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ANEXO I. 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
INTRODUÇÃO 
O presente Termo de Referência visa estabelecer parâmetros e 
especificações técnicas para a referida contratação de empresa 
para o fornecimento dos serviços e produtos conforme objeto 
descrito abaixo. 
 
 01 - OBJETO: 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, OU 
EQUIPARADAS, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA 
PRODUÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ENSINO 
MUNICIPAL DENOMINADO “ESTUDE EM CASA” CONFORME CONDIÇÕES E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

02 - JUSTIFICATIVA 
2.1. A produção de apostilas que serão disponibilizados aos 
estudantes e professores da rede municipal de educação, durante o 
período de distanciamento social necessário devido à pandemia de 
coronavírus e também no período de retorno das aulas presenciais, 
quando serão necessário impressões de materiais para serem feitos 
em regime de estudo tutorado, semipresencial, o ensino híbrido. 
2.2. A rede municipal de ensino fez adesão ao programa de 
ensino estadual denominado “estude em casa”, que tem por objetivo 
evitar maiores danos cognitivos e pedagógicos nos estudantes que, 
nesse momento de pandemia, estão em regime de quarentena, em 
casa. 
2.3. A Secretaria de Educação Municipal disponibilizou o programa 
em três vertentes, a fim de que o mesmo possa chegar ao máximo 
número de estudantes. Dentre eles está a disponibilização de 
aulas pelo material on-line, com reforço de um aplicativo de 
celular e a possibilidade de confecção de uma apostila que pode 
ser impressa para melhorar esse sistema de trabalho. Isso, 
enquanto o distanciamento social for necessário para conter a 
pandemia de coronavírus. 
2.4. No período de platô da pandemia e de pós-pandemia, que 
acreditamos ser posterior ao segundo semestre desse ano de 2021, 
o serviço de impressão também será necessário porque precisaremos 
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fazer um trabalho de educação tutorada em regime semipresencial, 
o ensino híbrido, até porque é possível que as aulas sejam 
intercaladas em número de estudantes em casa e outro na escola. 
2.5. A impressão e encadernação, desse material, bem como de 
materiais de cunho pedagógico para o fortalecimento intelectual 
de nossos discentes, quando for necessário o distanciamento e o 
ensino remoto, o que é de responsabilidade da secretaria 
municipal de educação e cultura fornecer mensalmente. 
 

3 - JUSTIFICATIVA QUANTO À ESCOLHA DO JULGAMENTO. 
3.1. Bem como objetivar a simplificação e padronização dos 
procedimentos de acompanhamento e controle da execução dos 
serviços, bem como, nivelar a qualidade dos mesmos, torna – se 
necessária o julgamento pelo menor valor por unitário. Por Item; 
 

4 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
4.1. Conforme exigência legal foi elaborada a Planilha 
Orçamentária utilizando a média aritmética dos valores 
apresentados por empresas do ramo conforme quadro abaixo: 
 
LOTE I 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
VAL. UNIT. 

MÉDIO 
VAL. TOTAL 

COD TCE- MT 
UF 

01 UN 

SERVICO GRÁFICOS DE 
CONFECCAO DE IMPRESSOS - 
DO TIPO APOSTILA, COM 
CAPA E MIOLO EM PAPEL 
A4, GRAMATURA 75,00G/M2, 
NA COR BRANCA. 
IMPRESSÕES EM PRETO E 
BRANCO. 

110.000 R$ 0,3766 
R$ 

41.433,33 
419013-0 
(cód.: 1) 

 
4.2.  O preço total estimado pela administração para a execução 
do objeto é de R$ 41.433,33 (Quarenta e Um Mil Reais, 
Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos), 
conforme os valores constantes no quadro acima. 
4.3.  No preço já estão incluídos todos os custos de mão de obra, 
taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, 
trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros 
que venham a incidir sobre o objeto. 
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5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1.  As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta 
dos orçamentos dos exercícios de 2021, compromissada por conta 
das Dotações Orçamentárias:  
 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal Educação e Cultura; 
Unidade: 04 – Departamento de Educação; 
Projeto Atividade: 2.037 – Manutenção e Encargos do Fundeb 40%; 
Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros – 
Pessoa Juridica. 
Cód.463 
 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1.  O prazo de vigência da contratação será 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

