MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
PODER EXECUTIVO
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ANEXO I – INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2021 – CGM
MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA
(ESTE MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. EMBORA DEVA SER
TOMADO COMO PADRÃO, O MESMO PODERÁ SER ALTERADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES
ESPECÍFICAS DE CADA SECRETARIA E COM AS PARTICULARIDADES DO OBJETO A SER LICITADO).
01. OBJETO:
(Descrição sucinta do objeto).
02. UNIDADE(S) REQUISITANTE(S):
(Mencionar unidades requisitantes).
03. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE, VALOR TOTAL ESTIMADO:
Especificação do
Valor
Valor
Item
Referência
Quantidade
objeto/serviço
Unitário
Total
01
(Descrição
detalhada
do (Unidade,
R$
R$
objeto ou serviço)
kilograma,
kilômetro,
hora,
homen/hora,
etc.)
02
03
VALOR TOTAL: R$
04. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADE POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU UNIDADE
ADMINISTRATIVA:
UNIDADE/DOTAÇÃO:
Item
Especificação do objeto/serviço
Referência
Quantidade
(Descrição detalhada do objeto ou (Unidade, quilograma, hora,
01
serviço)
quilômetro, homen/hora, etc.)
02
03
04
05. VALOR ESTIMADO TOTAL E POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU UNIDADE ADMINISTRATIVA:
(O valor total estimado total e por dotação orçamentária ou unidade administrativa deverá ser
baseado na média aritmética dos orçamentos apresentados).
06. JUSTIFICATIVA:
Exemplo: Os materiais objeto desta licitação servirão para conservação e manutenção dos locais
destinados à prática esportiva (quadras esportivas, campos de futebol, estádios, etc.), na sede e
distritos, sob os cuidados do Departamento de Esportes.
Exemplo: O esporte é essencial para uma melhor qualidade de vida e proporciona momentos ricos
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em entretenimento às pessoas das comunidades. Os locais e ambientes nos quais ocorrem os
eventos esportivos devem ser limpos e bem cuidados, de modo a oferecer condições adequadas de
higiene, de segurança e de comodidade no desenvolvimento das atividades físicas e recreativas.
07. UNIDADE(S) OU DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):
Exemplo: Os custos referentes à contratação/aquisição dos serviços ficam a cargo da Prefeitura
Municipal de Massapê-CE (ou Fundo Municipal), conforme orçamento vigente.
08. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
I - O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma PARCELADA/ÚNICA
(verificar cada caso individualmente), de acordo com as necessidades da Secretaria;
II - O recebimento do objeto será de competência dos servidores lotados no Almoxarifado da
Prefeitura Municipal de Massapê-CE;
III - O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de
Referência;
IV - Caso se verifique algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com
material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a
CONTRATANTE;
V - Caso seja verificada alguma falha no fornecimento, será feito registro formal e informado à
CONTRATADA, para que proceda a substituição, no prazo de 05 (cinco) dias corridos;
VI - Os objetos que apresentarem defeito de fabricação ou quaisquer outros defeitos que
impossibilitem seu uso deverão ser substituídos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a
partir da data de comunicação feita pela Unidade Requisitante;
VII - O objeto ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o
fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, e deverá estar
adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;
VIII - Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:
a) Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;
b) Às normas da ABNT, INMETRO etc.;
c) Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
d) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
IX - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido,
fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição e apresentação;
X - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com
alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.
XI - O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à
qualidade do objeto entregue;
XII - A Prefeitura Municipal de Massapê-CE (ou Fundo Municipal) poderá solicitar testes do objeto
junto aos seus fabricantes, a fim de verificar a legitimidade do material;
XIII - Se verificada a inadequação do material ou sua falsidade, será feita notificação da
CONTRATADA, para que se proceda à substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
XIV - Caso não seja realizada a substituição, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas;
XV - Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os objetos ficarão
retidos, para que se proceda à responsabilização criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93;
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XVI - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores do Almoxarifado
deverão ser solicitadas à Unidade Requisitante, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;
XVII - A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, respeitando
condições ideais de acondicionamento e conservação;
XVIII - Nos preços cotados, deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga,
embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto.
XIX - O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade
dos materiais/produtos/equipamentos/serviços com as especificações descritas neste Termo;
XX - O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo;
XXI - O recebimento definitivo ocorrerá em até XX (prazo por extenso) dias úteis, após a verificação e
aceitação da qualidade e quantidade do material/produto/equipamento/serviço recebido. O
recebimento será formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo expedido pelo
Almoxarifado.
XXII - Os custos de retirada e devolução do(s) objeto(s) recusado(s), bem como quaisquer outras
despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.
XXIII - O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades
que forem verificadas na entrega do objeto ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem
devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002.
09. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:
O prazo máximo para fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência deverá ser de
___ (período por extenso) dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de
Fornecimento/Serviço.
10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
(O contrato deverá viger da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro do ano corrente).
11. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
(Endereço completo).
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
I - Executar o objeto do presente Termo de Referência;
II - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;
III - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos,
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à
CONTRATANTE, ou a terceiros;
IV - Entregar os objetos, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados;
V - Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e de
primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente, e prazo
de garantia contra defeitos de fabricação; (verificar cada caso individualmente);
VI - Substituir os objetos fornecidos em desacordo com as especificações constantes deste Termo,
cabendo à CONTRATADA providenciar a reposição, sendo de sua inteira responsabilidade todas as
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despesas de devolução e entrega.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
I - Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto
contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente;
II - Disponibilizar um servidor para conferir a entrega dos objetos;
III - Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA;
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
V - Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do
objeto;
VI - Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste Termo,
após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento
definitivo;
VII - Rejeitar no todo ou em parte, os objetos que a CONTRATADA entregar fora das especificações
constantes do presente Termo de Referência.
14. GARANTIAS CONTRATUAIS:
I - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial;
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou
por motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem
de Fornecimento/Serviço, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou
por motivo não aceito pela CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Ordem de
Fornecimento/Serviço, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicação oficial;
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por até 02 anos;
II - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
a) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Fizer declaração falsa;
e) Cometer fraude fiscal;
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f) Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.
III - A CONTRATADA estará sujeita às penalidades acima por:
a) Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
b) Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência;
IV - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados acima, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
V - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, podem
ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
15. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
I - A Unidade Contratante indicará, por meio de portaria, servidor responsável pela fiscalização do
contrato, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição;
II - A CONTRATADA deverá manter preposto, para representá-la administrativamente, sempre que
for necessário;
III - Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto serão atestados por servidor
do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim.
16. PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da
data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada por servidor
designado, onde a CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, desde que não haja nenhum
fato impeditivo.
17. OUTRAS INFORMAÇÕES:
__________________________________________________________

