
   
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

 
TERMODE REFERÊNCIA Nº 26 

 
1 OBJETO 
 
1.1Aquisição de Materiais de consumo para atender necessidades da Unidade Básica de 
Saúde São Francisco localizada na zona urbana do Município de Cabixi - RO. 
 
2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
2.1 A Coordenadora da Atenção Básica solicita aquisição de materiais para construção 
de fossa séptica na UBS São Francisco, devido a que tem ser insuficiente por ser muito 
pequena. 
 
2.2 Foi realizada recentemente a limpeza/esvaziamento da mesma, porém, não foi 
suficiente para resolver o problema, fazendo-se necessário a construção de uma segunda 
fossa, e para tanto relacionamos abaixo os materiais que serão utilizados. 
 
3 DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 
 

Item Especificação Unid. Quant 

01 Tijolos 6 furos Unid. 700 

02 Cimento 50 kg Sc 06 

03 Cal agregante para massa 20 kg Sc 03 

04 Cano para esgoto 100 mm x 6 m Unid. 01 

05 Barras de ferro 3/8 Unid. 04 

06 Pedra fina M 01 

07 Areia grossa M ½ 
 
4 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
Unidade Orçamentária:0500 - Secretaria Municipal de Saúde 
 
Projeto/Atividade:  
2.057 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Portaria 1.294-2021 
 
Elemento de Despesa:33.90.30- Material de Consumo 
 
Reserva Orçamentária: R$2.140,30 (dois mil, cento e quarenta reais e trinta centavos). 
 
5PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAISE LOCAL 
 
5.1 A partir da data de emissão de Empenho, a empresa tem até 15 (quinze) dias para 
realizar a entrega TOTAL dos materiais. 
 
6 LOCAL DE ENTREGA 
 
6.1 Os materiais deverão ser entregues no endereço; Avenida Tupinambás Posto de 
Saúde São Francisco. 
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7 DO PAGAMENTO  
 
7.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e 
emissão da Nota Fiscal e após o ATESTO da Comissão de recebimento de materiais e 
serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Havendo erro na apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
 
7.2 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante 
depósito e/ou transferência bancária em conta corrente, na agência e estabelecimento 
bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
8 DEVERES DA CONTRATADA 
 
8.1 Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, 
Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, 
também se incluem os dispositivos a seguir: 
 
8.2 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou 
especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual 
atualizado ou até o limite da modalidade licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei 
Federal nº. 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame do JURÍDICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI; 
 
8.3 Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por 
escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos 
que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades 
relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de 
caso fortuito ou de por força maior; 
 
8.4 Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal; 
 
8.5 Substituir o produto, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após notificação 
formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e 
com a respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade ou defeito. 
 
8.6 Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte 
do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste 
Instrumento Convocatório; 
 
8.7 Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos objetos com as devidas garantias 
inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa; 
 
8.8 Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições 
(inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a 
presente contratação; 
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8.9 Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial na 
entrega do objeto; 
 
8.10 Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam 
favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens 
auferidas refletirão em uma redução de preço; 
 
8.11 Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá 
manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
9 DEVERES DA CONTRATANTE 
 
9.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATANTE se obrigará: 
 
9.2 Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento 
do objeto; 
 
9.3Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que obedecidas 
às condições estabelecidas na Nota de Empenho; 
 
9.4 Acompanhar a entrega dos objetos de acordo com a Nota de Empenho, podendo 
recusar qualquer objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo 
com as normas ou descrições; 
 
9.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas 
no CONTRATO. 
 
10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 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.  
 
10.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;  
 
10.3 Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente;  
 
10.4 Advertência; 
 
10.5 Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 
 
10.6 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); 
 



   
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

10.7 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; 
 
10.8 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; 
 
10.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02; 
 
10.10 “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 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4ºdests Lei, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo  das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais.” 
 
10.11 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; 
 
10.12 A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 
contratual; 
 
10.13 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de 
ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei; 
 
10.14 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. 
 
11 DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA 
 
11.1 A empresa deverá atender a todas as exigências, inclusivequanto à documentação, 
constantes desta justificativa. 
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; 
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e) 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 
f) As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas 
com efeito negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c parecer nº 
271/2012/GPYFM; 
 
12 DA ESCOLHA DA MODALIDADE 
 
12.1 Solicitamos que a presente aquisição seja realizada POR MENOR PREÇO, que 
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:  
 
12.2 DISPENSA: Fundamento Legal: A Lei 8.666/93 ressalta em seu Art. 24.  É 
dispensável a licitação:  
 

Inciso 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; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998. 

 
12.3 Solicitamos ainda que seja realizada de forma direta (não eletrônica), classificando 
o menor preço apresentado pelas empresas conforme cotações anexas. 
 
12.4 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. 
 
12.5 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. 
 
12.6 No caso em questão se verifica a análise dos incisos I 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. 
 
12.7 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes 
do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei 
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005). 
 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:  
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I - Caracterização da situação emergencial, 
calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que 
justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 
13.500, de 2017). 

II - Razão da escolha do fornecedor ou 
executante;  

III - justificativa do preço.  
IV - Documento de aprovação dos projetos de 

pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998). 

 
III - Tomamos o cuidado de fazer ampla pesquisas de preços que foram baseadas 
através de 3 cotações físicasadquiridas com empresas especializadas no município 
deCabixi e Colorado do Oeste - RO. 
 
12.8 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles 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 consequências lesivas à coletividade. (Direito Administrativo 
Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 253). 
 
12.9 O processo de Dispensa de Licitação, como o próprio nome já denota, é instaurado 
para se justificar a desnecessidade de um processo licitatório, mediante a aplicação de 
uma das situações previstas no Artigo 24 da Lei 8.666/93.  
 
 
Cabixi - RO, 08 de julho de 2022. 
 
 
 

 
Elaborado por: _____________________ 
Alessandro de Souza Oliveira 
Diretor de Divisão II de Apoio Financeiro-Orçamentário 
Dec. nº 016/2022        
 
 
 
Autorizado por: _____________________ 
                            Jair Godinho da Silva 
Secretário Municipal de Saúde 
Dec. nº 001/2021 
 


