
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 

RECEBIMENTO DE PROPOSTA: DE 18 a 20/05/2022 até as 16h. 

Local de entrega: Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, sito à Rua sete de 

setembro, 72 centro – Afrânio – PE. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETO  
1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo realizar dispensa de processo 
licitatório para contratação de empresa especializada no fornecimento de cabos elétricos, 
atendendo assim, as necessidades da Administração Municipal conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

2 – JUSTIFICATIVA  

1.1- 2.1 – A aquisição se justifica, em virtude da necessidade da manutenção e 
recuperação da rede  de alimentação elétrica das motobombas de captação e distribuição 
de água, para os Distritos de Poção, Cachoeira do Roberto, Barra das Melancias, bem como 
dos Sítios de  Pedrinhas, Três Paus e Sobradinho. 

 
2.2 conforme as especificações mínimas contidas no presente termo: 
 

 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO VALOR DE 
REFERÊNCIA 
UNIT. 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 
TOTAL 

01 352 MT   CABO COBRE NU 35MM 47,50 16.720,00 

02 150 MT CABO FLX 4 X 6,0MM 1KV 38,70 5.805,00 

03 190 MT CABO FLEX 2 X 1,5MM 1KV 7,25 1.377,50 

3 – DA QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO. 
 
3.1 – A contratação deverá atender as especificações descritas na tabela acima, conforme as 

características e tipos apresentados. 

 
3.2 – O valor  para a aquisição, deste Termo de Referência não deverá ultarpassar o valor  de R$ 

19.680,00 (dezenove mil, seiscentos e oitenta reais). 

 
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
4.1 – Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com 

embalagem, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e 
despesas que incidam sobre a aquisição. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam 
discriminados em separado. 

5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1 – As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da 

seguinte dotação orçamentária: 

U.O: 0270 
P.A: 04122150128280000 
E.D: 33.90.30.00 

Ficha: 130 
Fonte: 01 

6 – DA ESCOLHA DO PREÇO E VIGÊNCIA 
6.1 – O fornecedor escolhido será aquele que apresentar o MENOR PREÇO e o processo terá 

vigência de 30 (trinta) dias. 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 – A CONTRATADA deverá fornecer telefone celular para contato; 
7.2 – Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do equipamento, nos termos da 

legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, observando as especificações, normas e 



 

outros detalhamentos, quando for o caso no que for aplicável, fazer cumprir por parte de seus 
empregados ou propostos, as normas da CONTRATANTE. 

7.3 – Fornecer o equipamento, respeitando as quantidades solicitadas, mediante apresentação 
obrigatória por parte da CONTRATANTE de Pedido de fornecimento e nota de empenho assinada pela 

secretária requerente acatando as decisões e observações feitas pela Fiscalização da Contratante. 
7.4 – Fornecer o equipamento no prazo e garantia estabelecida neste Termo de Referência, e 

responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte 
resultantes da execução do objeto; 

7.5 – Fornecer o equipamento, durante o período de validade, aos chamados para substituição, 
no caso de ser constatado algum defeito não ocasionado pelo armazenamento ou uso indevido pelo 

contratante; 
7.6 – Reparar, corrigir ou remover, por conta própria, no todo ou em parte, objeto em que se 

verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ainda 
que tenha sido recebido definitivamente o objeto do contrato; 

7.7 – Quando algum equipamento em virtude do acionamento da garantia necessitar ser enviada 
ao fabricante para troca ou reparo, a empresa deverá substituí-lo por outro idêntico ou com 
características idênticas / superiores até seu retorno; 

7.8 – A CONTRATADA se responsabiliza pelo custo proveniente de danos causados aos 
equipamentos e instalações físicas e demais bem patrimoniais pertencentes a este município, além de 
assumir integralmente os danos causados a terceiros diante da aquisição apresentados neste Termo de 
Referência.  

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 – Efetuar os pagamentos nas condições e preços contratados; 

8.2 – Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução da aquisição, fixando prazo para a sua correção; 

8.3 – Entregar junto a CONTRATADA o Pedido de Fornecimento com a devida antecedência. 

9 – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
9.1 – A FISCALIZAÇÃO do contrato será exercida pelo funcionário  JAKSON CAVALCANTI 

BRITO PORTO, CPF 046.787.404-22, neste ato denominado  FISCAL, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei 

8.666/93, com suas alterações). 

9.2 – À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
I – Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 
certame e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos 
escritos que comprovem essas solicitações de providências; 
II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

III – encaminhar ao Setor Financeiro da Secretaria os documentos que relacionem 
as importâncias relativas e multas aplicadas à CONTRATADA,  bem como os 
referentes a pagamento. 

9.3 – A fiscalização de que trata esta Clásula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE  ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 

8.666/93), com suas alterações. 

10 – DOS PRAZOS  
10.1 – O Fornecimento do equipamento ao município, será no prazo máximo de 07 (sete) dias , 

consecutivos contados do recebimento por parte da CONTRATADA do Pedido de Fornecimento com a nota 

de empenho, assinada pela secretaria requerente.  
 

