
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

 

 

 

 
 

 

1. OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada 
em confecção de bandeiras oficiais para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação no município de Coelho Neto- MA., conforme especificações e 
quantidades detalhadas na tabela abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

 

01 

Bandeiras em tecido Oxford dupla face, 

stampoo digital para o município, medindo 

90x1,40m. 

 

Unidade 

 

50 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. Em atendimento ao disposto na Lei n° 5.700/71, que rege a utilização de bandeiras nas 
repartições públicas e determina em seu art. 4° que as repartiçöes públicas em geral 
deverāo ostentá-la, a presente contratação se justifica pela necessidade de garantir a 
manutenção da apresentação da bandeira municipal. 

2.2. Assim, para atender as necessidades de utilizaçäo das bandeiras no âmbito das diversas 
secretarias, sobretudo no enaltecimento e no respeito a um dos simbolos do Brasil, a 
contratação torna-se evidente. 

 
 

3. ESTIMATIVA DOS PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

3.1. O custo estimado da contratação será conforme a pesquisa de mercado a ser realizada por 

meio do banco de preços ou outro meio permitido pela legislação durante o curso normal do 

processo. 

 
4. DO QUANTITATIVO 

 
4.1 As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o exercício vigente, 
reservando-se que a secretaria e seus orgãos a ela vinculados, no direito de adquirir em cada item 
o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de 
adquirir quaisquer itens especificados. 
5. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

 
 

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento, no endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do 
Município, onde possua órgãos públicos. 

 

5.3 - O objeto será recebido em horário de expediente das 8:00hs as 11:00hs e das 14:00hs as 
17:00hs na forma provisória para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação e depois definitiva, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação. 

 
6. ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS: 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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O recebimento dos produtos será acompanhado por servidor especialmente designado para 
esse fim que será designado através da portaria do Executivo Municipal. 

 

7. CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 
 

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal condicionada à realização 
dos serviços em questão e atesto fiscal. 

 
 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

8.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

8.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

8.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

8.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, 

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

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 

as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

8.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078, de 1990); 

8.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Contrato, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.2.5. Comunicar à Contratante, 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; 
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8.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

8.2.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8.2.8. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a 

legislação assim o exigir. 

8.2.9.  A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação 

dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante 

a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da 

IN SEGES/MP n. 5/2017; 

 

9. FISCALIZAÇÃO 
 

A CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e verificará cumprimento das especificações 
solicitadas; 

A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade 
quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento. 

A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, 
não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas. 

 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIPLEMENTO 

 
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, a CONTRATADA que: 

10.2 falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das 

obrigações assumidas na contratação; 

10.3 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.4 fraudar na execução do contrato; 

10.5 comportar-se de modo inidôneo; ou 

10.6 cometer fraude fiscal. 

10.7 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

10.8 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

10.9 Multa de: 

10.10 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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10.11 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

10.12 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

10.13 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois 

por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

10.14 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

10.15 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

10.16 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.17 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

10.18 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

10.19 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.20 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

10.21 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando- 

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

10.22 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

10.23 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

10.24 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

10.25 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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