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Memorando n2  091/2021. 

Fernando Falcão -  MA, 18 de novembro de 2021. 

Assunto: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais 

permanentes. 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, com base nas atividades 

desenvolvidas por esta Prefeitura durante a administração, faz-se necessário a 

contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais 

permanentes, que darão suporte à realização dos objetivos perseguidos por esta 

Prefeitura. 
Isto posto, e na qualidade de Secretário Municipal de Administração e Finanças 

da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA, solicito a Vossa Excelência que 

autorize os procedimentos necessários para a contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, para o que apresento os 

quantitativos e condições em anexo. 

Atenciosamente, 

Nélio Maciel da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

À Senhora 

Raimunda da Silva Almeida 

Prefeita Municipal 

Fernando Falcão - MA 

Fis: 0k 
Proc: 019120)1ISEMAF 
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PROCESSO N.° 019/2021/SEMAF 
ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO, 

1. DO OBJETO: 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa para 

fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes patjender as unidades 
administrativas da Prefeitura Municipal de Fernando Fa 
adequadamente os setores e departamentos com o intü 
desenvolvimento das atividades no atendimento a,A.I%!ico. 

de equipar 
Vr o 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 
3.1. Regido pela Lei Federal n° 10.52012002_Pícreto\aeral  n°  7.Ø2013,  da Lei 

Complementar n° 123/2006 e suas altera.õet aplica%subsidia?íamente no que 
couber, a Lei Federal n°8.666/1993, e 4deM*Js normas rltentares  pertinentes 
à espécie. 

4. MODALIDADE DE LICITAÇ 
4.1. A critério da Comissão Perydjte 

5. PERFIL DA INSTITUIÇÃO CONT 
5.1. A instituição a ser 

requisitos e as 
natureza da a 
estrutura a 

QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS. 

Item 11sf iâo y I%g Unid. Quant Valor 
Unit. Valor Total 

1 m^Aço'0 Po 	em 03 Prateleiras 
Tam.e' iqp Und 40 

2 
Armário*%Açdï2ortas com 04 Prateleiras 

Tem. Grant 
Und 40 

Arquivo de A!m 04 gavetas, com Medidas 
133x47x55cm P1 Pastas Suspensas Und 40 

Armário De Aço 02 Portas com divisórias para 
pasta Az Und 2 

Bebedouro Industrial Com 04 Torneiras 
Esmaltado Branco Und 15 

6 Bebedouro Industrial Com 02 Torneiras 
Esmaltado Branco Und 15 

7 Bebedouro Tipo Coluna Para Garrafão 201- Und. 20 

8 Cabo HDMI 2.0 Ultra High Speed Resolução 4k Und 5 

Fis:  Dcl  
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Caixa De Som Amplificada, 100 Wts - Tem. 
Grande 

Und 15 

10 
Computador Completo (processador intel core 1-
5, Memória RAM 16GB, Disco Rígido (HD) 1 
Tera e Monitor 19,5') 

Und 40 

11 
Cadeira fixa Sem Braço, Tipo Secretária com 
Assento e Encosto Acolchoado 

Und 80 

12 

Cadeira para escritório com regulagem de 
altura, estrutura em aço, revestimento tecido, 
encosto fixo reclinável, giratória reclinável, com 
braços. 

Und 30 

lMPb. 

13 
Cadeira de escritório tipo secretária Sem 
braços, giratória, com regulagem de altura, 
revestimento tecido. 

Und.4ØIb3Q 

14 Conjunto Para Refeitório Com Oito Cadeiras "1 k40 

15 Cadeira Presidente 	 44 Und 

16 Data Show HDMI, Tipo De Projetor Tetoj Mesa "%&d 10'iP' 

17 
Estante Desmontável De Aço Com 
Prateleiras 	 J 	'UL 

un?l 50 
1 

18 Fogão Industrial 02 Bocas 20 

19 
1k 

Fogão Industrial 04 Boca'4gIíM,» 
tjr  

Und 20 

20 
í 	H 

Fogão Industrial 	cas DuPFQ(Sem Forno ' Und 5  

21 Fragmentadqde Path. Und 5 
22 Freezer HoriZ!q 	1h. 	7 Und 10 
23 Frigobar 	'1$&. Und 10 
24 HD Interno 3T&&h, Und 1 
25 HJepo  1  Tei 	'VjIs/ Und 20 

26 
Rit 4'"'tga 	coiarPhsento, Encosto E 
pran»'t 

Und 1000 

27 
Longarina 2%ugares, almofada com encosto 
revestido em'Jí& e espuma injetada, cor azul. 

Und 20 

28 
Longarina 3 lugares, almofada com encosto 
revestido em tecido e espuma injetada, cor azul- 

Und 20 

29 
Longarina 4 lugares, almofada com encosto 
revestido em tecido e espuma injetada, cor azul. 

Und 14 

30 

Liquidificador industrial 2 litros alta rotação, 
como em aço inox composto por 	facas no 
fundo e 2 na lateral todas em aço temperado 
com corte fundido, 220v. 

