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TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO 
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS 
CONFECCIONADOS EM MDF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM MONTADOS E INSTALADOS NAS 
DEPEDENCIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS. 

 
1.1.1ESPECIFICAÇAO E QUANTITATIVO DO OBJETO 

 
 2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
Justifica-se a presente contratação pela necessidade de mobiliar as salas e gabinetes 

do prédio da Câmara Municipal de Placas, assim oferecer melhor condições de trabalhos e 
aproveitamento de espaço, assim como para um melhor atendimento dos munícipes 
residentes neste município 

Tal contratação se justificam para garantir o funcionamento de todas as atividades e 
serviços prestado pela unidade legislativa,  
 
3- PRAZO DE VIGÊNCIA e EXECUÇÃO 

3.1 O prazo de vigência contratual objeto deste processo vigorará durante um ano a partir da 
assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado segundo a conveniência e oportunidade da 
Administração em consonância com o Art. 57. da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. 
3.2 Em caso de aditamento do contrato e renovação do seu objeto, os preços praticados e obtidos 
através da proposta financeira licitatória, poderão ser reajustados através do índice acumulado do 
IGPM/FGV. 
3.3 O prazo de entrega dos materiais que são objetos desta licitação será imediato, de acordo com a 
necessidade da Câmara Municipal de Placas, contados a partir da data da assinatura do contrato. 
3.4 O Prazo para entrega dos produtos advindo deste processo será de 72 horas a contar do 
recebimento da ordem de compra devidamente assinado pela ordenadora de despesas. 

 
4- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
4.1 Os Produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 dias, pelo (a) responsável do 
acompanhamento e fiscalização do contrato, a partir da emissão da ordem de compra para efeito de 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE PREÇO MÉDIO 
UNITÁRIO 

Preço total 

1 BANCADAS PARA PLENÁRIO 5.00 
X 0,80 X 0,70 

3 UNIDADE R$ 5.119,55 R$15.358,65 

2 PULPITO PARA PLENÁRIO 1,12 x 
1,05 

1 UNIDADE R$ 3.362,33 R$ 3.362,33 

3 BALCOES RECEPÇÃO EM L 1,80 X 
1.50 

8 UNIDADE R$ 3.225,83 R$ 25.806,64 

4 ARMÁRIO ARQUIVO EM MDF 1.50 
X 1.20  

8 UNIDADE R$ 3.251,13 R$ 26.009,04 

VALOR TOTAL R$ 70.536,66 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-n-8-666-de-21-de-junho-de-1993#art-57
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posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 
4.2 Os móveis poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 
de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
4.3  Os móveis serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado administrativo. 
4.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
4.4 Verificado algum vício no objeto, o mesmo será recusado de imediato, ficando a Contratada na 
obrigação de substituir o produto rejeitado dentro do mesmo prazo estabelecido para o 
fornecimento. 
4.5 O recebimento do material estará condicionado à observância de suas especificações técnicas, 
modelos, embalagens e instruções, observando-se o disposto no Art. 69 da Lei n.º 8.666/93, cabendo 
à verificação por parte da Contratante. 
4.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
 

5- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1 Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e quantitativos 

estipulados neste Termo de Referência; 

5.2 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante, de 

forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações; 

5.3 Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Contratante, qualquer fato 

extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 

cabíveis; 

5.4 Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, o material 

no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano; 

5.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto; 

5.6 Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

5.7 Responsabilizar-se por quais quer acidentes de que venham a serem vítimas os seus 

colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades; 

5.8 Cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Termo. 

5.9 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à 

execução do objeto contratual. 
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5.10 fornecer os produtos fruto deste termo em plenas condições de uso com prazo de validade de 

no mínimo 12 MESES, serão aceito caso justificado fabricação de material onde sua validade seja 

abaixo do exigido pelo edital. 

