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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, 
ELETROELETRÔNICOS E INFORMÁTICA) E DE 01 (UM) VEÍCULO, EM ATENDIMENTO 
A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, CONFORME PROPOSTA Nº 
092941/2017 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DO GOVERNO FEDERAL. de acordo 
com as especificações e quantidades constantes do Anexo II-A que integra este 
documento. 
 
 2 - JUSTIFICATIVA  

2.1 Tendo como premissas o combate às desigualdades geradas pela pobreza e exclusão 
social, buscando possibilitar acesso às políticas públicas essenciais para o 
desenvolvimento de uma política de inclusão social das camadas mais pobres da 
população são as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, 
responsável pela política pública de Assistência Social da cidade de Magalhães Barata. Faz 
parte dessa rede integrada socioassistencial, o CRAS – Centro de Referência da Assistência 
Social que tem como finalidade prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades 
sociais, promovendo o fortalecimento de vínculos, tendo como público prioritário, 
beneficiários dos programas sociais como o Bolsa família, BPC e outros benefícios da 
Assistência Social, ou ainda famílias em situação de vulnerabilidade social devido a 
fragilização dos vínculos familiares ou com a comunidade. Além disso, O CRAS ainda oferta 
o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), desenvolvido 
principalmente em grupos busca a participação da família para promover orientações e 
prevenir situações de vulnerabilidade ou violência e o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos que busca reunir pessoas, nas suas respectivas faixas etárias, 
crianças e adolescentes ou idosos, para o desenvolvimento de ações em grupos visando a 
prevenção a situações de vulnerabilidade e violência, constituem-se em espaços de 
convivência e fortalecimento de vínculos com a comunidade. 

Considerando que o município de Magalhães Barata é um município de pequeno porte que 
possui uma população de aproximadamente 8.115 habitantes, Segundo Censo IBGE 2010, 
dos quais 2.567 encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda 
domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa que 31,6% da população municipal 
vivia nesta situação. Do total de extremamente pobres, 1.807 (70,4%) viviam no meio 
rural e 760 (29,6%) no meio urbano. 

 
 3 – DO FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA   
3.1 A contratada deverá no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da 
Solicitação de Fornecimento, entregar os produtos acompanhados da Nota Fiscal/Nota de 
Entrega juntamente com as cópias da Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS, 
expedida pela Receita Federal do Brasil e do Certificado de Regularidade de Situação do 
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
3.2 A referida documentação deverá estar válida durante todo o período de entrega do 
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objeto. No caso de a validade expirar no decorrer desse período, deverá ser providenciada 
sua revalidação em tempo hábil para não haver atrasos na entrega dos produtos. 
 
 4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA   
4.1 Os produtos deverão atender às normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA); 
4.2 Todos os equipamentos e materiais deverão possuir garantia/validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver.  
a) No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produtos (equipamentos e 
materiais), fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, 
os produtos (materiais/equipamentos), componentes ou peças deverão ser substituídos 
por novos e originais, sem ônus para a Contratante.  
b) A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para os 
equipamentos pelo prazo de 12 (doze) meses.  
c) Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios 
com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas 
eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos.  
d) no decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com 
transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina 
especializada.  
4.3 O prazo máximo para a substituição dos materiais e equipamentos, que não atenderem 
as especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 10 (dez) dias, contados da 
data de recebimento pela Contratada de ofício solicitando a reparação de irregularidades 
enviada pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão 
aplicadas as penalidades legais cabíveis. 
4.4 Apresentar Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo 
de entrega rigorosamente em dia; 
 
 5 – DEVERES DO CONTRATADO   
5.1 São deveres do contratado: 
5.2 Fornecer o objeto, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes deste 
instrumento e seu Anexo II; 
5.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
5.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos, enquanto perdurar a 
vigência da garantia oferecida pela contratada ou fabricante, a que for maior, e ainda, com 
a disponibilização de materiais de reposição no mercado nacional por prazo não inferior 
a 18 (dezoito) meses contados da entrega do produto, quando couber; 
5.5 Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os seus 
empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades; 
 
 6 – DEVERES DO CONTRATANTE   
6.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigações; 
6.2 Rejeitar os itens cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 
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requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência; 
6.3 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efetiva entrega dos produtos, observando ainda as condições estabelecidas no edital de 
licitação; 
6.4 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias; 
6.5 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da contratada; 
 
 7 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO   
7.1. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que 
não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar 
a sua substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no 
prazo máximo de 02(dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do 
material também em 02 (dois) dias após a comunicação do servidor. 
7.2. A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade 
da empresa contratada; 
 
8 – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO LICITANTE   
8.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a 
proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta 
Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar 
de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não assinar 
a ata e contrato, não mantiver a proposta, falhar , comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo 
a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa: 
 
Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

 
Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto. 

 
Não efetuar a troca do objeto, 
quando notificado. 