11 – DO PAGAMENTO 
11.1 – A Secretaria efetuará o pagamento até o 10º (décimo) dia útil após a apresentação da 

nota fiscal, conforme a Requisição assinada pela Secretaria Responsável, juntamente com as certidões 
negativas: FGTS, Federal da Fazenda, Regularidade Fiscal, Trabalhista e Tributos Municipais. 

 

12. DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 



 

12.1- Os serviços está fundamentada nos pressupostos do art.75,II,daLein°14.133,de1º de 

abril de 2021.  

 

Art. 75. É dispensável a licitação 

 

(...) 

 

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

 

13. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1- os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

 

13.2. Em razão do valor, as empresas participantes deverão ser MICROEMPRESA - 

ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS COOPERATIVAS - COOP QUE SE ENQUADREM 

NOS TERMOS DO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM O ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, 

ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 128/2008, 147/2014 E 

155/2016 E DECRETO FEDERAL 8.538/2015; 

 

13.3. O prazo de inicio da prestação dos serviços será de até no máximo 5 (cinco) 

dias a contar do recebimento da nota de empenho; 

 

13.4. A entrega dos itens no local indicado pela contratante é de responsabilidade 

da contratada, devendo a mesma possuir pessoal habilitado para descarregamento 

do material, e a realização dos seriços; 

 

13.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ã)o apresentar toda a documentação 

necessária à  habilitação, inclusive as declarações conforme modelos dos Anexos I e 

II deste termo de Referencia, quando da solicitação da Coordenadoria Geral de 

Licitações e Contratos. 

 

14. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

14.1- Os serviços a serem adquiridos na presente dispensa de licitação enquadram-

se na definição de SERVIÇOS caracterizados como comuns, tendo em vista que 

possuem características tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos 

padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por meio de 

especificações usuais do mercado.  

 

15. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

   15.1. DA HABILITAÇÃOJURÍDICA: 

 

15.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro 

público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a 

sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação 

no registro da Junta onde tem sede a matriz. 

 

15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 



 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

15.1.3.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

 

15.1.4. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 

CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa 

mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias; e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 

apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 

tem sede a matriz. 

 

15.1.5.  INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - 

exceto cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou 

agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do 

Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

 

15.1.6. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

15.1.7. REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no 

caso de cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos: 

 

a. Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei 

5.764/71; 

 

b. Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa 

(diretoria e conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71; 

 

c. Ata de fundação da cooperativa; 

 

d. Ata de assembléia que aprovou o estatuto social; 

 

e. Regimento Interno com a Ata da assembléia que o aprovou; 

 

f. Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da 

assembléia que os aprovou; 

 

g. Editais das 03 (três) últimas assembléias gerais extraordinárias. 

 

15.2. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

15.2.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou 

concordata expedida dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de habilitação, pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 

constante no documento. 



 

 

15.2.1.1. Certidão Negativa de Processo Judicial Eletrônico (PJE) da sede 

da Pessoa Jurídica para fins de participação em licitação, dentro do prazo 

de validade constante no documento. 

 

15.2.1.1.1.Só será permitida a participação de empresas em 

recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a 

aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo 

competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, 

que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame. 

 

15.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

15.3.1. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, 

ESTADUAL e MUNICIPAL da sede ou filial da licitante, expedidos pelos 

órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os 

mesmos apresentar igualdade de CNPJ. 

 

15.3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) com situação ativa. 

 

15.3.1.2. Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL através de 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da 

Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 

8.212/1991. 

 

15.3.1.3 Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio 

ou sede da empresa licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

158.3.1.4. Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do 

domicílio ou sede da empresa licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal sede da 

licitante. 

 

15.3.1.5. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU 

EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial da licitante, devendo o mesmo 

ter igualdade de CNPJ com os demais  documentos apresentados na 

comprovação da regularidade fiscal. 

 

15.3.1.5. 1 No caso de COOPERATIVA, a mesma está dispensada da 

apresentação dos documentos relativos ao FGTS dos cooperados. Para efeito 

desta dispensa, deverá apresentar o seguinte: 

 

15.3.1.5.1.1. DECLARAÇÃO constando que, caso vencedor da licitação, o 

objeto será prestado, produzido ou comercializado por ela própria através de 

seus cooperados. 

 

15.3.1.5.1.2. ATA DA SESSÃO em que os cooperados autorizaram a 

cooperativa a participar da licitação e executar o contrato caso seja vencedora. 



 

 

15.3.1.5.1.3. RELAÇÃO DOS COOPERADOS que prestarão, produzirão ou 

comercializarão o objeto da licitação discriminado, comprovando através de 

documento a data de ingresso de cada um deles na cooperativa. 

 

15.3.1.5.2. Caso a COOPERATIVA tenha empregados em seus quadros, esta 

deverá juntar os documentos comprobatórios de recolhimento do FGTS relativo 

a eles. 

 

15.3.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo 

de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993. 

 

15.3.1.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou 

Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

15.4. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo 

interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, 

que não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto naquele 

preceito constitucional. (ANEXOI) 

 
 

_______________________________________________________ 
PAULO CAVALCANTI RAMOS 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 