5.11. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3 
(suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o 
endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato 
deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) 
Empresa(s); 

 

6- OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

6.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações deste Termo; 

6.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua proposta; 

6.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

6.4 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, 

fixando prazo para a sua correção; 

6.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produtos(s) entregues fora da especificação ou com 

problemas; 

6.6 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

7. PENALIDADES 

7.1 A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas 
nas seguintes hipóteses:  
7.1.1 Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 
contratual;  
7.1.2 Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 
imputáveis ao Contratante. 
7.2 No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou total das obrigações, 
com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a Contratada ficará sujeita as 
penalidades, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
7.2.1 Advertência;  
7.2.2 Multa de 2 a 10 % do valor do contrato caso ocorra: 
Descumpridos os prazos contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida; Inexecução 
total da obrigação assumida;  
7.2.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante pelo prazo de até dois (2) anos. 
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7.3. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 
devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades 
supramencionadas. 
7.4 A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo de quinze 
(15) dias corridos contados do recebimento da notificação; ou descontada dos pagamentos. 
7.5 Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, e no art. 28 do Decreto nº. 5.450, 
de 31/05/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco (5) anos,  
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa, a licitante e a 
adjudicatária que:  
7.5.1 não assinar contrato quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;  
7.5.2 deixar de entregar documentação exigida neste Edital;  
7.5.3 apresentar documentação falsa;  
7.5.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
7.5.5 não mantiver a proposta;  
7.5.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;  
7.5.7 comportar-se de modo inidôneo;  
7.5.8 fizer declaração falsa;  
7.5.9 cometer fraude fiscal. 
7.6 As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto com as de advertência, suspensão 
temporária para licitar e contratar com o Contratante, e impedimento de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
7.7 Das decisões de aplicação de penalidade caberão recurso nos termos do art. 109 da Lei nº. 8.666, 
de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 
 

8. VALOR DA LICITAÇÃO 

8.1. O valor total é de R$ 70.536,66 (setenta mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis 
centavos) 
 
9. FORMA DE FORNECIMENTO 
9.1 Considerando que a Câmara Municipal não dispõe de local apropriado para estocagem 
de todo os materiais /produtos objeto da presente contratação deverá ser fornecido de forma 
parcelada, conforme a necessidade da contratante.  
9.2 A contratante emitirá requisição de fornecimento, informando a quantidade a ser fornecida.  

9.3 As quantidades a serem fornecidas a cada requisição dependerá exclusivamente da necessidade 
da Contratante.  
9.4 A contratada não poderá recusar-se a fornecer o produto requisitado, independentemente 
da quantidade, sob pena de configurar descumprimento de cláusula contratual, sujeita à 
aplicação de sanções. 
 
10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
10.1 A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor nomeado pelo Contratante, 
conforme previsto nos artigos 67 e 73, ambos da Lei nº 8.666/93; anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou de feitos observados. 
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10.2 Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens fornecidos em 
desacordo com o estabelecido;  
10.3 A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste Termo de Referência. 
10.4 Atestar a execução e a qualidade dos produtos contratados se estes estiverem em 
conformidade com as especificações do respectivo objeto contratado. 
10.5 Prerrogativas do fiscal do contrato: Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das 
cláusulas contratuais, observando os prazos de vigência e de execução. Requerer 
formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações e aditivos necessários, 
devidamente justificados. 
10.6 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
10.7 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.8 Representantes da Administração anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
10.9 Para fins de fiscalização de contrato o servidor será nomeado através de portaria no momento 

oportuno. 

 
11. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
11.1 A classificação orçamentária correrá através de informações fornecidas de conformidade com o 
orçamento do ano de 2021, logo depois de tomadas as previdências pelos setores competentes. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

01.301.0001.2001.0000 4.4.90.52.00 00110000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 
 
12. PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de que os produtos 

foram aceitos, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável da fiscalização do contrato. 

12.2 A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação das certidões exigidas quanto à 
regularidade fiscal,  
12.3 A Contratada deverá apresentar, para pagamento, a Nota Fiscal correspondente a entrega do 
material, na unidade administrativa responsável pelo acompanhamento e gestão do contrato para 
atesto com todas as certidões validas exigidas por lei, inclusive trabalhista (CNDT) todas legível e sem 
rasuras. 
12.4 Ocorrendo devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir 
da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE; 
12.5 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões 
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 
exigibilidade suspensa. 
 
13. PRAZO DE ASSINATURA DO CONTRATO. 
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13.1 O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias, contados da data da intimação, sob pena 
de perder o direito de vencedor do certame e ficará sujeito a multa e penalidades cabíveis. 
13.2 Decorrido o prazo de assinatura do contrato sem manifestação do vencedor, é facultado ao 
Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 
devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação. 
 
14. QUALIFICAÇAO TECNICA 
14.1 Os licitantes deverão apresentar atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando ter os licitantes aptidão para desempenho da atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste processo. 
 
15.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da Câmara 

Municipal de Placas. 

 

Placas – PA, 16 de setembro de 2021. 

  

 

 
Vereador Marcione Rocha Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal 
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