ANEXO I (DO EDITAL)
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1 – Registro de Preço para aquisição futura de LIXEIRAS EM INOX, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2 – Quantitativo mínimo a ser cotado, no item: os licitantes deverão cotar o quantitativo
total a ser registrado no item.
1.3 – Unidade requisitante: Divisão de Material e Logística (DMLOG), através da Seção de
Gestão de Materiais, que consolidou as especificações do item solicitado pela unidade
demandante (Seção de Bens de Consumo – SBC).
1.4 - A licitação será na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, por se tratar de
aquisição de bens comuns, a teor do art. 1°, § 3º do Decreto n° 10.024/19; adotando-se o
sistema de registro de preços para atendimento às unidades deste TRT, durante a vigência
da ata, de acordo com o disposto no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7.892/2013.
1.4.1 - A participação neste Pregão é exclusiva às microempresas, empresas de
pequeno porte, bem como às sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº
11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
1.5 - É vedada a contratação de empresa da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou
parente em linha direta ou colateral até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargo de
direção e de assessoramento, de membros ou magistrados do TRT6.
1.6 – Vigência do Registro de Preços: a ata de registro de preços terá vigência pelo período
de 12 (doze) meses, a contar da data da respectiva assinatura.
2 - ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA

Item

Especificação

Quantidade

Menor
Preço
Unitário
( R$ )

1

Lixeira cilíndrica em inox, com
pedal e tampa, depósito interno
em plástico, capacidade para no
mínimo
12
litros,
dimensões
aproximadas: 250 mm x 360 mm
(diâmetro e altura), espessura da
parede com no mínimo de 2 mm.
Garantia/Validade do produto 12
(doze) meses.

200 unid.

124,08

Menor
Preço Total
( R$ )

24.816,00

2.2 – Estimativa do quantitativo a ser adquirido durante a vigência da ata: Há expectativa de
aquisição do quantitativo total registrado, conforme quadro acima;
2.3 - Pedidos mínimo:
Item
Pedido
Mínimo

1
40
Unid.

3 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO PEDIDO
24

