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ANEXO - II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 008/2018 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

Tendo em vista o disposto no art. 7°, § 2°, inc. I, da Lei n° 8.666/93, para licitação na 

modalidade convite, tomada de preços ou concorrência, e o disposto no art. 8º, inc. II, do 

Decreto n° 3.555/2000, apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição de 

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o 

caso. 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão 

a contratação de empresa especializada em serviços de comunicação, para concepção de 

conteúdos, artes e desenvolvimento, em atendimento a festa da Pamonha e amostra dos 

Produtos de Artesanato e Da Agricultura Familiar, no município de Juscimeira/MT, 

conforme constante neste termo de referencia. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1.  O objeto da licitação enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a 

Lei 8.666/93,e suas alterações, por possuir padrões e qualidades objetivamente definidas 

em edital, por meio de especificações usuais de mercado. A justificativa de contratação 

do presente objeto, baseia-se na necessidade de Serviços em locação dos itens 

mencionados neste termo de referencia, uma vez que, o município não possui 

equipamentos necessários e adequados para tais procedimentos. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade 

Convite, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e pelas condições e exigências 

estabelecidas em Edital. 
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4. EXIGÊNCIA DAHABILITAÇÃO 

 

4.1. Para habilitar-se à referida licitação é conveniente que os licitantes apresentem os 

documentos geralmente requisitados no processo já praticado na Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT, bem como: 

 

a) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da 

licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

execução de serviços ou fornecimento que tenham características semelhantes ao objeto 

desta licitação. 

 

b) Declaração da licitante de que executará os serviços objeto do presente Termo de 

Referência e que há disponibilidade para cumprimento do contrato. 

 

c) Todos os documentos exigidos nesta alínea devem ser entregues em original ou cópia 

devidamente autenticada em Cartório. 

 

c-1) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 

c-2) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ). 

 

c-3) Certidão atualizada de inexistência de débito para com o INSS, Receita Federal, 

Estadual e Municipal –(CND). 

 

 

5. FORMAÇÃO DEPREÇOS 

 

5.1. O valor estimado para esta prestação de serviços esta definido conforme de pesquisa de 

mercado. 

 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

SERVICOS ESPESCIALIZADOS DE 

COMUNICACÃO PARA 

CONCEPCÃO DE CONTEUDOS, 

ARTES E DESENVOLVIMENTO 

DOS SEGUINTES PRODUTOS: 

LOGOMARCA, IDENTIDADE 

VISUAL DO EVENTO, FLÂMULA, 

CARTAZ DE PROGRAMACÃO, 

TESTEIRA DE PALCO, LONAS DE 

SINALIZACÃO DO EVENTO, 

BANNERS E PECAS DIGITAIS 

PARA REDES SOCIAIS 

01 SERV 17.266,67 17.266,67 
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02 

CONTRATACÃO DE PRODUCÃO 

EXECUTIVA CAMARIM: 

ACOMPANHAR MONTAGEM DA 

ESTRUTURA, DECORACÃO, 

SERVICOS DE ALIMENTACÃO, 

CRIACÃO DO AMBIENTE 

01 SERV 9.783,33 9.783,33 

03 

CONTRATACÃO D EPRODUÇÃO 

FOTOGRAFICA PARA CAPTAÇÃO 

DE IMAGENS DE TODO EVENTO 

01 SERV 6.186,67 6.186,67 

04 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

CLIPPING COM IMAGENS DO 

EVENTO, COM COPIA EM CD 

01 SERV 3.766,67 3.766,67 

05 

CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO 

EXECUTIVA BACK STAGE: 

ACOMPANHAR MONTAGEM DA 

ESTRUTURA, CONTRATAR 

PESSOAL DE APOIO, VERIFICAR 

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES, 

SERVIÇOS DE PALCO, PASSAGEM 

DE SOM 

01 SERV 5.600,00 5.600,00 

06 

LOCAÇÃO DE TENDA MED 10 x 10 

MONTADA EM ESTRUTURA DE 

AÇO, COBERTA COM LONA 

BRANCA ANTI EXTINGUIVEL, 

COM BLACK-OUT SOLAR, COM 

SISTEMA DE CALHAS 

04 UNID 1.816,67 7.266,68 

07 

LOCAÇÃO DE TENDA MED 5 x 5 

MONTADA EM ESTRUTURA DE 

AÇO, COBERTA COM LONA 

BRANCA ANTI EXTINGUIVEL, 

COM BLACK-OUT SOLAR, COM 

SISTEMA DE CALHAS 

25 UNID 483,33 12.083,25 

08 
LOCAÇÃO DE PAINEL LED P4 5 x 

3M 
01 UNID 9.066,67 9.066,67 

09 
LOCAÇÃO DE BANHEIROS 

QUIMICOS 
20 UNID 476,67 9.533,40 

10 
LOCAÇÃO DE PÓRTICO DE 

ENTRADA, ESTRUTURA P30 
01 UNID 4.573,33 4.573,33 

VALOR TOTAL 85.126,67 

 

5.2. O Valor Total do Referido Termo de Referencia é de: R$ 85.126,67 (Noventa Sete Mil, 

Oitocentos Noventa Nove Reais, Noventa Nove Centavos). 