Massapê-CE, ___ de _____________ de _______.

____________________________
ORDENADOR DE DESPESAS
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ANEXO II – INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2021 – CGM
MODELO DE CHECKLIST PARA INSPEÇÃO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO
UNIDADE SOLICITANTE:
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA:

QUESTIONAMENTO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SIM

As informações trazidas no Memorando Interno estão explanadas de forma explícita e
concreta?
As informações trazidas nele são suficientes à caracterização do objeto a ser licitado?
Os quantitativos de mercadorias ou serviços solicitados estão especificados por tipo de
despesa?
Está identificado o quantitativo para cada programa existente na unidade
orçamentária?
Estão caracterizados unidade de medida, embalagem e composição dos produtos ou
serviços?
Estão expressas as condições exigidas de guarda e armazenamento do material?
Está identificada a fonte de recurso para aquisição do objeto a ser contratado?
As cotações de preço contêm identificação e assinatura do responsável pela cotação?
As cotações de preço contêm a Razão Social da empresa?
As cotações de preço contêm o CNPJ da empresa?
As cotações de preço contêm o endereço completo da empresa?
As cotações de preço contêm o telefone da empresa?
As cotações de preço contêm o prazo de validade dos preços cotados?
As cotações de preço contêm data e local de expedição?
As dotações orçamentárias estão classificadas em cada programa?
Há saldo orçamentário nas rubricas para cobrir os valores a serem licitados?
Todas as unidades gestoras e programas de cada unidade que necessitam dos
produtos ou serviços componentes da pauta já se encontram inclusos no processo?
Existe rubrica orçamentária na Lei Orçamentária Anual em vigência?
A somatória dos montantes dos contratos vigentes é compatível com o saldo
orçamentário?
Os preços estipulados nas cotações estão de acordo com aqueles praticados pelo
mercado?
Os quantitativos solicitados estão em conformidade com as demandas da
administração?
Há transações firmadas pela Administração Municipal que, confrontadas com o
processo em análise, caracterizem duplicidade na contratação de um mesmo objeto?

OBSERVAÇÕES:
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA:
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ANEXO III – INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2021 – CGM
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Em conformidade com o disposto no art. 7 da Lei Federal nº. 8.666/93 e o disposto no art. 16
da Lei Complementar nº. 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, viemos informar a V. Sa. que há
estimativa de impacto Orçamentário-Financeiro e que dispomos de recursos para a (INSERIR OBJETO
DA CONTRATAÇÃO), estando o processo em compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária
Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma a seguir
programada:

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:
VALOR GLOBAL: R$

Massapê-CE, ___ de _____________ de _______.

