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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de geladeira e maquina de lavar, destinados ao sorteio do bingão solidário da Praça 

Iluminada Show-2021 no Município de Ipixuna. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1. Justifica-se a aquisição de geladeira e maquina de lavar, para atender as atividades da Praça 

Iluminada Show, com a realização de sorteio do bingão solidáario a ser realizado nos dias 26 a 

30 do mes de dezembro 2021 no Município de Ipixuna. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

3.1. O valor proposto no menor orçamento enquadra-se no disposto no art. 23, inciso II, alínea 

“a” e no art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação para aquisição 

do bem. O art. 24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto nº 9.412/2018, dispõe 

que é DISPENSÁVEL a licitação quando para outros serviços e compras de valor ate 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alinea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 

casos previstos nesta Lei, desde que nao se refliram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que posso ser realizada de uma só vez. 

 

 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. Prazo e local(is) de entrega: 

4.1.1. O prazo de entrega do bem é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota de 

Empenho em remessa única, a Secretaria Municipal da Cultura, no endereço Avenida Juruá, s/nº, 

Centro – CEP 69890-000 – Ipixuna/Amazonas. 

4.1.2. Cumprida a obrigação, o objeto da licitação será recebido: 

4.1.2.1. Provisoriamente, pelo  servidor  responsável,  por  meio  de  carimbo  aposto  no  

verso  da  Nota Fiscal,  devidamente  datado  e  assinado,  para  efeito  de  posterior  

verificação   da   conformidade do bem com as especificações exigidas no Termo de 

Referência e com a proposta vencedora. 

4.1.2.2. Definitivamente, depois  de  verificada   a   conformidade   do   objeto   com   as   

especificações      exigidas      no      Termo      de      Referência      e      com      a       proposta 

vencedora, bem  como  o  atendimento  pleno  quanto  à   sua   qualidade   e   quantidade   e   

consequente   aceitação,   em   até   30   (trinta)   dias   após   o   recebimento   provisório    ou,    

em casos excepcionais, em até 90 (noventa) dias. 

4.1.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o(s) bem(ns) fornecido(s) em desacordo 

com os termos do Termo de Referência. 

 

 



                    

                                     GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA  

             SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 
 

 
 

 

4.1.4. Se no ato da entrega do(s) bem(ns) a nota fiscal/fatura não for aceita pela Administração, 

devido a irregularidades em seu preenchimento, será procedida a sua devolução para as 

necessárias correções. Somente após a reapresentação do documento, devidamente corrigido, e 

observados outros procedimentos, se necessários, procederá a Administração ao recebimento 

provisório do(s) bem(ns). 

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o(s) bem(ns) no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do(s) bem(ns) 

contratado(s). 

5.1.3.  comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) bem(ns) contratado(s), para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

5.1.4.  acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5.  efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do(s) 

bem(ns), no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1.  entregar o(s) bem(ns) em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes à descrição do(s) bem(ns) contratado(s); 

6.1.2.  responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do(s) bem(ns) contratado(s), 

de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data de entrega do(s) bem(ns) contratado(s), os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.4.  manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

6.1.5. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

 
8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

 
9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) bem(ns) contratado(s), anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.2. 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 co-

responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará 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. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

10.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

10.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

10.4.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 
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10.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

10.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

10.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1.Sem prejuízo às sanções descritas no Termo de Referência, ao Fornecedor que não cumprir com 

as obrigações pactuadas, serão aplicadas as seguintes medidas: 

 

11.2. O atraso injustificado na execução do fornecimento sujeitará o FORNECEDOR à multa de: 

 

a) 1% (um por cento) do valor Adjudicado por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto não for 

entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município; 

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado não realizado, em caso de inexecução parcial da 

obrigação assumida. 

d) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de recusa da prestadora do fornecimento em retirar a nota 

de empenho ou instrumento equivalente. 

 

11.3. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver atraso injustificado por mais de 

10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite de 30 (trinta) dias. 

11.4. Será configurada a inexecução total do objeto quando: 

 

a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a 

entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido entregue; 

b) todo o fornecimento não for aceito pela FISCALIZAÇÃO por não atender às especificações. 

 

11.5. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, em caso de inexecução parcial ou inexecução 

total do objeto. 

 

11.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR. 

 

11.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
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11.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

11.9. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a Administração Municipal poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções: 

 

a) advertência; 

b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR 

ressarcir a Administração Municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea anterior. 

 

11.10. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, o FORNECEDOR ficará 

isento das penalidades mencionadas. 

 

11.11. Além das penalidades citadas, o FORNECEDOR ficará sujeito, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 

 

11.12. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com a de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados 

 
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. Dotação orçamentária: 021001.13.392.0071.2.038, Natureza da Despesa 33.90.32, Fonte 

de Recursos 10-Recurso Proprio. 

 

 
13. CONSTITUI ANEXO DESTE TERMO: 

13.1. Anexo I – Descrição do bem 

 

 

Aprovo o Presente Termo de Referência, nos termos do art. 7º, § 2º, I da Lei 8.666/93. Em atendimento ao 

disposto no art. 50, IV, Lei 9.784/99, autorizo a compra direta. 
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                                                                                 Anexo I 

 
 

Item Quant. Unid. Descrição 

01        05 Unid. GELADEIRA 2 PORTAS 276 LITROS, Capacidade do 
Refrigerador: 221 litros; Capacidade do 
Cogelador/Freezer: 55 litros; Tipo de Porta Duplex; 
Recursos Básicos do Refrigerador: Prateleira Removível, 
Porta-Ovos, Porta-Latas, Pés Niveladores, Gavetas para 
Vegetais e Frutas; Acabamento Externo da Porta: Inox; 
Material da Prateleira:  Metal; Tipo de Degelo: Cycle 
Defrost; Eficiência Energética / Faixa Selo Procel : Selo 
Procel A (Mais Eficiente); Especificações Técnicas: 
Altura: 158.5cm, Largura: 56.0cm, Profundidade: 
66.0cm; Peso: 42.4kg; Tensão / Voltagem: 127V-220V; 
Consumo 38.5kWh. Fabricação Nacional e garantia de 
12 meses. 

02 05 Unid MÁQUINA DE LAVAR, Capacidade 10 kg, Tipo: Lavadora 
semiautomática; Abertura da tampa: Superior;  
Controle: Eletromecânico; Recursos Avançados: Timer; 
Quantidade de programa de lavagem: 3; Acabamento 
do gabinete: Plástico; Acabamento do cesto: Plástico; 
Operações da Lavadora: Lavagem Pesada, Molho, Lava 
Roupas Básicas, Lava Encardidas, Lava Edredom, 
Enxágue Manual; Dispenser Para: Sabão/Amaciante; 
Recursos Básicos: Filtro para fiapos, Alças Laterais; 
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel: Selo Procel A 
(Mais Econômico); Economia de Água: Sim, 
Especificações Técnicas: Altura: 96.0cm, Largura: 
55.5cm, Profundidade: 54.0cm, Peso 11.0kg; Tensão / 
Voltagem: 127V-220V; Consumo 0.14kWh. Fabricação 
Nacional e garantia de 12 meses. 

    

 

 


