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1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de lona tipo toldo com aplicação 

para atender as necessidades da cobertura da área externa da copa/cozinha da Secretaria de 

Estado da Administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

1.2. Considerados os padrões de qualidade e desempenho objetivamente definidos neste 

instrumento, os bens a serem adquiridos possui natureza comum para fins de aplicação da Lei nº 

8.666/93. 
 

 

2.1. A aquisição do material objeto deste termo de referência visa garantir as condições 

ambientais de conforto térmico e proteção contra intempéries que se encontra deteriorada e 

frágil, em razão do tempo transcorrido e devido às condições climáticas da natureza na cobertura 

da área da copa/cozinha da Secretaria de Estado da Administração. Desta forma, garantindo 

melhores condições no ambiente utilizado pelos servidores da Administração Publica. 
 

 

3.1. O objeto deverá atender às seguintes especificações: 
 
 

 
 

ITEM 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

 
MEDIDA 

 
REF 

 
QTD 

 
PREÇO EXTIMADO 

 
 
 
 
 

1 

COBERTURA DE LONA TIPO 

TOLDO COM LAMINADO 

VINITOP DECCOR 

RESISTENTE A ABRASÃO E A 

PERFURAÇÃO, 25% MAIS 

DURAVÉL, NÃO DEIXANDO 

MARCAS NAS DOBRAS, 

ADITIVADO  COM 

ANTIOXIDANTE, 

 
 
 
 
 

LG= 5.25x4.42 

  
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

R$ 2.850,00 
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4. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO. 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 BACTERICIDA, ANTIFUNGOS 

E BLACKOUT, NÃO 

DEIXANDO PASSAR OS 

RAIOS UV 

    

 

3.2. Valor total estimado por extenso: R$ 2.850,00 (Dois mil oitocentos e cinquenta reais), tendo 

como base o valor mediano de preços obtido por meio de cotações junto ao mercado. 

3.3. Os bens deverão atender às especificações técnicas mínimas e quantidades estabelecidas 

neste instrumento e, havendo eventual divergência entre as especificações aqui descritas e as 

constantes no CATÁLOGO DE MATERIAIS DO SIGA, deverão prevalecer as descrições deste Termo. 

3.4. Os valores acima foram estimados com base em orçamentos enviados por empresas ou 

pesquisados via internet, os quais se encontram anexados ao Processo. 

3.5. O quantitativo a ser entregue deverá ser de conformidade com a Ordem de Entrega a ser 

emitida pelo setor demandante desta Secretaria. 
 

 

 

4.1. Pretende-se executar o objeto por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão da existência 

de possibilidade de competição (há mais de um fornecedor em condições de acolher as 

necessidades da Administração e fornecer o produto) e em razão do valor do objeto, atendendo 

assim ao disposto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. A modalidade será do TIPO MENOR PREÇO, e a forma de adjudicação serão POR ITEM, 

tendo em vista as regras estabelecidas na escala de economia nas modalidades de licitação. 
 

 

5.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento das despesas com a 

aquisição do objeto constante deste instrumento, correrão no presente exercício, à conta das 

Categorias Econômicas 3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros, constante do Orçamento da 

SEAD. 
 
 

6.1. O prazo para a total e completo fornecimento com a devida aplicação da lona é de até 10 

(dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente. 
6.2. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no local 

determinado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em dias de expediente normal, de segunda 

a sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, correndo por conta do fornecedor todas as 

despesas necessárias, tais como frete, seguros, entre outros. 
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7. DA GARANTIA 

 

6.3. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.4. O acompanhamento da execução do objeto deste Termo de Referência será realizado pelo 

servidor designado como fiscal do setor responsável da Secretaria. 

6.5. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de 

sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência. 

6.6. O objeto deste Termo deverá ser entregue no prazo previsto neste Termo, contados do 

recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Termo de 

Referência. 

