (art. 257, p. 
único, CPC) os poluidores não individualizados 
na inicial. 
Se você entende que o julgamento procedente 
pode prejudicá-lo, constitua advogado e 
habilite-se nos autos da Ação Civil Pública nº 
1001373-59.2021.4.01.4103. 
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A quantidade acima prevista é conforme Decisão Judicial. 
 
 
2 - JUSTIFICATIVA/FINALIDADE 
 
A aquisição é em atendimento da Decisão Judicial, conforme cópia anexa.  
 
3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

            
0800 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos   
Projeto Atividade:  
2.053 - Manutenção e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água para 
os Distritos 
Reserva Orçamentária:  R$5.000,00               
2.048 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras 
Reserva Orçamentária:  R$5.645,33 
  
Elemento de Despesa: 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
33.90.39.92-Serviços de Publicidade Institucional 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 – Fornecer a mão de obra qualificada para o objeto desta contratação, 
dentro da boa técnica em trabalhos deste gênero, nos termos da Proposta; 

 
4.2 - Responder por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias 
referentes à entrega dos produtos, objetos deste Termo. 

 
4.3 - Fica a cargo da CONTRATANTE, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização durante toda a entrega dos produtos, bem como estabelecer 
parâmetro e diretrizes na execução, aplicando à CONTRATADA, nos termos 
da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso 
verificadas, após devidamente apuradas. 

 
4.4 - A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e 
pontualidade da entrega dos produtos, podendo o município de Cabixi, 
tomar toda e qualquer decisão para assegurar a entrega dos materiais, sob 
pena da rescisão do contrato em razão de interesse público. 

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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São obrigações da SEMOSP: 
 
5.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;  
 
5.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/materiais em desacordo com 
as obrigações assumidas pela empresa. 

 
5.3. A CONTRATANTE, para viabilizar o fornecimento dos produtos/serviços, 
se obriga a efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, 
forma e prazos estabelecidos neste termo. 

  
6 – PREÇO BASE 
 

Item Und. Quant. Especificação 
Valor unitário 

estimado 
01 Und. 04 Placa informativa R$1.411,33 

 
7 - METODOLOGIA  
 
A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, quanto à 
escolha da modalidade para aquisição do objeto deste Termo solicitamos que 
seja 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. 
 

 8 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
Considerando a determinação da justiça, pelo meio mais célere da aquisição, 
considerando o prazo de 30 (trinta) dias para este Município fazer a 
aquisição e aplicação das placas,  considerando ainda, que a licitação pressupõe 
certa demora para seu trâmite é que propomos a aquisição em forma de 
dispensa de licitação “direta”. 



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 5

  
9 – DO PRAZO 
 
O objeto deverá ser fornecido num prazo de 05 (cinco) dias, a contar do 
recebimento do empenho pela empresa vencedora. 
 
 
10 - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
Havendo inadimplemento do fornecimento dos materiais/serviços, a 
empresa estará sujeito às penalidades previstas na Lei 8.866/93 e suas 
alterações.  
 
11 - DO PAGAMENTO 
 
11.1 - O licitante deverá fornecer o número da conta, o número da agência e 
o nome do banco. 
 
11.2 - O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário em favor do 
contratado (a), no prazo de 30 (trinta) dias após o fornecimento das refeições, 
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 matérias da Prefeitura 
Municipal.     
 
11.3 - 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 para com a Previdência 
Social. 
c) CRF – Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa 
Econômica Federal. 

   
12 - UNIDADE FISCALIZADORA 
 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
                                                                                                                   
Cabixi – RO, Março de 2022. 
 

 


