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TERMO DE REFERÊNCIA - Especificações 

 

1.DO OBJETO 

O presente termo tem por finalidade a eventual aquisição de Equipamentos 

Eletrônicos e Mobiliário em Geral conforme especificações contidas nesse Termo 

de Referência, a ser instalado na Secretaria de Assistência Social.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Secretaria Executiva da Mulher é o órgão representativo da gestão 

municipal de Moreno na promoção e defesa dos direitos das mulheres e esta 

diretamente vinculada na Secretaria de Assistência Social e atualmente lotada na 

Sede da mesma, juntamente com os serviços sócios assistenciais, a secretaria 

integra a rede de proteção social do município. Atuando no acompanhamento dos 

casos de violência de gênero e na articulação das políticas públicas que façam 

interface com a promoção dos direitos das mulheres, figurando como importante 

mecanismo de prevenção e enfrentamento a violência contra a mulher. 

2.2. Para além do acompanhamento dos casos de violência, a secretaria executiva 

da mulher cabe a promoção de ações que possibilitem a autonomia feminina a 

partir de indicadores que apontam onde estão e como vivem as mulheres 

morenenses. O organismo, através do centro de referência da mulher fomenta 

discussões e atividades sobre o empoderamento feminino em seus diversos 

espaços representativos, de modo a referenciar grupos e representações como 

mulheres empreendedoras, mulheres rurais e mulheres em situação de 

vulnerabilidade, por exemplo: 
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2.3. O projeto mulheres em movimento empoderamento feminino no município do 

moreno, tem por objetivo realizar oficinas e levar serviços públicos a mulheres 

residentes da zona urbana e rural do município do moreno, prioritariamente dos 

bairros e comunidades com baixa ou insuficiente mobilidade e acessibilidade. 

ampliando e descentralizando a atuação da secretaria da mulher, as oficinas serão 

estruturadas conforme os seguintes eixos temáticos: formação sócio politica; 

fomento do convívio comunitário; inclusão produtiva e promoção a saúde. 

 

2.4. Dessa maneira, os equipamentos para áudio e vídeo serão aplicados no 

processo de tornar mais facilmente compreensível os conteúdos trabalhados nas 

oficinas e nos serviços por sua vez. A aquisição de mobiliário em geral, servirá 

para a acomodação da equipe técnica e usuários das ações, bem como, para 

suporte das atividades que sejam demandadas. o equipamento de processamento 

de dados será utilizado como base para funcionamento dos equipamentos para 

áudio e vídeo, atendendo também para a elaboração de planejamentos, relatórios 

e outros documentos que advenham da execução do projeto em apreço. por fim, 

os equipamentos e utensílios diversos servirão de infraestrutura para viabilizar as 

atividades, desde a exposição de produtos eventualmente elaborados, passando 

pela acomodação de servidores e usuários. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Prefeitura Municipal do Moreno 

Secretaria de Assistência Social – CNPJ: 11.508.721/0001-23 

Av. Doutor Sofrônio Portela, 4247, Centro, Moreno/PE  
CEP 54.800-000 Fone/Fax: (81) 3535.4843. 

 
 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

As especificações e as quantidades do mobiliário a serem adquiridas devem 

seguir as seguintes especificações e quantidades: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE MARCA VL UNI VL TOTAL 

1 
Aquisição de equipamentos para áudio 

e vídeo 
    

      

1.1 
CAIXA DE SOM amplificada com 30 watts 
RMS, entrada para microfone, ou 
superior. 

UND 1 
   R$ 481,30   R$ 481,30 

1.2 
MICROFONE de mão, sem fio, duplo 
bastão, recarregável, ou superior. 

UND 2 
   R$986,49  R$1.972,98 

1.3 TELA DE PROJEÇAO COM TRIPÉ 
tamanho 240X180X12cm, ou superior. 

UND 2 
   R$952,18  R$1.904,36 

1.4 
DATA SHOW projetos 3000 Lumens, com 
entrada HDMI, ou superior. 

UND 2 
   R$1.723,03  R$3.446,06 

2 Aquisição de mobiliário em geral           

2.1 
MESA COM CADEIRAS - Tipo Retrátil, 
Modelo: Quadrada com 04 cadeiras com 
encosto, em madeira cor natura 

UND 6 

   R$ 455,42 
 R$ 
2.732,52 

3 
Aquisição de equipamentos de 

processamento de dados 
    

      

3.1 

NOTEBOOK Tela. 15,6", Sistema 
Operacional· Windows 10. Processador 
Intel Core I3, Memória RAM: 4GB, SSD 
128GB. 

UND 3 

   R$3.247,30  R$9.741,90 

4 
Aquisição de equipamentos e 

utensílios diversos 
    

      

4.1 

BEBEDOURO de Mesa para agua 
Natural e gelada Slstema eletrônico de 
refrigeração Não por compressor, 
Material: plástico, Capacidade 
Resfriamento - 03 litros/hora de água 
gelada, Reservatório de água natural- 20 
litros , Reservatório água gelada -03 
litros, Suporta galões de até- 20 litros, 
Altura: máxima dos copos -14 cm 

UND 1 

   R$ 756,32  R$ 756,32 

4.2 

FLIP CHART: Composição/Material: 
Madeira para o cavalete, Formato: 
60x90cm, Espessura 5cm. Cor Madeira, 
Dimensões aproxímadas do Produto: 
170x60x5cm 

UND 3 

   R$ 195,91  R$ 587,73 

4.3 

TENDA - Tipo: Sonf onada. Cor da Lona 
Verde. Matenal: Ferro  Medida 3 x 3 
metros, Montagem rápida. semi-
automát1ca .Sem necessidade de 
montagem da cobertura, bem como das 

UND 2 

  
 R$ 
1.635,30  R$3.270,60 
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ferraaens da estrutura 

4.4 

BARRACAS em aço galvanizado, altura 
2mt., altura do balcão 0,90mt, 
comprimento 1,9mt, largura 1,5mt, largura 
balcão 0,35mt, para eventos diversos do 
tipo: Feiras, Buffet e Quermesses, ou 
superior. 

