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TERMO DE REFERENCIA 

OBJETO 

O objeto deste Termo é para CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - MT.

JUSTIFICATIVA 

Este projeto básico visa a especificar pormenorizadamente a forma de contratação de empresa com o objetivo de confeccionar/fabricar e instalar mobiliário sob medida para a secretaria municipal de esporte e lazer, visto que os móveis corporativos comuns não são adequados para os casos. Todos os itens deste Termo são constituídos por módulos predefinidos de móveis em MDF com suas ferragens correspondentes, que serão adaptados aos espaços físicos do prédio da Secretaria. Como um mesmo prédio pode demandar tipos diversos de módulos, optou-se por Lote Único, para que o conjunto de módulos seja uniforme em acabamento e instalação. Também visando a vantajosidade para a Administração, a forma de licitação deve ser através da modalidade Dispensa de Licitaçao, levando em consideração os seguintes aspectos: em se tratando de mobiliário sob medida, há necessidade imperiosa de visitação no local onde sera executado o serviço pela empresa vencedora que apresentar o menor valor, de modo que, aquelas sediadas no municipio de Diamantino/MT, inevitavelmente terão menor custo financeiro para tanto, consequentemente, tornando a contratação mais vantajosa. Registre-se também que a contratada fica obrigada a conferir as medidas no local da instalação do mobiliário, antes de sua confecção/fabricação, responsabilizando-se por eventuais equívocos, e corrigindo- os, tal obrigação enseja uma inevitável majoração de custo para as empresas não sediadas na região da prestação dos serviços, onerando assim, a pretensa contratação para Administração. 

ESPECIFICAÇÕES 
Descriçao
Valor uni.
Quantidade
Valor total
CONFCÇAO SOB MEDIDIA SALA
R$ 22.690,00
1
R$ 22.690,00
CONFCÇAO SOB MEDIDA COPA  
R$ 19.875,00
1
R$ 19.875,00
CONFCÇAO SOB MEDIDA CONFCCIONADA EM MDF 
R$ 4.384,00
1
R$ 4.384,00

RECEBIMENTO DO OBJETO 

A Administração emitirá a nota de empenho individualizada, no momento oportuno, especificando o produto e a quantidade pretendida, entregando-a ao contratado ou remetendo-a por fax ou e-mail, não se obrigando a empenhar todo o valor contratual. 
Observado o prazo de entrega previsto no instrumento convocatório, o Contratado fará a entrega e montagem do produto no local indicado na Ordem de Serviço, nos ambientes especificados no projeto. 
Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de montagem e instalação, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu recebimento. 
Após e durante a montagem o contratado se responsabilizará pela limpeza do local e retirada de entulho proveniente do serviço por ele executado. 
o objeto da presente licitação será recebido pelo Fiscal do Contrato ou seu substitutolegal: 
Os produtos entregues em desacordo com o especificado no instrumento serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada a substituí-los no prazo determinado pelo Fiscal, sob pena de serem considerados em atraso, podendo serem aplicadas as penalidades cabíveis.
Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da pendência.

MODALIDADE 

O serviço supracitado será mediante a modalide de Dispensa de Licitaçao 

HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo 1nstituto Nacional do Seguro Social - 1NSS;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST -Tribunal Superior do Trabalho.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
Deverão ser entregues nos endereços discriminados na Ordem de Serviço. 

GARANTIA DO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O material descrito no presente termo deverá ter garantia de, no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Turismo.
A CONTRATADA será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garantia, e sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição do material objeto deste termo, quando o mesmo apresentar defeitos de fábrica ou divergência em relação às especificações exigidas. 
A substituição do material, dentro do prazo de garantia, caso seja necessária, deverá ser efetivada em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Turismo.

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Caberá ao Fiscal do contrato as seguintes providências:
emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 
verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
encaminhar a nota fiscal ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsídios necessários para o atesto da nota fiscal;
anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato.
A fiscalização será exercida pelo Contratante 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. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso do responsável CONTRATADO às dependências do CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;
 testar a execução do objeto do presente ajuste por meio do gestor de contrato;
efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos neste termo de referência; 
aplicar as penalidades por descumprimento do contrato; 
fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Executar os serviços em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal execução não seja efetuada dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste termo de referência, obedecendo, ainda, aos subitens seguintes:
o material dos serviços a serem executados deverá ser novo, de primeiro uso, e aplicados adequadamente;
substituir o material utilizado que não esteja de acordo com a proposta e com as especificações do objeto desta licitação, ou que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições;
responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o contratante.
a Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
Obriga-se a contratada a conferir as medidas no local da instalação dos mobiliários, antes de sua confecção/fabricação, responsabilizando-se por eventuais equívocos, corrigindo-os. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa, de acordo com a entrega dos itens pela CONTRATADA, desde que esteja devidamente atestada pela Secretaria.
A empresa deverá em até 15 (quinze) dias, após assinatura do contrato, apresentar um diagnóstico inicial do serviço ora licitado.
 Após apresentação do diagnóstico inicial, a empresa deverá apresentar uma NF no valor total dispensado. 
Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.



Jerferson cristiano grolli
Sec. Municipal de Lazer e Turismo














	

