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TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS 

 

ASSESSORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO - ACOR 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de serviços de confecção de camisetas, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e 

seus anexos, contratação de empresa especializada em serviço de 

confecção de camisetas, para atendimento das demandas da 

Assessoria de Comunicação do Sesc Pantanal ao longo do ano de 2022, 

sob demanda.  

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO Unidade 

de Medida 

Quantidade 

1 CAMISETA 

TECIDO 

MALHA FRIA 

 

Formato de impressão em silkscreen: A3 

(29,7 x 42,0) ou formato personalizado 

dentro da área de impressão máxima. 

Tecido: Malha fria anti-pilling 

Cor da malha: a definir. 

Grade de tamanhos: BLM, P, M, G, GG, 

XG E G3, G4 

UNIDADE 1490 

2 

CAMISETA 
TECIDO 
ALGODÃO 

Tecido: Algodão fio 30 penteado, gola 

careca 

Impressão silkscreen: 4x4 

Formato de impressão em silkscreen: A3 

(29,7 x 42,0) ou formato personalizado 

dentro da área de impressão máxima. 

Cor da malha: a definir. 

Grade de tamanhos: BLM, P, M, G, GG, 

XG E G3, G4 

UNIDADE 1310 

3 CAMISETA 
ESPORTE 

 

Camiseta Atleta para utilização em 

eventos esportivos Outdoor. 

Material: Poliamida; Gramatura: 125 

gramas; Proteção UV 50++ 

 Impressão: Silkscreen Policromia 4x4 

Etiqueta de composição com CNPJ, com 

instruções de lavagem e tamanho;  

UNIDADE 1200 
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Cor da malha: a definir. 

Grade de tamanhos: BLM, P, M, G, GG, 

XG E G3, G4 

 

 

1.1. O objeto da contratação tem a natureza de serviço comum de 

comunicação.   

1.2. A presente contratação adotará como regime de execução de 

menor preço global.  

1.3. O prazo de vigência do contrato é 12 (doze) meses. 

1.4. Os serviços serão prestados sob demanda. As artes serão enviadas 

pelo Sesc Pantanal.  

1.5. Prazo de entrega de 10 dias após a solicitação na Base 

Administrativa do Sesc Pantanal. Av. Sen. Filinto Müller, 150 - Jardim 

Aeroporto, Várzea Grande - MT, 78135-730 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A justificativa e o objetivo da contratação se fundamentam em 

alcançar o cumprimento das atividades institucionais do Sesc, 

notadamente para confecção de camisetas que colaboram para a 

afirmação institucional do Sesc Pantanal.  

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Trata-se de serviço comum de Assessoria de Comunicação. 

3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
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4.1.1. A entrega dos serviços será sob demanda, sendo de obrigação do 

contratado cumprir com os prazos estabelecidos pelo contratante e 

emitir a Nota Fiscal da respectiva entrega.  

 

5. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

5.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá 

disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários para a perfeita execução do objeto descrito neste termo. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

6.2. Notificar a Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por 

ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no 

prazo e condições estabelecidas; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de 

Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste 

Termo de Referência e em sua proposta; 

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados 
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em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

7.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor; 

7.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local 

dos serviços. 

7.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela 

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

7.6. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade 

que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que 

ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

7.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de 

modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os 

documentos e especificações que integram este Termo de Referência, 

no prazo determinado. 

7.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.9.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

7.10. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência 

do cumprimento do contrato; 
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7.11. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em 

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

7.12. Assegurar ao CONTRATANTE: 

7.12.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos 

desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações 

que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, 

de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e 

utilizar os mesmos sem limitações; 

7.12.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas 

especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e 

de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena 

de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

 

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

8.1. O representante da Contratante deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais. 

8.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 

sanções. 

8.3. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a 

execução do objeto.  

8.4. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 
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degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 

correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

8.5. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA 

a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

8.6. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA 

materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada.  

8.7. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou 

mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se 

for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

 

9. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

9.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do 

recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.  

9.1.1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 

o valor exato dimensionado pela fiscalização. 

9.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 

em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento 

definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência. 

10.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá 

comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor 

exato dimensionado.  
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10.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

10.4. Não é permitido envio de NF de serviço entre os dias 20 e 30/31 de 

cada mês. 

 

11. REAJUSTE 

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no 

prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As penalidades serão estabelecidas e dosadas no instrumento 

convocatório, notadamente nas cláusulas contratuais, sendo que o 

inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas 

dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento 

convocatório ou no contrato, inclusive suspensão do direito de licitar ou 

contratar com o Sesc por razão não superior a 2 (dois) anos. 

 

13. DADOS ORÇAMENTÁRIOS. 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação poderão 

correr à conta de recursos específicos de cada unidade de negócio do 

Sesc Pantanal.  

 

______________________________________________ 

Identificação e assinatura do responsável 
 


