
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – JUSTIFICATIVA DO PEDIDO 
 
1.1 A aquisição dos bens constantes deste Termo de Referência justifica-se pela 
necessidade de modernização institucional e melhoria das condições operacionais das 
atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Rio Verde, fazendo-se necessário a 
aquisição e/ou reposição de equipamentos defasados e obsoletos, com a finalidade de 
suprir a necessidade do Departamento de TI, visando, acima de tudo, a agilidade e 
qualidade dos serviços.  
Além disso, a aquisição se torna necessária para evitar problemas futuros, como a perda 
do sinal da rede wi-fi e falhas na transmissão online dos trabalhos do Poder Legislativo. 

 
2 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO  
 
2.1. AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE RIO VERDE. 
 
3 – REQUISITOS 
 
3.1. Pessoa Física: 

3.1.1. Cópia autenticada do CPF e RG ou CNH 
3.1.2. Comprovante de Endereço no próprio nome, ou no nome dos ascendentes. 
Em caso de imóvel locado, anexar contrato de locação ou declaração do 
proprietário do imóvel. 
3.1.3. Certidões negativas: Federal, Estadual e Municipal 
3.1.4. Certidão trabalhista 
3.1.5. Prova inscrição junto ao INSS 
 

3.2. Pessoa Jurídica: 
3.2.1. Cópia autenticada ou com chancela da junta comercial do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social e vigor  
3.2.2. Cópia autenticada do CPF e RG ou CNH 
3.2.3. Cópia do Cartão CNPJ 
3.2.4. Certidão negativa quanto a Dívida Ativa da União 
3.2.5. Certidão negativa com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede  
3.2.6. Certidão negativa FGTS 
3.2.7. Certidão negativa Trabalhista 
3.2.8. Certidão negativa com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
3.2.9. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 

 
4 – PRAZO PARA ENTREGA  
 



 

 

4.1. Os produtos objeto desta licitação deverá ser entregues na Sede da Câmara 
Municipal de Rio Verde, situado à Avenida José Walter Quadra 24, Residencial 
Interlagos, no horário de expediente ou em outro local devidamente designado pela 
CONTRATANTE.  
 
5 – DA PROPOSTA E DA EMPRESA VENCEDORA 
 
5.1. Após análise das propostas constatou-se que o menor valor para esta contratação é 
de R$ ------ (-----------), tendo sido feito através de pesquisa de mercado onde foram 
apresentados os seguintes valores: 
 
Item Proponente Valor unitário Valor Total 
01    
 
5.2. Após apresentados os valores, constatou-se que o melhor preço foi: ----------. 
 
5.3. O pagamento será feito mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, juntamente com 
o boleto, devidamente atestados pelo setor responsável, em até 10 dias (úteis) após a 
apresentação.  
 
5.4. O preço deverá ser apresentado considerando-se todos os tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários; 
 
6 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
6.1 A presente dispensa fundamenta-se em critérios legislativos, na qual a licitação 
pública é obrigatória para contratos acima de determinado patamar econômico, que 
justifique os gastos a serem efetuados com o respectivo procedimento. Quando há 
algum dos motivos que ensejem a dispensa de licitação o agente administrativo está 
autorizado a contratar diretamente por dispensa de licitação, obedecendo aos requisitos 
que a própria lei impõe. 
  
6.2 No caso em questão, a aquisição por Dispensa de Licitação se dá em razão do valor, 
a qual encontra-se tipificada no inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021: 
 
 Art. 75, é dispensável a licitação: 

(...) 
II - para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e 
quatro mil vinte reais e quarenta e um 
centavos), no caso de outros serviços e 
compras; 

 
6.3 Trata-se, como se vê, de autorização legal para que, desde que observados os 
requisitos fixados no dispositivo, o gestor possa deixar de instaurar a licitação e 
contratar diretamente compras e serviços gerais para a Câmara Municipal de Rio Verde 
– GO. 



 

 

 
6.4 A contratação descrita neste processo está dentro do exigido na Lei nº 14.133/2021, 
art. 75 e suas alterações.  
 
6.5 Sendo assim, a aquisição será formalizada através da ordem de empenho, pois a 
entrega será imediata e não haverá parcelamento de entrega e nem obrigações 
futuras. 
 
7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
7.1 A prestação de serviços objeto desta dispensa de licitação deverá seguir os critérios 
de entrega definidos neste Termo de Referência.  
 
7.2 O serviço será recebido da seguinte forma:  
a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações e validades quando for o caso.  
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade deste; 
 
7.3 Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE 
RECUSA, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser 
substituído, no prazo máximo acima fixado e ainda: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la no prazo máximo 
de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente 
contratado;  
 

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

 b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado. 

 
8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
8.1 Efetuar a entrega dos produtos/serviços nas condições estipuladas, no prazo e local 
indicados pela Câmara Municipal de Rio Verde em estrita observância das 
especificações do Edital, Termo de Referência e da Proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal; 
8.2 O produto licitado deverá estar em conformidade com a autorização/ordem de 
fornecimento e a quantidade não poderá exceder o limite dos créditos concedidos no 
empenho. 
 



 

 

8.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos/serviços, de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
8.4 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir ou remover, às suas expensas 
serviços/produtos com avarias ou defeitos; 
 
8.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 
 
8.6 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
 
8.7 Por ocasião de entrega, a CONTRATADA deverá colher no respectivo 
comprovante: a data, o nome, o cargo e a assinatura de servidor da área competente 
responsável pelo recebimento. 
 
8.8 Os materiais e os equipamentos devem estar acompanhados, ainda, quando for o 
caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de 
assistência técnica autorizada; 
 
8.9 Os materiais e os equipamentos deverão serem entregues em embalagem original, 
contendo a data e número do lote de fabricação; 
 
8.10 Após o recebimento dos materiais e os equipamentos, mesmo que definitivamente, 
se, a qualquer tempo, durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância 
com as especificações, proceder-se-á a imediata substituição dos mesmos, com ônus por 
exclusiva responsabilidade e custo da CONTRATADA; 
 
8.11 Os equipamentos devem possuir garantia padrão por um período mínimo de 12 
(doze) meses. 
 
8.12 Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a 
parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que 
há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo se quando o 
defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 
 
8.13 Todos os equipamentos fornecidos serão novos, de primeiro uso, em linha regular 
de produção do seu fabricante; 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos/serviços 
fornecidos com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 
 



 

 

9.2 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens a 
serem recebidos; 
 
9.3 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 
 
9.4 Receber os equipamentos disponibilizando data, local e horário; 
 
9.5 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos 
constantes nos Anexos. 
 
9.6 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista na Lei nº 14.133/2021. 
 
 

Rio Verde - GO, 23 de maio de 2022. 
 
 
 

LUCIVALDO TAVARES MEDEIROS 
Presidente 

 
 
 