 
7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A empresa contratada deverá prestar os serviços de acordo 
com as necessidades da administração; 
 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
8.1  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.2.  Ser a única responsável por todos os ônus tributários 
federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à 
legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou 
previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes 
à mão de obra necessária à perfeita execução do objeto 
contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento de 
impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para 
fiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas 
pelo poder público. 
8.3.  Ser a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer 
caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que 
causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, provenientes da prestação dos 
serviços, respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento do MUNICÍPIO. 
8.4.  Executar os serviços objeto do presente termo rigorosamente 
no prazo pactuado, bem como cumprir todas as demais obrigações 
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impostas pelo edital e seus anexos. 
8.5.  Manter, durante a execução dos serviços, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital em compatibilidade 
com as obrigações assumidas. 
8.6.  Contratar por sua conta todos os seguros exigidos ou que 
venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou 
indiretamente sobre o objeto deste termo. 
8.7.  Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos 
riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que 
lhe cabem na execução deste termo. 
8.8. Credenciar junto ao MUNICÍPIO funcionário(s) que 
atenderá (ão) às requisições dos serviços e receberá(ão) as 
instruções do responsável pelo gerenciamento e fiscalização, bem 
como prestará(ão) às autoridades competentes as informações e 
assistência necessárias ao bom cumprimento de suas funções 
durante a execução contratual. 
8.9. Indenizar em qualquer caso todos os danos e prejuízos, de 
qualquer natureza, que causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste termo, 
respondendo por si e por seus sucessores. 
8.10. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação 
solicitada pela fiscalização do MUNICÍPIO; 
8.11. Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização do 
MUNICÍPIO ao serviço em questão. 
8.12. Cientificar, imediatamente, a fiscalização do MUNICÍPIO 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no 
serviço. 
8.13. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos 
trabalhos, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou 
observações feitas pela Fiscalização do MUNICÍPIO; 
8.14. Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas 
pela fiscalização do MUNICÍPIO. 
8.15. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto desta 
contratação, nos termos do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 
8.666/93. 
 
8.16. SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Utilizar materiais novos, comprovadamente de qualidade 
satisfazendo rigorosamente as especificações constantes deste 
Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas 
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internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela 
ABNT. 
 

09 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
9.1. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal 
correspondente. 
9.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições 
estabelecidas. 
9.3. Fiscalizar a execução dos serviços, o que não fará cessar ou 
diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
9.4. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no 
edital. 
9.5. Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da 
Contratada, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado 
inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições 
contratuais e legais. 
 

10 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1. A licitante contratada deverá apresentar a documentação 
para a cobrança respectiva ao Departamento de Despesas da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT até o 5º 
(quinto) dia útil posterior à data final do período de 
adimplemento  da obrigação. 
10.2. O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a 
contar da data final do período de adimplemento da obrigação, 
cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas. 
10.3. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, 
fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem 
somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 
 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
11.1. O prazo de vigência da contratação será de 12(doze) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato. 
 

12. DA RESCISÃO 
12.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua 
rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

  

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT.  
E-MAIL pregaosfa@outlook.com Página 6  

8.666/93; 
12.2. A rescisão poderá ser por ato unilateral e escrito do 
Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a EMPRESA CONTRATADA 
com a antecedência mínima de 10 (dez) dias; 
12.3. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo de licitação desde que haja conveniência para o 
Município; 
12.4. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

13. DAS SANÇÕES 
13.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
CONTRATADO à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
total da contratação, por dia de atraso. 
13.1.1. A multa a que se alude o item 13.1 não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas na Lei 8.666/93. 
13.1.2. A multa será aplicada após regular processo 
administrativo. 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
13.2.1. advertência; 
13.2.2. multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da contratação; 
13.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Adminis- tração, por prazo não 
superior a 2(dois) anos. 
13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
13.2.5. As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3 e 
10.2.4 deste item poderão ser aplicadas, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
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13.3. Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, 
será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do 
Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive 
rescisão con- tratual, se for o caso. 
13.4. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 
automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que 
fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
inscrito como Dívida Ativa do Município de São Félix do Araguaia 
- MT e cobrado judicialmente. 
13.5. Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o 
direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela 
CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
14.1. Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto 
sem o consentimento prévio do MUNICÍPIO, mediante acordo escrito 
obedecido os limites legais permitidos. 
14.2. A Secretaria Municipal de Educação, através do 
Departamento de Compras emitirá a ordem de compra após a 
assinatura do contrato. 
14.3. A CONTRATANTE, reserva-se o direito de acrescer ou 
reduzir, se julgar necessário, outros serviços até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, 
conforme assim faculta os termos do parágrafo 1º do artigo 65 da 
Lei 8.666, de 21/06/93. 
14.4. A contratante se reserva o direito de adquirir apenas 
parte do produto licitado, quer seja em razão de não necessitar 
da sua totalidade, quer seja para adequar os gastos à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 

São Félix do Araguaia – MT, 16 de abril de 2021. 
 
 

 
ROMILDO DE OLIVEIRA LUZ 

Secretário Municipal de Educação e Cultura. 
Port. nº 017/2021. 
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DIONISIO MOREIRA DA ROCHA 
Diretor do Departamento de Compras. 

Port. nº 004/2021. 
 
 
 
 

WEMES PEREIRA LEITE 
Secretario de Administração e Planejamento. 

Port. nº 065/2021. 
 

 