Impedimento de licitar com a Prefeitura pelo período de 1 
(um) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho. 

 
Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto. 

 
Deixar de entregar documentação 
exigida neste Edital. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 1 
(um) ano. 
Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do  contrato/nota  
de empenho/valor total estimado para o item ou lote. 
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Não mantiver a proposta ou desistir 
do lance. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 1 
(um) ano. 
Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do  contrato/nota  
de empenho. 

 
 
Comportar-se de modo inidôneo. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 2 
(dois) anos. 
Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho. 

 
 
Fizer declaração falsa. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 2 
(dois) anos. 
Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho. 

 
 
 
Apresentar documentação falsa. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho. 
Comunicação ao Ministério Público Estadual. 

 
 
 
Cometer fraude fiscal. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho. 
Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em 
lei e no edital, em que não se comine 
outra penalidade. 

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto. 

 
 
Inexecução total. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 02 
(dois) anos. 
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
contrato/nota de empenho. 

 
 
Inexecução parcial do objeto. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 01 
(um) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente 
a parte não executada. 

 
8.2 Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 
vencedor, o Município poderá proceder à rescisão unilateral do contrato, hipótese em que 
a empresa fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste 
Edital. 
8.3 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 
Município ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
8.4 Na ocorrência de falha maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração 
de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
8.5 A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no 
respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo 
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ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
8.6 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficarão a critério do 
Município que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa. 
8.7 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pelo Município, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante 
vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 
8.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar 
com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital. 
 
 
 

 
Larissa Silva de Sena Ferreira 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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ANEXO II-A 
RELAÇÃO DE ITENS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 AR CONDICIONADO, 7000 BTUS. 2,000 UNIDADE  

2 AR CONDICIONADO, 9000 BTUS. 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação : Tipo: Split High Wall Capacidade de 
refrigeração: 9.000 BTU/h Tecnologia: Inverter Controle remoto: 1 
aparelho Compressor: rotativo Funções: Sleep, Swing e Timer Fases: 
Monofásico Tensão: 220V Frequência: 60Hz Gás refrigerante: R410a 
Certificados: Selo Procel de eficiência energética Nível máximo de ruído 
(unidade interna): 25dB Tipo de ciclo: Quente/Frio. Comprimento máximo 
estimado da rede frigorífera: 10 metros Comprimento máximo estimado até 
o quadro elétrico: 40 metros. Garantia mínima de um ano.   

3 AR CONDICIONADO, 17000 BTUS. 1,000 UNIDADE  

4 BATEDEIRA PLANETÁRIA. 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: Batedeira planetária de aplicação semi-
industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a 
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - 
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e 
tolerância: Largura: 240mm Profundidade: 350mm Altura: 420mm 
Tolerância: +/- 15%. Características construtivas: Estrutura ou suporte 
para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço 
inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para 
higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de 
velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. 
Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: _ 1 tacho 
em aço inox, com capacidade para 5 litros _ 1 batedor para massas leves _ 1 
batedor plano para massas pesadas _ 1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V 
(monofásica).   

5 BEBEDOURO ELÉTRICO. 2,000 UNIDADE  

 
Especificação : de pé,com duas saídas (água fria e natural), suportar 
garrafão de 20litros, corpo em alumínio inoxidável, 110v   

6 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO. 6,000 UNIDADE  

 
Especificação : ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, 
MOLDADA ANATOMICAMENTE.   

7 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : processador no mínimo intel core i3 ou amd a10, memória 
ram 4gb, ddr3, 1600mhz. disco rígido de 500gb, monitor 18,5" (1366 x 768), 
mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), fonte compatível com item, 
sistema operacional windows 7 pro (64 bits), garantia de 12 meses, teclado 
do USB, abnt2, 107 teclas (com fio), Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, 
interfaces de vídeo integrada, unidade de dísco ótico cd/dvd rom   

8 CADEIRA GIRATÓRIA. 2,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação: Giratória com rodízios com 50mm, médio, 
encosto e assento fixos na posição operativa, com apoio para braços, 
estofamento em courvin no encosto e no assento, regulagem de altura do 
assento a gás, pés em estrutura metálica. Cores a definir (azul, branca, preta, 
bege, etc).   

9 APARELHO DE DVD 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : DVDs Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; 
DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-
RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive ScanFunções Zoom, Book Marker   
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Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG 
Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de 
Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-
Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação Cor: 
Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm 
Peso: 1,4 Kg 

10 ESTABILIZADOR 2,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação : Capacidade de 1000VA; Tensão de 
alimentação de entrada bivolt; chave liga desliga embutida; Proteção contra 
sub e sobretensão com desligamento da saída; Filtro de linha; Freqüência 
60 Hz; Tensão de saída 115 volts; Variação máxima de saída 6%; Quantidade 
de tomadas 06 (seis) NBR 14136 Microprocessado; Led´s que indicam 
situação da rede elétrica; Seleção de entrada automática 115/220V; 
potência nominal 1000 W; Rotina de acionamento na saída; Proteção 
eletrônica contra sobrecarga com desligamento da saída; Proteção contra 
sobrecarga na entrada; Proteção contra sobreaquecimento; Proteção contra 
surtos de tensão; atender a NBR 14373/2006; Função True RMS; 
Classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.   

