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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de serviços de empresa especializada em confecção e instalação de material gráfico de comunicação visual para a Exposição Centro Cultural Marieta
Telles Machado “A Retomada para o Amanhã”, que acontecerá na sede da Secretaria de Estado de Cultura, localizada na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira nº 02,
Setor Central, Goiânia - Goiás.

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE  

A aquisição dos materiais se jus�fica devido a necessidade de produzir a exposição, que se cons�tua em fonte acessível de pesquisa histórica sobre o Centro
Cultural Marieta Telles Machado e as unidades que o integram, especialmente o Museu da Imagem e do Som. Serão painéis informa�vos adesivados em paredes
e em totens, distribuídos no hall, nos corredores e na sala de exposição, que transformarão o Centro Cultural Marieta Telles em espaço de arte, cultura e
entretenimento.

A exposição temporária permanecerá no interior do Centro Cultural até o inicio da obra de manutenção do edi�cio

3. QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

 

Item Descrição Unid. Código
Comprasnet Quant. Valor unitário Valor total

01

Confecção, fornecimento e instalação
de adesivo leitoso fosco impresso em
policromia digital, para fixação em
vidro já existente, medindo 0.90 cm x
1.30 mts. Os vidros existentes estão
fixados em base de madeira e serão
colocados no hall de entrada da
exposição.

Unidade 83040 04 R$ 297,50 R$1.190,00

02

Confecção, fornecimento e instalação
de adesivo leitoso fosco impresso em
policromia digital e texto em vinil
recortado eletronicamente, medindo
2.00 mts x 2.30 mts para o Painel de
abertura que será plotado em totem
com base de madeira e expositor em
vidro.

Unidade 25920 01 R$ 1.670,00 R$ 1.670,00

03

Confecção, fornecimento e instalação
de adesivo leitoso impresso em
policromia digital, medindo 1.80 mts x
2.00 mts para a Ficha Técnica de
iden�ficação das autoridades do
Estado e dos servidores da SECULT
responsáveis pela organização da
exposição.

Unidade 25920 01 R$ 750,00 R$ 750,00

04

Confecção, fornecimento e instalação
de adesivo leitoso impresso em
policromia digital, medindo 3.80mts x
2.30mts para a Parede cenográfica. O
adesivo será plotado de forma
centralizada na parede lateral no
corredor do piso térreo do Centro
Cultural Marieta Telles Machado,
ocupando toda a extensão da parede.

Unidade 25920 02 R$ 1.826,00 R$3.652,00

05 Confecção, fornecimento e instalação
de adesivo leitoso impresso em
policromia digital, medindo 32.00mts x
1.00mt, textos e imagens. Textos e
imagens conterão a biografia dos dois
pioneiros homenageados, o histórico
dos acervos fonográfico e fotográfico e
os textos assinados pela curadoria e
pelo Secretário de Estado de Cultura,

Unidade 25920 01 R$6.573,33 R$ 6.573,33
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que serão plotados nas paredes da sala
de exposição Alois Feichtenberger.

06

Confecção, fornecimento e instalação
de adesivo vinil recortado
eletronicamente para fixação direto no
vidro, medindo 4.00 mts x 1.00mt para
os totens que serão colocados no hall
de entrada da exposição.

Unidade 25920 01 R$ 773,33 R$773,33

 

4- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

4.1 O layout com especificações técnicas, imagens e dimensões do serviço a ser prestado está disponível no Anexo I, que é parte integrante deste Termo de
Referência, conforme autorizado pela Comunicação Setorial da SECULT.

4.2 Os adesivos devem  atender estritamente aos modelos em anexo a este Termo de Referência.

4.3 Os adesivos devem apresentar as seguintes caracterís�cas mínimas: adesivo leitoso fosco impresso em policromia medindo 0.90 cm x 1.30 mts, adesivo
leitoso fosco impresso em policromia digital e texto em vinil recortado eletronicamente, medindo 2.00 mts x 2.30 mts, adesivo leitoso impresso em policromia
digital, medindo 1.80 mts x 2.00 mts, adesivo leitoso impresso em policromia digital, medindo 3.80mts x 2.30mts, adesivo leitoso impresso em policromia digital,
medindo 32.00mts x 1.00mt, adesivo vinil recortado eletronicamente, medindo 4.00 mts x 1.00mt.