 

6 . DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO 

 

6.1.  Entregar e montar os equipamentos no local indicado pelo Setor Requisitante e estar em 

perfeito funcionamento, com antecedência mínima de vinte quatro horas do inicio do evento. 

6.2. Adotar as medidas de segurança e proteção que se fizerem necessárias para completa 

execução dos serviços, inclusive quanto ao seu pessoal, materiais e equipamentos fornecido 

durante o período em que estiver em cumprimento de suas atividades. 
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6.3. Responsabilizar-se civil ou criminalmente pelos danos causados, ao evento ou a terceiros, 

pelos funcionários, durante a execução dos serviços deste contrato 

6.4.  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, tais como: 

encargos trabalhistas, previdenciários, despesas com alimentação, hospedagem, transporte e 

quaisquer outras que por ventura venham a ocorrer em relação aos seus contratados; 

6.5. A Contratada deverá arcar com todas as despesas de transporte dos seus contratados, do 

seu local de origem até o local da realização do evento, sendo de sua inteira responsabilidade o 

retorno dos mesmos. 

6.6. Só será emitido Atestado de Prestação de Serviços ou será atestado a própria Nota Fiscal a 

execução dos serviços se atendida às determinações deste edital e seus anexos. 

6.7. Quanto a entrega dos itens, os mesmos deverão estar acompanhados de um comprovante 

de entrega o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (sendo 01 para o Contratante 

e a outra para o Setor Requisitante) devem ser conferidos de acordo com a “Ordem de 

Serviço”, quantidade, qualidade, especificação, data e local de entrega, e caso estejam em 

desacordo com as especificações constantes do Termo de Referencia, os mesmos deverão ser 

devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado. 

6.8. As irregularidades deverão ser sanadas de imediato para que não haja prejuízos a 

realização do evento, sob pena de aplicação das penalidades legais. 

6.9.  A contratada ficará obrigada a assinar o contrato, nas mesmas condições deste edital, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 

resultantes de acordo entre as partes. 

6.10. Outras obrigações constantes ao anexo deste Edital Termo de Referencia. 

 

7. OUTRAS PRESCRIÇÕES 

 

7.1 Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 

condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do objeto licitado: 

 

a) Não serão aceitos objeto em desacordo com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência; 

 

b) Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data de abertura das propostas de preço; 

 

c) Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais 

como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no serviço prestado, bem como leis sociais e tributos, e 

sem se limitar a: 

 

d) Não serão considerados quaisquer pleitos da LICITANTE CONTRATADA de 

adicional nos preços estabelecidos no Contrato, decorrentes de falhas ou omissões que 

venham a ser por ela, LICITANTE CONTRATADA, verificadas após a assinatura do 
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mesmo. 

 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DASPARTES 

 

8.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Termo de Referência, 

nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, caberá exclusivamente à 

CONTRATADA: 

 

8.1. 1. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto, como estabelece o artigo 71 da Lei8.666/93. 

 

8.1.2. Utilizar, na execução do objeto, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 

necessária ao exercício das atividades que lhe forem confiadas. 

 

8.1.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do objeto dando ciência à 

CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão. 

 

8.1.4. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer 

outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja 

devido em decorrência da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade. 

 

8.1.5. Indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos serviços com poderes para 

dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no Contrato e apresentar 

soluções práticas para quaisquer problemas envolvendo os serviços. 

 

8.1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do Contrato. 

 

8.1.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

8.1.8. Manter, até cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

8.1.9. Deverá a CONTRATADA atender prontamente todas as recomendações da 

CONTRATANTE, que visem a regular execução do presente serviço. 

 

8.1.10. A licitante é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções. 

 

8.2. A licitante vencedora do certame é responsável pelos danos causados diretamente à 
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Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado, de acordo com o artigo 70 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

9 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE: 

 

9.1.A CONTRATANTE deverá assegurar à CONTRATADA condições para o regular 

cumprimento das obrigações desta última. 

 

9.2.Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Contrato, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando 

à CONTRATADA as ocorrências que exijam medidas imediatas. 

 

9.3.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

 

9.4.Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto. 

 

9.5.Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, objetivando a 

imediata reparação. 

 

9.6.Notificar a empresa de eventuais atrasos na prestação dos serviços. 

 

9.7.Rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as especificações 

descritas neste Contrato, e com as obrigações assumidas pela fornecedora. 

 

9.8.Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade encontrada 

para a perfeita realização dos trabalhos. 

