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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 
 
 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ECOPONTOS PARA COLETA 
SELETIVA DE RESÍDUOS NAS UNIDADES QUE COMPÕEM O POLO 
SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
1.1 Destina-se o presente Termo de Referência, fornecer dados e informações 

mínimas necessárias aos interessados em participar do registro de preços, 
visando atender às necessidades do Polo Socioambiental Sesc Pantanal bem 
como estabelecer as obrigações da empresa sobre a qual recair a adjudicação 
deste certame. 
 

1.2 O sistema de Registro de Preços não obriga a execução, nem mesmo nas 
quantidades indicadas no Anexo I, podendo a promover essas aquisições de 
acordo com as suas necessidades. 

 
2. DO OJBETO 
 
2.1 Contratação de empresa para confecção e instalação de estrutura de Ecopontos 
para coleta seletiva de resíduos nas unidades que compõem o Polo Socioambiental 
Sesc Pantanal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 
 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADE 
 
3.1 Contratação de empresa para confecção e instalação de estrutura de Ecopontos 
que será utilizado para a coleta seletiva nas unidades do Polo Socioambiental Sesc 
Pantanal. 
 
3.1.1 Ao total serão 11 (onze) unidades, sendo:  
 

ECOPONTO 
QUANTIDADE  UNIDADES DO POLO SOCIOAMBIENTAL 

LOTE ITEM 

01 

1 1 (um) BASE ADMINISTRATIVA 
2 3 (três) PARQUE SESC SERRA AZUL 
3 3 (três) SESC POCONÉ 
4 2 (dois) HOTEL SESC PORTO CERCADO 
5 2 (dois) PARQUE SESC BAIA DAS PEDRAS 

QUANTIDADE 
TOTAL 

11 (onze) ecopontos 

 
3.2 A estrutura de Ecoponto deverá ser confeccionada conforme Anexo IV-A, IV-B, 
IV-C e IV-D, com alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, fixados a 
cada 2,10 m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com 
PVC, fio 12 BWG e malha, as medidas serão conforme projeto. 
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3.3 Após a confecção da estrutura aprovada pelas esferas do Polo Socioambiental 
Sesc Pantanal, a contratada deverá realizar a adesivagem conforme arte ANEXO IV-
C e ANEXO IV-D, e seguindo todos os padrões de alta qualidade e aplicação de 
verniz automotivo PU para finalização e durabilidade. 
 
3.4 Assim que aprovado a etapa final de construção e adesivagem dentro dos 
padrões de qualidade a contratada deverá realizar a instalação dos ecopontos nos 
locais determinados pelo Sesc, conforme item 4. 
 
3.5 Caso a fiscalização do Sesc entenda e/ou encontre qualquer irregularidade na 
estrutura ou adesivagem inadequada, este não será aceito. Caso a adesivagem 
apresente qualquer dano no momento da instalação devido a falha no transporte o 
trabalho de adesivagem deverá ser refeito conforme padrões de alta qualidade e, os 
custos ficam a cargo da contratada. 
 
4. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 Prazo de entrega 
 
4.1.1 Fica estipulado o prazo para entrega e instalação de, no máximo, 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Compra - OC. 
 
4.2 Das unidades de entrega e instalação do Ecoponto 
 
Item 01 (RC-21/02505) – Base Administrativa 
O ecoponto deverá ser entregue e instalado na Base administrativa localizado na 
Avenida Filinto Muller nº 218 Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT. 
 
Item 02 (RC-21/02505) - Parque Sesc Serra Azul (PSSA) 
O ecoponto deverá ser entregue e instalado no Parque Sesc Serra Azul (PSSA) 
localizado na MT 241/ km70 – Rodovia Marzagão 26 km após passagem pelo 
Distrito de Bom Jardim em Rosário Oeste/MT. 
 
Item 03 (RC-21/02504) - Centro de Atividades de Poconé 
O ecoponto deverá ser entregue e instalado na cidade de Poconé/MT em locais 
determinados pelo gestor do contrato. A contratada deverá se dirigir até o Sesc 
Poconé, localizado na Avenida Generoso Ponce s/nº em Poconé/MT. Onde será 
orientado os locais de instalação dentro do perímetro urbano da cidade. 
 
Item 04 (RC-21/02676) – Hotel Sesc Porto Cercado 
O ecoponto deverá ser entregue e instalado no Hotel Sesc Porto Cercado (HSPC) e 
no Parque Sesc Baia das Pedras, localizado na Rodovia MT 370 km 45 Zona rural 
Porto Cercado em Poconé/MT. 
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Item 05 (RC-21/02676) – Parque Sesc Baia das Pedras   
O ecoponto deverá ser entregue e instalado no Parque Sesc Baia das Pedras, 
localizado na Rodovia MT 370 km Zona rural Porto Cercado em Poconé/MT. 
 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
5.1 Obrigações e responsabilidades da Contratada: 
 
5.1.1 Todo custo com transporte, alimentação e hospedagem que possam ser 
necessários durante a execução desse serviço fica a cargo da CONTRATADA. 
 