4.4 A CONTRATANTE, por meio do seu representante, poderá solicitar reunião prévia, antes da realização do serviço, com a equipe da CONTRATADA, para dar as
orientações que se fizerem necessárias.

 

5- DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de menor preço global, pois os serviços possuem interdependência, assim a contratação de uma única empresa garan�rá
a integridade do objeto, a uniformização dos serviços e compa�bilidade entre os materiais adquiridos. 

 

6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA DOS LICITANTES

6.1 Apresentar comprovação de capacidade técnica, a ser feita por intermédio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
comprovando especificamente que a licitante já prestou a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, prazos e quan�dades com o objeto da licitação.

6.2 O atestado (s) a que se refere (m) o item anterior deverá (ão) atender aos seguintes critérios mínimos: Conter a iden�ficação do signatário, inclusive o cargo
a que ocupa; Deve ser apresentado em papel �mbrado da pessoa jurídica atestante; Deve indicar o serviço prestado pela empresa com as devidas especificações
e detalhamentos para fins de aferição da compa�bilidade do objeto ora licitado, bem como o período em que ocorreu a contratação e a prestação dos serviços,
além de constar todos os dados necessários (endereço, e-mail e telefone) do atestante para eventual consulta e diligência deste órgão licitante.

 

7- DO PRAZO, DO LOCAL DE  ENTREGA  E DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

7.1 Os produtos objeto desta  contratação deverão ser entregues em até 10(dez) dias após o recebimento da ordem de serviço.

7.2 Os objetos deverão ser de boa qualidade, de acordo com as especificações deste TR e não poderão estar danificados por qualquer lesão de origem �sica ou
mecânica que afetem a sua aparência;

7.4 No caso de considerada insa�sfatórias as condições do objeto recebido, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades,
devendo o produto ser recolhido e subs�tuído.

7.5 O fornecedor terá o prazo de 02(dois) dias úteis para refazer o serviço, a par�r da comunicação oficial feita pela Superintendência de Patrimônio Histórico,
Cultural e Ar�s�co.

7.6 O recebimento defini�vo dar-se-á:

7.6.1 Após a verificação da conformidade com as quan�dades e especificações constantes neste Termo de Referência.

7.7 Os produtos deverão ser entregues no Centro Cultural Marieta Telles Machado, situado na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 02, Setor Central, com
acompanhamento da  Coordenadora do Museu da Imagem e do Som/SECULT.

8- DA GARANTIA

Garantia nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

9- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Efetuar o fornecimento dos serviços dentro das especificações e/ou condições constantes neste Termo de Referência e seus anexos, de acordo com os prazos
acordados.

9.2 Executar diretamente o objeto, sendo vedada a transferência de responsabilidade ou subcontratações não autorizadas pelo contratante.

9.3 Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do contrato, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias e quaisquer
outras despesas diretas ou indiretas que incidem sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.4 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer
reclamações.

9.5 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para o CONTRATANTE, caso verifique que os mesmos não
atendem às especificações deste Termo.

9.6 Garan�r, refazer, subs�tuir, sem ônus para o CONTRATANTE os serviços que porventura apresentem problemas de qualidade nos materiais u�lizados e/ou
falha na execução.

9.7 Manter, durante o período de vigência do contrato ou documento hábil, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

9.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, sem excluir
ou reduzir essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.



05/07/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000020893856 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25642679&infra_sist… 3/12

9.9 Repor imediatamente o material que apresente danos em decorrência do transporte, montagem ou quaisquer outros mo�vos e subs�tuí-los, sem ônus para
a CONTRTATANTE,  a par�r do recebimento da no�ficação;

9.10 Quando da interação da CONTRATADA com a CONTRATANTE ocorrer fatos ou anormalidades que venham prejudicar a perfeita execução dos serviços,
deverá a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência e correção da situação apresentada.