11 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA (COPIADORA) 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação : Com sistema BULK-INKJET, possuir 
tecnologia de impressão a jato de tinta colorida Possuir velocidade mínima 
de impressão de 35ppm em modo de impressão monocromático e 20ppm 
em modo colorido Deverá possuire resolução de impressão mínima de até 
5760 x 1440 O ciclo mínimo de impresãso não deverá ser inferior a 6.250 
páginas por mês Possuir memória intenra mínima de 32Mb Possuir a 
possibilidade de impressão sem borda Deverá possuir 4(quatro) cartuchos 
de tinta separados, 1(um) para cada cor A capacidade mínima dos cartuchos 
iniciais do equipamento deverá suportar imprimir no mínmio 800 páginas 
em preto e 700 páginas em (ciano, magenta e amarelo) individualmeten, de 
acordo com a norma ISSO/IEC 19752 (Não serão aceitos cartuchos e 
rendicionados/reciclados) Deverá ter capacidade mínima de entrada de 
100 folhas, Possuir capacidade de saída mínima de 125 folhas Deverá 
suportar mídias do tipo A4, carta, ofício Possuir 1 porta USB 2.0 de alta 
velocidade.   

12 LIQUIDIFICADOR 1,000 UNIDADE  

 
Especificação : COM 2 VELOCIDADES, COR BRANCA, 500W, 110V, 
CAPACIDADE 1,5L   

13 MESA DE ESCRITÓRIO 3,000 UNIDADE  

 
Especificação : base de aço e ferro pintado, divisão de 01 ou 02 gavetas, 
confecção em madeira/ mdp/ mdf/ similar, composição simples.   

14 SANDUICHEIRA ELÉTRICA, LEDS INDICADORES, ALÇA C/ TRAVA 1,000 UNIDADE  

15 TELA DE PROJEÇÃO 1,000 UNIDADE  

 
Especificação : TIPO: Tripé Área Visual: Mínima de 1,80 x 1,80 M Tecido: 
Matte White ( branco opaco) Garantia: mínima de 12 meses   

16 VEICULO TIPO PASSEIO SEDAN 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : Veiculo tipo passeio sedan, 0 km, motorização mínima 1.4, 
04 portas, com capacidade mínima para 05 lugares, ar condicionado, direção 
hidraulica, air bag e abs, vidros eletricos dianteiros e traseiros, trava 
elétricas das portas com controle remotro, jogo de tapetes, protetor de 
carter, alarme, rádio am/fm/ubs/bluetooh   

17 ARQUIVO DE AÇO 3,000 UNIDADE  
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Especificação : Arquivos de Aço Serão fornecidos arquivos deslizantes em 
aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e 
travamento único, fechamento através de tambor cilindrico, com gavetas 
corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm.O Sistema de 
deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos 
telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do 
porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados 
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com 
secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir 
para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo 
eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 
micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada 
na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta   

18 VENTILADOR DE PAREDE, 60CM, 3 PÁS 2,000 UNIDADE  

 Especificação : ventilador de parede, 60cm, 3 pás   

19 VENTILADOR DE PÉ, 40 CM, 6 PÁS 2,000 UNIDADE  

 Especificação : ventilador de pé, 40 cm, 6 pás   

20 
ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITORIO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS 
1,98 X 0,90 1,000 UNIDADE  

21 MESA - ESTAÇÃO DE TRABALHO. 2,000 UNIDADE  

 Especificação : Mesa Estação de Trabalho em L 1550   

22 ARMÁRIO DE COZINHA 1,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificação : Paneleiro com: Dobradiças metálicas de 
pressão, Puxadores, Estrutura em aço Dimensões aproximadas: 179x70x28 
cm (AxLxP) Armário Aéreo: Vidro no mínimo de 3 mm temperado, Armário 
branco de 3 portas com vidro serigrafado branco, Puxadores, Desenvolvido 
em aço com dimensões aproximadas: 55x105x28 cm (AxLxP) Armário 
Duplo: Dobradiças metálicas de pressão, puxadores, pintura eletrostática a 
pó de alto brilho e resistente, confeccionado em aço, com dimensões 
aproximadas de: 40x70x28 cm (AxLxP) Balcão: Estrutura e portas em chapa 
de aço, pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso 
e sapata plástica cromada, Puxadores, dobradiças em aço, gavetas com 
corrediça telescópica, com dimensões aproximadas: 86x105x45 cm 
(AxLxP). Com 13 Portas e 4 Gavetas.   
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