UND 5 

   R$1.471,02  R$7.355,10 

 

TOTAL 

  

  
R$ 
32.248,87 

 

4.VIGÊNCIA 

O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do extrato do 

Contrato no Diário Oficial. Ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do 

art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, contados da data indicada no Termo de autorização 

de início dos serviços. 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
5.1 O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 
6. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 
 
6.1 A Contratada deverá entregar os produtos montados (ou montar no local da 
entrega) na Avenida Dr. Sofrôrnio Portela, nº 4391, Centro, Moreno-PE, CEP: 
53690-000, de segunda a sexta-feira, parte da manhã 08:00h às 12:00h, parte da 
tarde de 13:00h às 16:00h, no quantitativo solicitado e em conformidade com as 
especificações constantes do edital e da proposta ofertada. 
 
6.2 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega no prazo de 20 dias corridos, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e será recebido 
provisoriamente no momento da entrega, para efeito de verificação de sua 
conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 05 dias 
úteis, contados da data da entrega.  
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6.3 Caso os produtos sejam rejeitados, por defeito, ou não sendo a marca 
ganhadora, a vencedora deve substituí-la no prazo de até 15 dias úteis e os 
custos da substituição dos produtos devolvidos ocorrerão exclusivamente a 
expensas da CONTRATADA. 
 
6.4 A solicitação dos produtos será parcelada, conforme a necessidade diária de 
cada Secretaria. 
 
 
7. DA GARANTIA 
 
7.1 Os bens permanentes deverão possuir garantia mínima de 12 meses, sendo 
que, durante este período, constatado defeito, a Contratada se obriga a substituir 
o produto no prazo de 20 dias de sua notificação sem ônus adicional para a 
Contratante.  
 
7.2 O prazo garantia começará será contado a partir do Recebimento Definitivo do 
produto. 
 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
8.1 A CONTRATADA obriga-se a:  

8.1.1Entregar os produtos montados de acordo com os padrões de qualidade e 

normas vigentes, e cumprir as especificações e condições estabelecidas no Edital. 

8.1.2 Não transferir a terceiro, por qualquer forma a ata de registro de preços sem 

o prévio consentimento por escrito da contratante. 

8.1.3 Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto caso não 

atendam o padrão de qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricação.  

8.1.4 Responsabilizar pelos custos de entrega e montagem dos produtos. 

8.1.5 O licitante vencedor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e 

segurança dos produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, 

conforme as exigências deste Termo e da licitação, reservando à Prefeitura de 

Moreno do direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 



 
Prefeitura Municipal do Moreno 

Secretaria de Assistência Social – CNPJ: 11.508.721/0001-23 

Av. Doutor Sofrônio Portela, 4247, Centro, Moreno/PE  
CEP 54.800-000 Fone/Fax: (81) 3535.4843. 

 
 

 

 

8.1.6 A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da 

garantia, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega 

do produto.  

8.1.7 O Licitante vencedor deverá providenciar a entrega dos bens permanentes 

em embalagens apropriadas para que estes não sejam danificados quando do 

transporte e descarga no local. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

9.1 O CONTRATANTE obriga-se a:  

9.1.1 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 

9.1.2 Proporcionar todas as facilidades visando à boa execução do objeto do 

contrato; 

9.1.3 Manter preposto, formalmente designado por cada secretaria, para fiscalizar 

o Contrato. 

 

10. DO VALOR ESTIMADO 

10.1 A estimativa de preços foi realizada com base em pesquisa realizada junto às 

empresas do ramo compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo 

sendo o valor médio em bens e materiais permanentes em aproximadamente R$ 

32.248,87 (Trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete 

centavos).  

11. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

11.1 As despesas oriundas da presente aquisição deverão ocorrer em 

conformidade a peça orçamentária da Prefeitura Municipal de Moreno 

relacionadas abaixo:   
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GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  

Órgão: 16.000 – FMAS Fundo Municipal de Assistência Social  

Unidade: 16.001 - FMAS Fundo Municipal de Assistência Social 

Projeto-Atividade: 08.422.12162.573 – Manutenção das atividades da Secretaria da 

Mulher 

Elemento: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 

Fonte: 701 – Convênio Do Estado – FEM-MULHER  

 

 

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento dos serviços será efetuado por execução mensal, será 

efetuado em até 30 trinta dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada 

pelo setor competente, mediante controle emitido pelo fornecedor. 

 

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1 A fiscalização das especificações dos materiais e da execução dos serviços 

será exercida por representante legal da CONTRATANTE, neste ato denominado 

FISCAL DE CONTRATO, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de 

Moreno ou por cada Secretaria Municipal responsável, conforme Art. 67 da Lei nº 

8.666/93, cabendo aos usuários à ratificação da qualidade dos serviços prestados. 
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14. Dos Critérios de Aceitabilidade da Proposta: 

Art. 7º Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, 

conforme dispuser o edital. 

Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, 

considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as 

especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, 

as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições 

estabelecidas no edital. 

 

15. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

Refere-se ao art. 27 da referida Lei 8.666/93 determina que os interessados 

devem demonstrar: (I) a habilitação jurídica, (II) a qualificação técnica, (III) a 

qualificação econômico-financeira, (IV) a regularidade fiscal e trabalhista, e o 

(V) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
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16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, 

com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

 

 

Moreno, 04 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ciro Reis Freitas 

Secretário Municipal de Assistência Social 


