
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Administração – SEGEDAM
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – SELIP
Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratações – DIPLAG
Serviço de Planejamento de Contratações - SPC

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

A Objeto:  
Aquisição lixeiras, do tipo carrinho de gari e contêiner de lixo, nas especificações e quantidades 
informadas abaixo para atender às necessidades da Secretaria do TCU no Estado do Amapá - 
SEC-AP. 

 
B Justificativa: 

A aquisição visa a substituição dos itens atualmente utilizados na SEC-AP, para transporte e 
acondicionamento de lixo. Em decorrência do desgaste e deterioração natural de sua utilização 
(exposição às condições climáticas, tempo de uso, etc) os equipamentos encontram-se em estado 
que não justifica recuperação. 

 
C Da entrega dos produtos: 

A licitante vencedora fornecerá os produtos no prazo máximo de 15 dias úteis contados a 
respectiva nota de empenho. Caso haja dificuldade na logística, a empresa poderá negociar o 
prazo adicional diretamente com a SEC-AP. A entrega será realizada na Secretaria do Tribunal 
de Contas da União no Estado do Amapá - SEC-AP. 
 
Endereço: Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 2, 2391 - Bairro: Universidade - Macapá-AP. 
CEP: 68903-419. 
Telefone: (96) 2101.6700 

 
D Orçamento Estimado: 

R$ 2.657,64 (Dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) 
 

Item 1 Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

1.1 Carrinho Coletor de Lixo, tipo 
gari, com capacidade mínima de 
240 litros com rodas e tampa. 
Fabricado em plástico 
polipropileno (PP) ou PEAD 
(Polietileno de alta densidade) 
com proteção UV. 
Cor: Preferencialmente verde. 
Caso não seja possível, poderá 
ser vermelha, azul, amarelo, 
preto ou marrom. 

Unidade 1 R$ 409,55 R$ 409,55 

1.2 Lixeira, tipo Contêiner, com 
tampa, em polietileno de alta 
densidade (PEAD), com 
capacidade de 700 a 1000 litros. 
Deve possuir tratamento anti-UV 
para proteção contra desgaste 
excessivo devido à incidência de 
raios solares. Deve possuir, no 
mínimo, 4 rodízios giratórios, 
sendo 2 com freios de 

Unidade 
 

1 R$ 2.248,09 R$ 2.248,09 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67931584.



estacionamento. Possui munhão 
para basculamento em caminhões 
de coleta urbana e dreno para 
escoamento de líquidos. 
Cor: Preferencialmente verde. 
Caso não seja possível, poderá 
ser vermelha, azul, amarelo, 
preto ou marrom. 

 
 
 

E Obrigações: 
Os produtos devem ser novos, entregues em embalagem lacrada. O valor da proposta deve 
abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca e modelo no envio da proposta. 
Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora. A 
cotação não será adjudicada em preço superior ao valor de referência. A adjudicação dos itens 
será global. 

 
F Fiscalização/atestação: 

Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Amapá - SEC-AP 

 
G Responsável pela elaboração do termo de referência: 

SPC/Diplag/Selip 
 

H Sanção: 
- Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei 8.666/93.  
- Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após feita a autorização 
de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da 
entrega, por dia de atraso. 
- Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do contrato. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67931584.