Und 10 

Fis:  03 	
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31 
Mesa para escritório com borda flexível com 2 
gavetas altura 76 cm, largura 120cm, 
profundidade 58cm, medindo 120x0,58. 

Und 50 

32 
Mesa para escritório com borda flexível com 3 
gavetas altura 76 cm,largura 150cm, 
profundidade 58cm, medindo 1,50x0,58- 

Und 50 

33 Mesa Para Computador Und 50 

34 
Mesa para Impressora MDF -Tipo Rack com 
duas Portas 

Und 4 

35 Mesa Redonda para Reunião Para 	Lugares Und 1 

36 Microfone sem fio, Duplo - UHF Und 20 % 
37 Monitor de 24 Polegadas Para Computador 

38 Mouse USB 

Nobreak Compact ProIl 200 1 BsIlba Universjf( 
Bivolt Auto 6T Saída 115V e 220V 

4f71dI52

39  Un 
\OW 

 

40 Notebook Core iS, 8 	G 1 TB, 156" 	J t31 ia V 

41 t?ook Core i7, 16 GB Placa de4iB, und'\ 10 

42 Pendrivel6Gb 	 '%. 	Nthj.. Und JI 5 
43 Purificador de Água tem. Grande 	nb,, 	q 4g9 5 

44 
Quadro De Acrílico, 200, 	[dura Èk  
Alumínio Und 80 

45 Refrigerador Com jgPorta SL 	'a Und 12 
46 Refrigerador Cqdittlkõ a300tbê, Und 15 
47 Teclado US Und 100 
48 Tv 40 PoIegaIJMART' 	7 Und 5 

49 
TV LED H 	4Noadas,  darÇVersor 
digital, HDMI, c7. 	flt- USB, lB, 3,5 WI-F[ Und 15 

sr* aJt 	) 	Valor Total 

7. DA ESTIMATIVA DE PREÇO: 
7.1.0 valor glpYestimado com base na coleta de preços, para aquisição dos objetos 

especificados neste Termo de Referência é de R$ 	  
( 	 ). 

7.2. O quantitativo informado é mera estimativa de consumo, para o exercício 
financeiro de 2021, e será realizada de acordo com as necessidades do Município 
de Fernando Falcão, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos 
efetivamente fornecidos. 

8. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS: 
8.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação 
prevista na alínea 'd" do inciso II do art. 65 da Lei n°. 8.666/93 ou de redução dos 
preços praticados no mercado; 

Fis:  04 
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8.2- Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassará os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da 
assinatura do contrato. 

8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 
CONTRATANTE solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

9. DOS PRAZOS DE VIGENCIA: 
9.1, DA EXECUÇÃO: a data limite para início do fornecimento será depois de emitida 

a autorização pelo setor competente da administração municipal; 
91. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência da data de assinatura do contrato até 31 

de dezembro de 2021, a partir da data de sua assinaturcondicionada a sua 
eficácia à publicação no Diário Oficial. 

10. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ACEIT 
10.1. Entregar o produto especificado na Requisiçã 

necessidades e o interesse da Secc 
rigorosamente os prazos e as condi2õ 
Referência; 

10.2. Responsabilizar-se integralmente éf\ntrega, ni%jer. os da legislação 
vigente e exigências do Termo e Refereia, observà1!Y' as especificações, 
normas e outros detalhamentosAuando for o -so ou n.cue for aplicável, fazer 

dos e pretos, as normas da Secretaria 

até Q (cinco) dias após emissão de 
comrIjLeWde acordo com a necessidade; 

uanto à garantia e qualidade do produto, 
ireito de recusá-lo caso não satisfaça aos 

pnsiderado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte 
- ento; 

'licitações relativas à substituição, reposição ou 
da ao especificado; 

zo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer 
yo 5impossibilite assumir o estabelecido; 

