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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTRÁS 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  

E-mail  cplruropolisabgmail.com   

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO 
1.1 Contratação de uma empresa especializada para fornecer BRINDES E 
PERSONALIZADOS, para atender a as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL — SEMTRAS. 

2. DO TERMO 

	

2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social - SEMTRAS. As dúvidas poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

3. JUSTIFICATIVA 

	

3.1 	A presente solicitação será pela necessidade de contratação uma empresa especializa se faz 
necessária devido a necessidade de personalizar e produzir brindes para ser entregue em ações sociais 
da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. 

4. DA JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO 

	

4.1 	A opção pelo agrupamento exposto no objeto deste termo de referência, se faz pela 
conveniência e economia na gestão,  inter-relação entre serviços, gerenciamento e controle na 
execução dos serviços. 0 procedimento efetuado por meio de lote acarretará uma maior 
racionalização quanto ao número de contratos que poderão advir do processo licitatório, evitando 
que suas gestões e fiscalizações demandem elevado número de servidores, fato que, por si só, 
representaria ante economicidade, no momento em que haveria necessidade de grande 
disponibilização do tempo laboral dos referidos servidores, fato que representa maiores gastos para a 
Administração, especialmente diante de um quadro de notória carência de agentes da Administração 
Pública para a execução de atividades-meio 

	

4.2 	A disputa por lote evita ainda que licitantes que vençam apenas um item (na licitação por 
itens) demonstrem desinteresse no atendimento ao fornecimento dos Brindes e Personalizados e 
desistam do item, durante a sessão pública, mesmo tendo conhecimento das penalidades a serem 
impostas. Ou podem realizar uma execução contratual precária, visando à não aditivação da vigência 
contratual, por meio de demonstração de desinteresse quando da prorrogação do instrumento. Em 
qualquer caso, o prejuízo para a Administração será de sensível monta, pois, uma nova licitação 
deverá ser concretizada, ficando a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - 
SEMTRAS sem o fornecimento dos produtos. A possibilidade do exposto é fato de razoável 
ocorrência em licitações públicas. 

	

4.3 	Haverá um ganho na economia de escala, com relação ao fornecimento. Como exemplo, 
pode-se citar o fornecimento de Brindes e Personalizados separadamente. As quantidades a serem 
adquiridas pela licitante vencedora do lote único serão muito maiores, condição propiciadora de 
obtenção dos objetos a valores menores. Com  isso, poderá ocorrer economia no valor final de cada 
item do lote, refletindo, tal fato, no valor final da contratação. 
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5.CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS 
5.1 	Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 
Lei n° 8.6666, de 1993. 

6.MÉ,TODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
6.1 	0 fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, com 
prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da requisição assinada pelo 
responsável nomeado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS, e 
enviada por  e-mail  ou outro meio físico ou eletrônico 
6.2 	o pagamento será efetuado conforme disponibilidade e atesto pelo fiscal do contrato através 
de transferência a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e deverá constar no contrato e na 
observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta corrente o fornecedor indicará urna 
nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados bancários deveram constar BANCO, 
AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE e obrigatoriamente ser em nome do 
contratado. 
7. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
7.1 0 custo estimado total da presente contratação é de: 
- Lote 01 RS 410.403,67(quatrocentos e dez mil, quatrocentos e três reais e sessenta e sete 
centavos). 
7.2 0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos em pesquisas de mercado. 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 	A Contratada obriga-se a: 
8.2 	Efetuar a entrega dos serviços em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações tamanho, modelo, tipo. 
8.3 	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 
8.4 	0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 horas, 
contados a partir da verificação, o produto com avarias ou defeitos 
8.5 	Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
8.6 	Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega. os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação 
8.7 	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.8 	Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato 
8.9 	Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A Contratante obriga-se a: 
9.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado pelo servidor MIGUEL 
PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETO. 
9.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos. 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

	

10.1 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 
dificil ou impossível reparação. 
10.2 Impossível reparação. 
11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

	

11.1 	A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração. 

	

11.2 	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n°8.666, de 1993. 