5.1.2 Atender todos os requisitos apontado neste documento; 
 
5.1.3 Apresentar toda documentação legal e necessários para executar o serviço; 
 
5.1.4 Analisar criteriosamente o projeto disponibilizados, e realizar as instalações 
segundo este projeto; 
 
5.1.5 Arcar com todas as despesas de encargos sociais, ferramental, equipamentos, 
EPIs e EPCs; 
 
5.1.6 Fornecer material e confeccionar o produto de acordo com o mensurado em 
projeto anexo; 
 
5.1.7 Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, 
orientados e treinados sob a sua inteira responsabilidade e supervisão direta; 
 
5.1.8 Manter durante a instalação do produto, equipe devidamente uniformizada e 
em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás, inclusive 
com os devidos equipamentos de proteção individual; 
 
5.1.9 Prever todas as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer 
outros que sejam necessárias; 
 
5.1.10 Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; 
 
5.1.11 Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus 
servidores/técnicos ou por terceiros, por este constituído; 
 
5.1.12 Atender prontamente todas as solicitações contidas neste Termo de 
Referência; 
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5.1.13 Arcar com os custos de todo o material necessário à produção e transporte do 
objeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta; 
 
5.1.14 O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da 
CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de suas obrigações e 
responsabilidades pelos serviços executados, especialmente aqueles relacionados 
com a qualidade dos materiais utilizado; 
 
5.1.15 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e 
padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao 
Sesc ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação 
vigente. 
 
5.1.16 Qualquer mudança no dossiê deverá ser comunicada à fiscalização para 
deliberações; 
 
5.2 Obrigações e responsabilidades da Contratante 
 
5.2.1 Agendar juntamente com a empresa data para execução do serviço aqui 
tratado; 
 
5.2.2 Indicar o local onde será destinado o Ecoponto; 
 
5.2.3 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, 
solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento 
da confecção do produto, recusando ou sustando aqueles que não estejam em 
conformidade com as normas e especificações exigidas neste Termo de Referência, 
parte integrante do Contrato a ser firmado Contratada. 
 
5.2.4 Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
5.2.5 Efetuar o pagamento mediante comprovação da confecção do produto 
correspondente, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no 
Contrato respectivo; 
 
5.2.6 O CONTRATANTE só aceitará o produto que estiver de acordo com as 
especificações referidas neste Termo de Referência, depois de terem sido 
considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os produtos que, a conselho da 
Fiscalização, não apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados 
cabendo à CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto 
ao prazo e despesas; 
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5.2.7 Concluída a aquisição do Ecoponto, a CONTRATADA comunicará o fato ao 
CONTRATANTE, por meio de sua Fiscalização, para fins de recebimento. Nos 10 
(dez) dias úteis seguintes ao recebimento daquela comunicação, procederá o 
CONTRATANTE à vistoria geral do produto e estando estas em condições de serem 
recebidas. 
 
5.2.8 Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação de nota fiscal, 
devidamente atestada pelo CONTRATANTE. 
 
6 DAS PENALIDADES 
 
6.1 Se a empresa declarada vencedora, sem justificativa, se recusar a assinar o 
contrato no prazo determinado ou deixar de atender qualquer outra exigência 
prevista neste Instrumento Convocatório ou caso o Sesc tome conhecimento de 
fatos que comprovadamente, por meio de provas documentais, afete a capacidade 
financeira técnica ou comercial da licitante, independentemente de sua classificação 
na licitação, sem que caiba qualquer direito a reclamação, indenização ou 
ressarcimento de qualquer natureza, ficará caracterizado o descumprimento total 
das obrigações assumidas e poderá, a exclusivo critério do Sesc, sofrer as 
penalidades, conforme item 9 do Edital. 
 
7. DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento será realizado mediante a apresentação de Nota Fiscal, após 
conferência e recebimento, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após ateste da Nota Fiscal. 
 
7.2 A nota fiscal de serviço deverá ser emitida entre dia 01 a 20 do mês.   
 
7.3 A nota fiscal deverá ser emitida e enviada ao Sesc Pantanal impreterivelmente 
até o dia 20 (vinte) do mês, após essa data a nota fiscal deverá ser emitida a partir 
do primeiro dia útil ao mês subsequente. Documentos fiscais emitidos fora do prazo 
ora informado não serão recebidos. 
 
7.4 A Nota Fiscal deve apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente 
nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, 
tributos, (inclusive o ICMS do Estado de Mato Grosso, para aquelas empresas que 
sejam de outra praça), descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e 
indiretas em geral e demais condições de fornecimento que sejam devidas em 
decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto. 
 
7.5 As Notas fiscais deverão ser emitidas da seguinte forma: 
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ITEM 

(Anexo I) 
DESCRIÇÃO DO 

ITEM 
UNIDADE CNPJ 

01 e 02 
SERVIÇOS DE 
SERRALHERIA 

PARA 
CONFECÇÃO 

DE ECOPONTO 
PARA 

SEGUINDO AS 
INFORMAÇÕES 
DOS ANEXOS E 

TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC  
BASE ADMINISTRATIVA 

 
33.469.164/0330-44 

 

03 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC  

CENTRO DE ATIVIDADES DE POCONÉ 

 
33.469.164/0007-07 

 

04 e 05 
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC  

HOTEL SESC PORTO CERCADO 
33.469.164/0006-26 

 
8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
8.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogada por igual período, mediante manifestação das partes. 