________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS
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ANEXO IV – INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2021 – CGM
MODELO DE PLANILHA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS SIMPLIFICADA
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS SIMPLIFICADA
FORNECEDOR:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE OU E-MAIL PARA CONTATO:
DATA E HORÁRIO DA COMUNICAÇÃO:
DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO

QUANTIDADE
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ANEXO V – INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2021 – CGM
MODELO DE MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
OU SERVIÇO

PREÇO – FORNECEDOR 01

PREÇO – FORNECEDOR 02

PREÇO – FORNECEDOR 03

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, 191 – CENTRO - MASSAPÊ/ CE - CEP: 62140-000
TELEFONE: (88) 3643-1499 / 1066 - E-MAIL: controladoria@massape.ce.gov.br
www.massape.ce.gov.br

MÉDIA

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

ANEXO VI – INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2021 – CGM
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO
(ESTE MODELO É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. EMBORA DEVA SER TOMADO COMO PADRÃO, O
MESMO PODERÁ SER ALTERADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA
SECRETARIA E COM AS PARTICULARIDADES DO OBJETO A SER LICITADO).
01. OBJETO:
(Descrição sucinta do objeto).
02. UNIDADE REQUISITANTE:
(Mencionar unidades requisitantes).
03. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE, UNIDADE DE MEDIDA:
Item

Especificação do objeto/serviço

Unidade de medida

01

(Descrição detalhada do objeto ou serviço)

(Unidade,
kilograma,
kilômetro, hora etc.)

Quantidade

02
03
04. JUSTIFICATIVA:
Exemplo: Os materiais objeto desta licitação servirão para conservação e manutenção dos locais
destinados à prática esportiva (quadras esportivas, campos de futebol, estádios, etc.), na sede e
distritos, sob os cuidados do Departamento de Esportes.
Exemplo: O esporte é essencial para uma melhor qualidade de vida e proporciona momentos ricos em
entretenimento às pessoas das comunidades. Os locais e ambientes nos quais ocorrem os eventos
esportivos devem ser limpos e bem cuidados, de modo a oferecer condições adequadas de higiene, de
segurança e de comodidade no desenvolvimento das atividades físicas e recreativas.
05. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO:
Exemplo: Os custos referentes à contratação/aquisição dos serviços ficam a cargo da Prefeitura
Municipal de Massapê-CE (ou Fundo Municipal), conforme orçamento vigente.
06. FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS OU DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
(Indicar o(s) local(is) de entrega dos bens ou da realização dos serviços).
07. RESPONSABILIDADE PELA MONTAGEM, TESTES, TREINAMENTOS E GARANTIAS:
(Indicar tais especificações, quando essenciais à contratação).
08. OUTRAS INFORMAÇÕES:
__________________________________________________________
Massapê-CE, ___ de _____________ de _______.
_________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS
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ANEXO VII – INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2021 – CGM
MODELO DE MEMORANDO INTERNO

MEMORANDO INTERNO
Massapê, (data).
DE: SECRETARIA MUNICIPAL (inserir a respectiva Secretaria)
PARA: SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
Solicitamos, por meio deste, a realização de cotação de preços, com vistas a
embasar procedimento licitatório para a (descrever objeto, exemplo: “aquisição de material de
limpeza destinado à manutenção dos locais destinados à prática esportiva, na sede e nos distritos do
Município”).
(Inserir justificativa, exemplo: “O esporte é essencial para uma melhor qualidade
de vida e proporciona momentos ricos em entretenimento às pessoas das comunidades. Os locais e
ambientes nos quais ocorrem os eventos esportivos devem ser limpos e bem cuidados, de modo a
oferecer condições adequadas de higiene, de segurança e de comodidade no desenvolvimento das
atividades físicas e recreativas. Os materiais objeto desta licitação servirão para conservação e
manutenção dos locais destinados à prática esportiva, na sede e distritos, sob os cuidados do
Departamento de Esportes”).
UNIDADE DE
MEDIDA
UNIDADE

QUANTIDADE

Exemplo: Vassoura piaçava

UNIDADE

350

Exemplo: Álcool gel – frasco contendo 500ML

UNIDADE

255

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Exemplo: Água sanitária – frasco contendo 1L

_______________________________
Ordenador de Despesas

RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, 191 – CENTRO - MASSAPÊ/ CE - CEP: 62140-000
TELEFONE: (88) 3643-1499 / 1066 - E-MAIL: controladoria@massape.ce.gov.br
www.massape.ce.gov.br

500

