
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

CEP: 56.360-000 - CNPJ: 10.358.174/0001-84 
Rua Cel. Clementino Coelho, nº 203, Centro – Afrânio-PE 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

RECEBIMENTO até 07/10/2022 às 16h 

LOCAL Prefeitura Municipal de Afrânio – Coordenadoria de Licitações e 

Contratos, ou através do e-mail cplafranio@hotmail.com 

 

 
01. OBJETO 

 

1.1. Realização de Processo de Dispensa Licitatória para contratação de empresa 

especializada no fornecimento de peças e acessórios para poços artesianos, visando 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

02. JUSTIFICATIVA  

2.1. Visando atender a necessidade dos criadores em situação de emergência que 

encontra o município de Afrânio devido à estiagem conforme Portaria da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil n° 2.865, de 19 de setembro do corrente ano, 

Decretos Estadual n° 53.518, de 05 de setembro de 2.022 e municipal n° 019/2022, 

de 12 de abril de 2022 com a redução das reservas hídricas de superfícies no município 

uma medida emergencial a manutenção e recuperação dos poços artesianos. 

2.2. A contratação ocorrerá por meio de dispensa licitatória conforme Art.75, II, da 

Lei n°14.133, de 1º de abril de 2021. 

03. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

 

    

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 SOLAS DE BOMBAS P/ CATAVENTO 2 3/4". UNID.           20  

 

R$ 50,00 

 

R$ 1.000,00 

02 

TUBO GEOMECÂNICO, MAT. PLÁSTICO, TIPO 

NERVURADO, COR AZUL, DIAMETRO 6” PEÇA 

COM 4 METROS.  

M           80  

 

R$ 150,00 

 

R$ 12.000,00 

03 

TUBO ACO GALVANIZADO com costura, classe 

leve, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, 

*2,71* KG/M (NBR 5580). 

M       210  

 

R$ 80,00 

 

R$ 16.800,00 

04 
BITs COROA DTH 6 1/8 MS6 FACE CONCOVA 

156 MM 
UNID. 04 

R$ 6.000,00 R$ 24.000,00 

3.1. Foram efetuado pesquisa do item 01 no Portal de Compras Públicas do Governo 

Federal e no Banco de Preço, mais não foi encontrado.  

 

mailto:cplafranio@hotmail.com
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04. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1. O fornecimento dos produtos, conforme quantidades e descrições do item 03 

serão destinadas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente de Afrânio/PE. 

05. NORMATIVAS DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

5.1. A aquisição está fundamentada nos pressupostos do Art. 75, II, da Lei 14.133, de 

1º de Abril de 2021. 

 

Artigo 75 – É indispensável à licitação 

 

(...) II – para contratação que envolva valores inferiores a R$50.000,00 

(Cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras. 

 

06. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

 

6.1.1. 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; 

 

6.2. O prazo para entrega do material é de até no máximo 5 (cinco) dias a contar do 

recebimento da ordem de fornecimento; 

 

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

contratada, devendo a mesma possuir pessoal habilitado para descarregamento do 

material, quando necessário; 
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6.4. A empresa vencedora deverá apresentar toda a documentação necessária à 

habilitação, inclusive as declarações conforme modelo do Anexo I e II deste termo de 

Referência. 

7. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECIMENTOS 

 

7.1. Será aceita a proposta mais vantajosa considerando o critério de preço, desde 

que atendido o disposto no item 3.1. 

7.2. A contratação trata-se de bem comum. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Entregar os produtos no local indicado pela CONTRATANTE.  

8.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à 

entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente. Todos os produtos 

deverão ser transportados em condições adequadas devendo ser previamente 

embalados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química 

ou biológica. 

8.3. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da 

empresa. 

8.4. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em 

desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca 

satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem 

prejuízo das sanções previstas. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 

especificações e recomendações da contratante; 

9.2. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução do 

fornecimento ora licitado; 

9.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através 

do servidor especialmente designado; 

9.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a 

ocorrer, em função do fornecimento dos itens licitados. 

9.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
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9.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência, 

aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; Pagar a 

fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de 

Referência. 

10. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

10.1. O valor máximo global estimado é de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e 

oitocentos reais). 

 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: 0260 

Funcional: 04 122 1501 2828 0000 

Ficha: 103 

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 

 

12. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA  

12.1. A contratada terá prazo de até 5(cinco) dias, para  entrega dos itens solicitados 

após formalização do pedido assinado pela Secretária Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

12.2. Os itens deverão ser entregues no endereço indicado pela responsável conforme 

Pedido de Fornecimento assinado. 

 

13. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

13.1. O prazo de vigência do contrato de dispensa será de 03 (três) meses a contar da 

data de assinatura do contrato. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao 

fornecimento de pedidos, após a emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo 

funcionário responsável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

juntamente com as certidões negativas: FGTS, Federal da Fazenda, Regularidade 

Fiscal, Trabalhista e Tributos Municipais. 
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14.2. A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária 

correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do 

fornecimento dos produtos com a devida finalização/entrega, desde que comprovada à 

responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na 

fatura mensal;  

14.3. Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que 

esteja em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como 

penalidade;  

14.4. A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Secretaria, para fins 

de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:  

14.4.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da 

Fazenda Estadual; 

14.4.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal;  

14.4.3 – 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;  

14.4.4 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – 

CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;  

14.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio 

de 1943;  

14.5. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em 

nome da Contratada;  

14.6. Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que 

comprovem, de forma inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição 

inicialmente pactuada.  
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15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

15.1.  A FISCALIZAÇÃO do contrato será exercida pelo servidor o Sr. JOÃO PAULO 

MARQUES, inscrito no CPF: 121.471.914-77, neste ato denominado FISCAL,  

devidamente credenciado, 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 alterções). 

15.2. 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, não ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art.120 da Lei n° 14.133, de 2021. 

15.3. 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. 

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Comete infração administrativa nos termos do art.155 da Lei n°14.133, de 2021, a 

Contratada que: 

16.1.1. Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

16.1.2. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

16.1.3. Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do 

prazo; 

16.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo 

justificado; 

16.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

16.1.6. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
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16.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

16.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

16.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

16.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

16.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

16.2.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também 

é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 

subitem 20. deste Termo de Referência. 

16.2.8. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

16.2.9. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

16.2.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art.156, III e IV da Lei n°14.133, 

de 2021, as empresas ou profissionais que: 

16.2.11. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.2.12. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.2.13. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

16.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
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administrativo que assegurarão contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n°14.133, de 2021, e subsidiariamente 

a Lei n° 9.784, de 1999. 

16.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Afrânio - PE, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 

Municipal e cobrados judicialmente. 

16.4.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

16.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

 

  

 