6.7. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, o 

objeto deste Termo será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e 

quantidades; 

b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, 

após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 
 

 

7.1. O prazo de garantia será de 02 (dois) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto, 

por defeitos decorrentes do emprego de materiais inadequados, em desacordo com a especificação 

ou de baixa qualidade, abrangendo a substituição de quaisquer itens que compõem o serviço. 

7.2. Caso haja o acionamento da garantia, a CONTRATADA deverá recolher o(s) item(ns) 

defeituoso(s) e entregar seu(s) substituto(s) nas dependências da SEAD. 

7.3. O prazo para a substituição de material defeituoso é de 05 (cinco) dias corridos, contados a 

partir do acionamento da garantia. 

7.4. A CONTRATADA atenderá aos chamados, sem limite quantitativo, durante o período da 

garantia, arcando com todas as despesas relativas à execução do termo de garantia, como 

impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguro, administração dos serviços, mão de obra, 

ferramentas, recolhimento, entrega e transporte de materiais e pessoas, fornecimento de peças e 

equipamentos, dentre outros, sem quaisquer ônus para a Contratante. 

7.5. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 

daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 

descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

7.6. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 

responsabilidade da Contratada. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

 

8.1. São obrigações da Contratante: 
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo; 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Termo e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no  prazo e forma estabelecidos neste Termo; 

8.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações exigidas; 

8.1.7. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do 

objeto a ser fornecido; 

8.1.8. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto 

deste Termo dentro das normas estabelecidas; 

8.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante da empresa; 

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

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer 

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

ou subordinados. 
 

 

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

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

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

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

9.1.7. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

9.1.8. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 

descarga, até os locais indicados neste Termo; 

9.1.9. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que 

não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando certo que, 

em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

9.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

9.1.11. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 

fornecido; 

9.1.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

9.1.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo; 

9.1.14. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem 

poderá onerar os materiais objeto deste Termo, razão pala qual a Empresa renuncia a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante. 
 

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados; 

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela 

contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes; 
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11. TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados; 

10.4. 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 corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 

1993; 

10.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito 

pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 
 

11.1. Após homologado o processo, a Administração convocará a empresa para a assinatura do 

instrumento contratual correspondente; 

11.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este prazo poderá ser 

prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

11.3. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de 

assinatura do respectivo contrato; 
 

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela 

Secretaria; 

12.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da 

Nota Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhada(s) 

dos documentos de habilitação perante a fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 

Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, 

conforme disposto o art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1.278, 

de 17 de fevereiro de 2011; 

12.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na 

entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do 

banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito; 

12.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato; 

 

 

 



ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

13. DA ALTERAÇÃO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura 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; 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento; 

12.7. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 

fornecimento do objeto; 

12.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

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

 

13.1. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis. 
13.2. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos bens registrados, observadas as 

condições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do ar. 65, da Lei 8.666/93. 

13.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme o art. 65, §1º da Lei 8.666/93. 
 

14.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 

sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes 

termos: 

14.1.1 pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 

material; 

14.1.2 pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada 

em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do 

material; 

14.1.3 pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido; 
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14.1.4 pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a 

substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 

do valor do material rejeitado; 

14.1.5 pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido 

de Cotação de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor 

contratado, para cada evento. 

14.2 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

14.3 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à 

Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

14.4 O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação 

Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras 

previstas em lei. 
 

Macapá-AP, 03 de março de 2021. 
 

Elaborado por: 
 
 

SILVIA MARIA SOUZA DOS SANTOS 
Gerente do Núcleo de Gestão Administrativa 

 
LUZIENIS AMANAJÁS CORREIA FÁRIAS 

Coordenadora Administrativa e Financeira 
 

 
Submete-se para aprovação do presente Termo de Referência e autorização para 

contratação do objeto em tela, que tem fundamento legal no artigo 24, inciso II, da lei e n° 

8.666/1993, e demais normas aplicáveis. 

 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

 

JOSÉ MARLÚCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA 
Secretário Adjunto de Logística 
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