10:8. 	.Iü-rjnedÇ75mente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, 
qualir fltiv&jidade  verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotad?s pr6tências de regularização necessárias; 

10.9. Respofld 	objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais 
decorrentefda entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou 
omissão de seus empregados; 

10.10. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue; 
10.11. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, 

não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo 
fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria 
Requisitante; 

10.12. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários, securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a 
eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades; 

10.13. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou 
indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à Prefeitura Municipal de Fernando 
Falcão ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive 

Fis:  OS  
Proc: 019/202 //í 

Ass.:  
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10.5. Efetuar 
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10.6. Atende 
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10.3. Os produtos deverão ser eMegue 
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por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer 
responsabilidade da Prefeitura Municipal, podendo este, para o fim de garantir 
eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

a) Dedução de créditos da licitante vencedora; 
b) Medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

10.14. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Termo de Referencia. 

11. DA GARANTIA: 
11.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer 

prejuízo aos órgãos Participantes decorrente de sua licitação; 
11.2. Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRAT TE a garantia da 

qualidade mínima dos produtos entregues, sob pena das saYkbíveis. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
12.1. Prestar as informações e os esclarecimen 

pela CONTRATADA; 
12.2. Receber os produtos adjudicados, nos 

condições estabelecidas no Edital; 
12.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os prod 

especificações do Edital; 
12.4. Comunicar à CONTRATADA 

servidor responsável pelo rec imlfl, dos prod 
íeÓS apreseni 

tratote cando 12.5. Fiscalizar a execução d9 
caso; 

12.6. Efetuar o pagamento da CO 
seus anexos, inclu 

12.7. Notificar, por escrito 
curso de exeç)t4  do obj 

aque venha 7 ser sã icitadas 

ue a co 

s, quantid), qualidade e 

fornecer fora das 

ão da ata Fiscal, o aceite do 
fornecidos; 
anções cabíveis, quando for o 

razo determinado no Edital e em 

ocorrência de eventuais imperfeições no 
fixando prazo para a sua correção. 

13. DASOB 
13.1. Fornece 

e em conso 
13.2. Manter, •rar 

4Sàs akumi 
na 

TADA: 
orme especificações deste Termo de Referência 

ptsta de preços; 
oda ,?execução do contrato, em compatibilidade com as 

edas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

ÇOE -, 
eto 

13.3. P4eï!j 	imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 
apontadpeIo CONTRATANTE; 

13.4. Arcar cá eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocado4 or ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

13.5. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros 
quando da execução do contrato; 

13.6. O fornecimento deverá ser realizado de forma parcial ao longo da vigência do 
contrato, nos Estabelecimentos da CONTRATADA, mediante a apresentação de 
"Requisição", "Ordem ou Autorização de Fornecimento"; 

13.7. As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora no que 
concerne à execução do objeto contratado; 

13.8. Substituir no prazo de 24 horas, qualquer produto que não atenda às 
especificações técnicas exigidas neste TERMO DE REFERENCIA; 

Eis: OG 
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139. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
por ocasião da licitação; 

13.10. Entregar os produtos objeto deste Termo de Referência, independentemente 
de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus 
concorrentes, de forma contínua, durante todos os dias da semana. 

14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser 

celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total 
ou parcial do fornecimento dos equipamentos as penalidades previstas no artigo 
70  da Lei n°  10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, aplicando-se 
ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempe ampla defesa e o 
contraditório: 

15. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 4 
15.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATNTE no praz 

(trinta) dias, contados a partir da efetiva e t1- os produto 
mediante apresentação de Nota Fiscal, de (me Q,Etestada, a 
por quem de direito; 

15.2. O Contratado devera manter, dut 
compatibilidade com as obrigações por eL 
habilitação e qualificação exigidls na licitaç 
situação em todos os seu$?1Jgs  de pag 
documentação: 
a) Certidão Negativa de debito, dívida ativa da União e 
b) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da Receita 
c) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

15.3. A NotaÀikcal q'? jf.or aprptada com erro será devolvida ao contratado para 
retificaçã41eapres5j .ão. 1V 

15.4. Nesta ho4e, o pr 4 par( pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
-jjentaç-à documento fiscal, não acarretando qualquer ônus situação ou%p  

aCON1'RA '& E 

de 2021. 

Hélio Maciel da Silva 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Fis: 	 
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