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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
O objeto do presente Termo de Referência é a aquisição de REBITES e BROCAS. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

O presente termo tem como fundamento suprir as necessidades de manutenção das rotinas operacionais 
desenvolvidas pelo setor de Almoxarifado  ligado a esta Secretaria Municipal Especial para que o 
servidor desempenhe plenamente os serviços de suas alçadas, auxiliando no desenvolvimento dos 
trabalhos e dando suporte às atividades realizadas.  

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item Especificação Unid. Quant. 

  
 

 
1 Rebite Pop Repuxo Alumínio 408-4,0 x 08mm com 1000 peças Caixa 01 
2 Broca de aço diamantada 5mm Unid. 5 

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO 

4.1. Os quantitativos presentes neste Termo de Referência foram calculados a partir de necessidades 
apresentadas pelo servidor desta secretaria bem como embasados em aquisições anteriores.  

5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas do presente processo correrão à conta dos recursos consignados na seguinte dotação 
orçamentária: 

Unidade:  

0300 – Secretaria Municipal Especial 

Projeto Atividade:  

2.004 – Manutenção das Atividades da Secretaria Especial  

Elemento de Despesa:  

33.90.30 – Material de consumo 

5.2. Valor estimado da contratação: R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). 

 
6. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 
 Menor preço. 
 



 
 ESTADO DE RONDÔNIA   

  PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL 

 Fone: (69) 3345-2553 | prefcabixi@gmail.com 
Av. Tamoios, nº 4031 – Centro – Cabixi – RO – CEP: 76.994-000 

 

7. METODOLOGIA  

Sugerimos a aquisição de acordo com o inciso II do artigo 24, da Lei n°. 8.666/93 Art. 24.  

É dispensável a licitação: 

 “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 METODOLOGIA E DO PREÇO 

Visando à eficácia e celeridade na aquisição dos referidos materiais, visando também alcançar 
o melhor resultado para o bem comum, considerando ser aquisição de pequeno valor é que 
solicitamos que a aquisição seja mediante dispensa direta.  

Considerando a justificativa apresentada solicito que seja classificado o menor valor dentre as 
cotações existentes no processo, uma vez que o valor da aquisição é exíguo, razão pela não 
contratação por dispensa eletrônica. 

Os preços ofertados estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme se 
comprova pela cotação de preços realizada entre as empresas, em anexo. 

09. - VALOR DE MÉDIA PARA AQUISIÇÃO 

R$165,42 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). 

10. - PRAZO DE ENTREGA 

Será de 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota de empenho, e de acordo com a 
solicitação da secretaria responsável. 

11. - LOCAL DA ENTREGA  

Os materiais deverão ser entregues no  Almoxarifado desta Prefeitura Municipal,  localizada 
na Avenida Tamoios, nº. 4031, Centro, Cabixi/RO. 

12. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Efetuar a entrega dos serviços de acordo com as especificações e demais condições 
estipuladas neste. 

13. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições estabelecidas. 

14. - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
Havendo inadimplemento do fornecimento dos materiais/serviços, a empresa estará sujeito 
às penalidades previstas na Lei 8.866/93 e suas alterações.  
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15. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após o recebimento do equipamneto, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela comissão, e a 
seguinte documentação; 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União, conforme (Portaria Conjunta nº. 1.751 de 
2/10/201). 

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

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente. 

16. - DA GARANTIA  

O objeto adquirido deve possuir garantia integral, contra qualquer defeito de fabricação que o 
produto venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, vício de 
qualidade etc. 

17. - UNIDADE FISCALIZADORA 

Secretaria Municipal Especial, através do Almoxarifado. 

 

Cabixi, 12 de Setembro de 2022. 

Elaborado por:    
 

 Susana Marta Rech Araruna 
Secretária Municipal Especial 

Dec. nº 005/2021 
 

Aprovado por: 

 
_____________________________ 

GILMAR DE CARLI 

Prefeito Municipal Em Exercício 

Cabixi-RO 