	

11.3 	0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

	

12.1 	Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

	

12.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade  corn  o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

12.3 	0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A. autoridade competente para as 
providencias cabíveis. 
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

	

13.1 	As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade  corn  a lei 8666/93 Artigos 77 a 
87 e seus parágrafos e incisos; 
13.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e será aplicado sobre o saldo contratual; 

	

13.3 	Retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração. 

	

13.4 	Impedimento de contratar com a administração pelo período de 2(anos) anos. 
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14. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
QUADRO DE NECESSIDADES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND 
VALOR ESTIMADO 

1 
Caneca Sublimada De Cerâmica Branca Colher e Interior 
Colorido 325m1 

500 
R$ 	39,17 

2 Copo Termico Sublimada 300m1 500 R$ 	41,17 

3  Squeeze  Sublimada Branco De Aluminio 750m1 1000 
R$ 	36,17 

4 Garrafa Infantil 2 Em 1 - 500m1 600 R$ 	33,50 

5 Caneca Sublimada De Cerâmica Branca 325m1 Aaa 600 
R$ 	36,17 

6 Almofada Quadrada 40x40cm Sublimada 250 R$ 	33,17 

7 Almofada De Pescoço 33x35cm Sublimada 250 R$ 	29,50 

8 Bolsa Sublimada De Tecido Com Alga De Corda 300 
R$ 	25,83 

9 Toalha de Banho 330gr Sublimada 400 R$ 	25,17 

10 Chaveiro Plástico  (Tam:  55,5 x 40 x 4 mm) 400 R$ 	5,97 

11 Chaveiro Formato Retângulo Aluminio  (Tam:  7 x 3,5 cm) 400 
R$ 	13,17 

12 Azulejo Sublimada (Espessura 6mm) 400 R$ 	13,17 

13 Porta Chaves Mdf Com Imã 200 R$ 	31,17 

14 Relógio De Aluminio  ( TAM:  185mm x 185mm 400 
R$ 	24,17 

15 Quadro Decorativo Mdf A4 400 RS 	32,83 

16 Quadro Decorativo Mdf A3 400 R$ 	35,83 

17 Organizador De Mesa Em Mdf(  TAM:  10x I5cm) 200 
R$ 	30,50 

18 
Suporte Para Celular Mdf (Suporte 236 x 160 mm e Base 
160x 120 mm) 

120 
R$ 	36,17 

19 Mascara de proteção facial Sublimada 1000 R$ 	9,17  

20 
Mouse Pad  Sublimado Com Descanso / Apoio  (TAM:  20 x 
25 cm) 

100 
R$ 	17,17 

21 FRASCOS PLASTICO 70ML VAVULA  SPRAY  1000 
R$ 	6,97 

22 FRASCOS PLASTICO 70ML TAMPA  FLIP TOP  1000 
R$ 	5,97 

23  Kit Chef  De Cozinha 100 R$ 	23,17 

24 Camisetas 100% poliéster 600 R$ 	26,17 

25 Camisetas 100% Algodão 600 R$ 	36,17 

' ,6 
Agenda Sublimada Com Capa De Poliéster (Medidas: 24,7 
x 16,5cm) 

400 
R$ 	32,67 

27 Balde de Pipoca  Label  3,8 L. 400 R$ 	13,00 
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28 Life Cup 600 ml 400 R$ 8,70 

29  Caneca Cervejeiro  450 ml. 400 R$ 7,70 

30  Caneca  de Chopp Ipa 450 ml. 400 R$ 8,17 

31  Caneca  de Chopp Pratic 450 ml. 400 R$ 7,70 

32  Caneca  de Chopp Small 330 ml. 400 R$ 7,83 

33  Taça  de  Champanhe  Deluxe 160 ml. 400 R$ 5,30 

34  Copo  Big Twister 700 ml. 400 R$ 5,67 

35  Taça  de Gin Shelby 500 ml. 1500 R$ 6,56 

36  Taça  de Gin Shelby Bicolor 500 ml. 1500 R$ 9,57 

37  Copo  Bucks 550 ml. 400 R$ 8,87 

38  Copo  Bucks  Parede Dupla  500 ml. 400 R$ 8,37 

39  Copo  Chantilly 550 ml. 400 R$ 8,63 

40 Shakeira Pratic 700 ml. 400 R$ 19,50 

41  Copo  Dosador 600 ml. 400 R$ 7,73 

42  Copo  Euphoria 700 ml. 800 R$ 7,33 • 

43  Copo  Long Drink Party 320 ml. 1000 R$ 7,90 

44  Copo  Long Drink Party 320 ml. MetaLizado -  Colorido  1000 
R$ 9,30 

45  Garrafa Eco  Water 450 ml. 1000 R$ 10,17 

46 Snack Cup 400 ml. 1000 R$ 11,17 

15. DO PRAZO DE EXECUSÃO 
Imediato após a Assinatura do Contrato. 

16. DA VIGÊNCIA 
0 prazo de vigência do contrato será de um ano após data de assinatura do contrato. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS 
08.122.0003.2.082 — Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social. 
3.3.90.39.00 — Outros Serv. De terceiros Pessoa Jurídica. 
Fonte: 10010000. 

Rurcipolis (PA), 02 de junho de 2021. 

MARIA DOS SANTOS PADILHA 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 

Decreto 004/2021 
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