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TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRA DIRETA Nº 44/2019  
 
1. OBJETO 

Aquisição de mesas e cadeiras para sala de imprensa do plenário, conforme 
especificações técnicas e quantidades abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID 

1 
Mesa de Reunião 200cm x 100cm x 25mm, MDP, Fita de 2mm, Modelo Bote. Marca 
Universal Office. 

1 UN 

2 

Mesa Estação de Trabalho, confeccionado em chapa de MDP com tampo de 25mm, 
acabamento em fita ABS, painel em MDP 15mm, espessura pé painel em 25mm 
nivelador de piso, nas dimensões de 1500cm x 600cm x 740cm na cor Vanila 
Madeirado, Marca Macmobil. 

1 UN 

3 

Cadeira fixa Pés “S”, confeccionada em base de aço, solda mig, pintura epóxi preto, 
Assento e encosto confeccionado em espuma injetada de 50mm anatômico, 
revestido em tecido poliéster preto, com capa de proteção no contra encosto e contra 
assento, não sendo necessário acabamento em PVC nas bordas. Marca Macmobil. 

8 UN 

 

2. JUSTIFICATIVA 
Considerando a solicitação efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal, faz-se 

necessária a aquisição de mesas e cadeiras para a sala de imprensa do plenário, para 
propiciar uma melhores estrutura para a execução dos trabalhos da imprensa nesta Casa. 

Cabe ainda salientar que a justificativa legal para esta aquisição não se dar por 
processo licitatório resite no inciso II, do artigo 24, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

“Art. 24.  É dispensável a licitação: 
... 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez;” 

 

3. O CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
Oo valor total global estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que 

compõem o preço do objeto em virtude de pesquisa de preço no mercado, conforme tabela 
abaixo, será de R$ 1.227,24 (mil duzentos e vinte sete reais e vinte e quatro centavos). 

 

Item Qtd. 
Universal 

Office 
Dacon Assistemaq 

 Menor Valor 
Unitário (R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 1 780,00 860,00 850,00  780,00 780,00 

2 1 444,00 300,00 398,00  300,00 300,00 

3 8 280,00 218,00 220,00  218,00 1.744,00 

      Total > 2.824,00 

 
3.1 – DA CLASSIFICAÇÃO 

Considerando as cotações apresentadas, ficaram vencedoras:  
- Para o item 1, a empresa UNIVERSAL OFFICE LTDA. com o valor de R$ 780,00 

(setecentos e oitenta reais); 
- Para os itens 2 e 3, a empresa DACON EQUIPAMENTOS EIRELI – ME, com o 

valor de R$ 2.044,00 (dois mil e quarenta e quatro reais); 
Considerando que ambas as empresa encontram-se em regularidade com a Fazenda 

Municipal, Fazenda Federal, Contribuições com o FGTS e Contribuições Trabalhistas, 
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conforme comprovantes anexos. 
Assim o valor global para esta contratação é de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e 

vinte e quatro reais). 

4. ENTREGA 
4.1. PRAZO DE ENTREGA 
Os objetos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias, após o recebimento da nota 
de empenho. 
4.2. UNIDADE FISCALIZADORA 
Comissão de Recebimento. 
4.3. LOCAL DE ENTREGA 
Os objetos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Toledo, situada na Rua 
Sarandi, nº 1049, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Centro, Toledo, Paraná 
- CEP 85900-030, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 12h e das 14h às 17h. 

 
5. PRAZO DE GARANTIA 

Os objetos deverão apresentar garantia mínima de 3 (três) meses a contar da data 
da entrega. 

6. EXECUÇÃO DA GARANTIA  
A constatação de irregularidades, observadas mesmo depois do recebimento 

definitivo ou pagamento, obriga a contratada a efetuar as substituições dos produtos, em no 
máximo 20 (vinte) dias após o recebimento da reclamação, arcando com todas as despesas 
decorrentes. 

 
7. PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, 
juntamente com a Nota Fiscal, e será realizado através de depósito em conta bancária de 
titularidade da empresa fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos ou boletos pela 
empresa contratada. 
 
8. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Deverá ser informada a disponibilidade e o limite orçamentário pelo departamento 
contábil financeiro, para esta contratação. 
 
9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
Menor preço por item.                                                                        

 
10. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

 
 Toledo, 4 de junho de 2019. 

 

 
Valmir Alves de Moura 

Coordenador do Depto. Administrativo 


