
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

1– OBJETO: 

 1.1. O presente termo visa a Ata de Registro de Preços nº 114/2017, originária do Pregão 

Presencial nº 046/2017, da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, que tem por objetivo o “Registro 

de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para 

manutenção das UMEI´S, Escolas Municipais, Cozinha Única Municipal, Biblioteca 

Municipal e demais setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

de Jaciara/MT, tais como: Materiais de Expediente, Materiais de Higiene e Limpeza, Móveis e 

Equipamentos, Equipamentos de Informática, Uniformes e Utensílios de Cozinha), Materiais 

a serem utilizados com os recursos do PDDE Municipal das UMEI´S e Escolas Municipais, 

Recursos Próprios e Recursos de Convênio da Secretaria de Educação. 

O serviço a ser contratado, o respectivo valor máximo a ser pago pela Prefeitura Municipal de Juscimeira-

MT, obedecem à tabela que segue: 

 

Item Descrição do Produto Descrição 

do 

Produto 

TCE 

Unid. Quant R$. Unit. R$ Total MARCA 

210 Armário aço, 

acabamento superficial 

fosfatizado anti-

ferrugem, cor cinza, 

quantidade de portas 2, 

quantidade prateleiras 

4,  altura 198, largura 

90, profundidade 40, 

características 

adicionais portas com 

puxador e fechadura, 

prateleiras regulável, 

material chapa aço 26.    

30824-2 

1 

UND 20 R$ 566,85 R$11.337,00 Venâncio 

247 Televisor lcd 32’, tela 

ledfullhd, hdtvready, 

conversor tv digital 

interno, conexão usb 

para reprodução de 

fotos, vídeos e músicas. 

Sistema digital de 

tvsbdtv-t / analógico 

bandas de uhf e vhf, 

sistemas de cor pal m, n 

e ntsc, potência do 

áudio (rms): 8w + 8w, 

controle remoto, 

closedcaption, sap, 

recepção de tv a cabo, 

timer, relógio, 

327614-7 

1 

UND 08 R$ 1.208,98 R$ 9.671,84 Semp 

Toshiba 



desligamento 

programado, ajuste 

automático de volume, 

sintonia automática dos 

canais, ajustes de áudio, 

recursos de áudio: radio 

fm / dolby digital, 

ajustes de vídeo, 

idioma do menu: 

português, inglês ou 

espanhol, fonte de 

alimentação: bivolt, 

garantia do fornecedor: 

1 ano. 

248 
Ventilador de parede 

silencioso de 60 cm ± 

especificações técnicas: 

± possui controle de 

velocidade 

independente ± 

frequência: 60hz. ± 

potência: 130w ± 

rotação: até 1150 rpm 

através de caixa de 

controle (inclusa) ± 

acabamento das grades: 

pintura eletrostática na 

cor branco / preto ± 

fluxo de ar: regulável 

através de parafuso ± 

motor protegido: com 

termoprotetor. ± com 

controle remoto ± 

voltagem : 220 v o 

diâmetro e rotação 

podem variar em até 

10% para mais ou para 

menos. 

22023-0 

1 

UND 46 R$ 156,12 R$ 7.181,52 Tron 

249 
Ventilador de teto - tipo 

comercial, 3 pás 

confeccionadas em aço, 

cor cinza, alimentação 

127, 180 a 460 rotações 

por minuto, área de 

ventilação de 20m², 

altura da haste de 

25cm, potência de 

130w. 

194068-6 

1 

UND 25 R$ 165,00 R$ 4.125,00 Tron 

VALOR GLOBAL: R$ 32.315,36  

 

Valor Global: 32.315,36 (Trinta e dois mil, trezentos e quinze reais e trinta e seis centavos). 



 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

  2.1. Destaca-se que a Prefeitura de Juscimeira necessita que seja feita essa adesão, por se tratar de 

equipamentos e materiais permanentes, que irão atender as necessidades das Secretarias de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social, para 

melhorar a qualidade de atendimento oferecido à população, com a garantia de um padrão de 

qualidade das ações de cada Secretaria. 
 

 

3 – CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1 A Prestação dos Serviços será efetuada após expedição de regular nota de empenho pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, “requisição de serviço”, na qual deverá (ao) ser 

indicado (s) local (is) para prestação dos serviços. 

 

3.2 O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da prestação do serviço, 

emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a acompanhar, a data 

e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu. 

 

3.3 A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, a 

fim de ser anexada ao respectivo processo. 

 

3.4 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta Ata 

de Registro de Preços. 

 

3.5 Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  

 

3.6 Prazo de Vigência: 12 meses após a assinatura do Contrato. 

  

3.7 Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal.  
 

     

 

4 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

4.1.   Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado na 

Ordem de Compra;   

4.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data 

do recebimento da Ordem de Compra;   

4.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado, 

inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local estabelecido na Ordem de 

Compra;   

4.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;   



4.5. Substituição do bem entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda às 

especificações contidas neste Edital.   

 

5.  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

 5.1 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos bens 

fornecidos;   

5.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;   

5.3. Para aceitação definitiva o Município de Juscimeira poderá realizar testes para comprovação da 

qualidade dos produtos;   

5.4. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura.  

 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a conta das seguintes 

Dotações Orçamentária: 

02.05.02.10.301.0022.2103.4.4.90.52.00 – Sec. de Saúde - Manutenção do Fundo Municipal de 

Saúde - Equipamentos e Material Permanente – Ficha 129  

02.07.01.12.365.0006.2019.4.4.90.52.00 – Sec. De Educação Esporte e Lazer – Manutenção e 

Encargos com a Educação Infantil – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 307 

Encargos com a Secretaria de Promoção Social – Equipamentos e Material Permanente – 

Ficha 345 

 

7. FISCAL   

7.1. Será fiscal do contrato o funcionário publico Srº Andre Nunes da Silva, nomeado como Fiscal 

de Contratos, através da Portaria Nº 064/2018, de 12/04/2018.  

 

Juscimeira, 18 de abril de 2018. 

 

_______________________________________ 

Cassio Walnero Crepaldi 

Secretaria de Administração 


