
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0376/2022– PROC. ADMINIST.PMSF N.º 2022.10.0376 
 

ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ITEM 1 – OBJETO: 
 

 
ITEM 2 – JUSTIFICATIVA: 
 

ITEM 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 



O serviço em comento se dará de forma a otimizar os processos administrativos dentro da 
Secretaria de Educação, de sorte a ajudar na organização do setor administrativo educacional, 
corroborando com práticas firmadas pela administração gerencial no serviço público e processos 
arquivísticos contemporâneos. 

Ademais, a contratação em voga tem por base legal o art. 75, II, da Lei Federal n.º 14.133, 
de 1.º de abril de 2021, alterado pelo Decreto Federal 10.922/2021, que instrumentaliza a previsão 
do art. 182 da Lei Federal nº 14.133/2021 tendo por base o princípio da concorrência no 
procedimento licitatório quando diz respeito a serviços comuns com valor de até R$ 54.020,41 
(Cinquenta e Quatro mil Vinte reais e Quarenta e hum centavos), valor em que se insere o objeto 
deste serviço.

ITEM 4 - GARANTIA DO SERVIÇO: 
 
4.1 - Os serviços deverão prestar garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do contrato global, e 
poderá ser sob qualquer das hipóteses previstas no § 1.º do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021. 
 
4.3 - A garantia será devolvida no ato do encerramento do contrato, caso não reste qualquer 
pendência do Contratado com a Contratante.  

4.2.1-Na hipótese de existir pendências, a garantia será retida até que o problema seja solucionado. 
 
4.2.2 Caso haja contra ordem em relação a garantia, este fato será entendido como uma tentativa de 
causar prejuízo ao Poder Público, sujeitando o responsável às penalidades da lei.  
 

5.3 – O Valor de Referência estimado desta licitação é de R$  (Vinte e dois mil e 
trezentos e noventa e dois reais). 



6.1 – O serviço será pago conforme a prestação do serviço, mediante nota fiscal. 
 

 São Fernando, 01 de novebro de 2022. 
 
 
 

__________________________________ 
João Bosco da Silva 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer 
 