10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Prestar todos os esclarecimentos necessários à realização dos serviços, fornecendo a qualquer tempo e com o máximo de presteza, informações adicionais,
dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se ocorrer.

10.2 Solicitar a subs�tuição ou correção dos serviços que não tenham sido considerados adequados.

10.3 No�ficar à CONTRATADA, fixando- lhe prazo para correção das irregularidades encontradas nas execuções dos serviços.

10.4 Promover o acompanhamento e a fiscalização da contratação, sob os aspectos quan�ta�vo e qualita�vo, anotando em registro próprio as falhas detectadas
e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corre�vas por parte da contratada.

10.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições informadas neste Termo de Referência, desde que realizados pela Contratada todos os encargos
assumidos e nos prazos estabelecidos no item 7.1.

11- DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o protocolo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

11.2 Para efe�vação do pagamento, a regularidade fiscal e trabalhista deverá ser comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Cer�ficado de Registro
Cadastral – CRC, e outros documentos que possam ser considerados per�nentes pelo setor responsável pelo pagamento, devendo a contratada manter todas as
condições de habilitação exigidas pela Lei

11.3 Na ocorrência de rejeição da (s) Nota(s) fiscal (is), mo�vada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento es�pulado acima passará a ser contado a
par�r da data da sua reapresentação, não respondendo o contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.

11.4 Para que seja efetuado o devido pagamento, o objeto do Termo de Referência deverá ter sido entregue conforme o solicitado e de acordo com as
especificações técnicas descritas.

11.5 Conforme determina o ar�go 4º da Lei Estadual nº 18.364/2014, o pagamento será realizado exclusivamente por meio de ordem bancária, em conta
corrente do favorecido na Caixa Econômica Federal, devendo a contratada, abrir conta corrente naquela ins�tuição bancária, cujos dados deverão ser
informados à contratante.

11.6 Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, a contratada fará jus a compensação
financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efe�vo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso
no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = NxVp x (I / 365), onde:

EM - Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de
pagamento;

N - Número de dias em atraso, contados da data limite fixada
para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp - Valor da parcela em atraso;

I - IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado do IBGE) /100.

12. DA VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, contados a par�r da data da assinatura do contrato, com eficácia condicionada à sua publicação no
Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser alterado ou rescindido nos termos da legislação vigente.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 A aplicação de sanções aos contratados obedecerá às disposições dos arts. 77 a 83 da Lei Estadual nº 17.928/2012 e dos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

13.2 Pelo não cumprimento dos compromissos acordados, poderá ser aplicado, a critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades à contratada:

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não man�ver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou fraude fiscal, garan�ndo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será
descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais;

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injus�ficado na execução do contrato sujeitará à   CONTRATADA, além das penalidades referidas no item anterior,
a multa de mora, nas seguintes proporções:

I-10% sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de
10(dez) dias contados da data de sua convocação;

II-0,3% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte de fornecimento não realizado;

III- 0,7% sobre o valor da parte do Fornecimento não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo;

c) Advertência;

d) Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; nos termos do art. 81 da Lei Estadual nº 17.928/2012.

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perduram os mo�vos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CONTRATANTE; nos termos do art. 82 da Lei Estadual nº 17.928/2012;

f) As sanções previstas nas alíneas a), c), d) e e) poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b).

13.2 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garan�do à contratada o contraditório e a ampla defesa.
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13.3 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

14- UNIDADE REQUISITANTE

Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico

15 – ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I – Artes para confecção dos adesivos
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16- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Elaborador: Josélia Rodrigues Pinheiro – Técnica em Gestão Pública

Aprovado por: TÂNIA MARA QUINTA AGUIAR DE MENDONÇA - Superintendente de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico

 

TÂNIA MARA QUINTA AGUIAR DE MENDONÇA

Superintendente de Patrimônio Histórico, Cultural e Ar�s�co

 

Documento assinado eletronicamente por TANIA MARA QUINTA AGUIAR DE MENDONCA, Superintendente, em 08/06/2021, às 16:48, conforme art. 2º,
§ 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000020893856 e o código CRC 409C5856.
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