 

9.9.Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas. 

 

9.10. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

 

9.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

FORNECEDOR REGISTRADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do FORNECEDOR 

REGISTRADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

 

10 - DOCONTRATO 

 

10.1.Após Homologação, será convocada a contratada para, dentro do prazo de 05 (cinco) 
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dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação, assinar o contrato e retirar 

a ordem de serviço, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às 

penalidades estabelecidas em lei. 

 

10.2.A assinatura do presente contrato ficará condicionada a apresentação por parte da 

CONTRATADA, de cópia do Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS) 

CNDs da Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da contratada e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas,atualizadas. 

 

10.3.Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Contratada perante o Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS), CNDs 

Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas estiverem 

com os prazos de validade vencidos, o Contratante verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

 

10.4.Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

 

10.5.Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 

subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o 

artigo 4º, inciso XXIII da Lei10.520/02. 

 

 

11 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

11.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos. 

 

11.2. O órgão competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto 

desta licitação será a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, 

observado o disposto no artigo 67, da Lei Federal nº8.666/93. 

 

11.3. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura estabelecerá o critério de 

fiscalização do cumprimento da obrigação resultante da licitação, por intermédio de 

servidor designado para esta finalidade. 
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11.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do referido Contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

11.5. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, fazendo 

cumprir todas as disposições do termo de referência. 

 

11.6. Constatada a ocorrência de irregularidade no cumprimento das obrigações, o 

Contratante adotará as providências legais e contratuais, inclusive a aplicação de 

penalidade quando for ocaso. 

 

11.7. A Licitante vencedora deverá fornecer ao servidor da fiscalização, informações quando 

solicitadas devendo acatar as sugestões e orientação necessária ao bom desempenho dos 

serviços contratados. 

 

11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

11.9. À Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura é reservado o direito de 

não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste 

instrumento, podendo aplicaras penalidades e sanções previstas ou rescindir o Contrato. 

 

11.10. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto o 

servidor............, Designado pela Portaria nº .............. 

 

12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1.  O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com os serviços executados, 

devendo a CONTRATADA emitir as respectivas faturas/notas fiscais que, devidamente, 

comprovadas e atestadas pela Unidade Solicitante do objeto desta licitação, deverão ser 

pagas em 30 (trinta) dias. Para que o pagamento ocorra na forma proposta, as Notas 

Fiscais/Faturas deverão estar acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscais 

exigidos no Edital. 

 

12.2.  Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal devidamente 

corrigido. 

 

12.3. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, poderá deduzir do 

pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela Contratada, em 

decorrência de inadimplemento contratual. 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

12.4.  O pagamento da fatura somente será feito junto à Tesouraria, sendo expressamente 

vedada à CONTRATADA a cobrança ou o desconto de duplicatas através da rede 

bancária ou de terceiros. 

 

12.5.  Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento regular. 

 

12.6.  Para efetivação do pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos, devidamente atualizados: 

12.6.1. Certidão Negativa De Debito Estadual 

12.6.2. Certidão Negativa De Debito Municipal 

12.6.3. Certidão Negativa De Debito FGTS 

12.6.4. Certidão Negativa Trabalhista, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

conforme Lei nº 12.440/2011 

12.6.5. Certidão Negativa de Debito Tributos Federais e Divida Ativa Da União. 

12.7. O documentos acima referidos, deverão ser anexados à Nota Fiscal e entregue ao 

Contratante para o devido pagamento. 

 

13. DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com as especificações 

exigidas no Edital e seus anexos, após o recebimento da “Ordem de Serviços” emitida 

pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura. 

 

13.1.1. A “Ordem de Serviços” será expedida por qualquer meio de 

comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da 

Contratada, inclusive fac- símile e correio eletrônico e deverá conter a identificação 

da unidade requisitante, indicação expressa do numero do Convite, do contrato, do 

processo, bem como a identificação da Contratada. 

 

13.2. Os serviços serão realizados de acordo com as necessidades e solicitações da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura. 

 

13.3. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser 

observados após a entrega dos serviços, nos termos do Código Civil, observadas as 

disposições deste Edital. 

 

13.4. Será, ainda, de responsabilidade da licitante contratada as despesas com seguros, 

transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de outras que se 

fizerem necessárias ao perfeito cumprimento do objeto. 

 

14. DA FONTE DE RECURSOS 

 

14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
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orçamentária, consignada no orçamento vigente: 

 

02.07 – Secretária Municipal De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.13.392.0010.2092.0000 – Realização Das Atividades Culturais 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

315 - Ficha 

 

15. DAS PENALIDADES 

 

15.1. O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência e no 

Edital de Licitação implicará na adoção das medidas e penalidades previstas em lei. 

 

 

Juscimeira/MT.,13 De Julho 2.018 

 

 

 

Nelson Taveira Filho 

   Presidente CPL 


