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ANEXO IV 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de serviços de à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS EM 
DIVERSOS JORNAIS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E 
SELETIVOS DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus 
anexos: 

 

LOTE 01 – PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ 

 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de Medida 

Quantidade 

1 Publicação de aviso no tamanho mínimo de 
9,6cm x 5cm, p/b, no caderno de noticiário ou 
classificados, seção própria, em jornal diário 
de circulação no Estado de Mato Grosso. 

Unidade 130 

 
 

LOTE 02 – PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE OUTROS ESTADOS 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ 

 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de Medida 

Quantidade 

1 Publicação de aviso no tamanho mínimo de 
9,6cm x 3cm, p/b, no caderno de noticiário ou 
classificados, seção própria, em jornal diário 
de circulação no Estado de São Paulo. 

Unidade 07 

2 Publicação de aviso no tamanho mínimo de 
9,6cm x 3cm, p/b, no caderno de noticiário ou 
classificados, seção própria, em jornal diário 
de circulação no Estado de Rio de Janeiro. 

Unidade 07 

http://www.sescpantanal.com.br/


Sesc - Serviço Social do Comércio | Polo Socioambiental Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

 

 

3 Publicação de aviso no tamanho mínimo de 
9,6cm x 3cm, p/b, no caderno de noticiário ou 
classificados, seção própria, em jornal diário 
de circulação no Distrito Federal. 

Unidade 07 

4 Publicação de aviso no tamanho mínimo de 
9,6cm x 3cm, p/b, no caderno de noticiário ou 
classificados, seção própria, em jornal diário 
de circulação no Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

Unidade 07 

5 Publicação de aviso no tamanho mínimo de 
9,6cm x 3cm, p/b, no caderno de noticiário ou 
classificados, seção própria, em jornal diário 
de circulação no Estado do Rio Grande do Sul. 

Unidade 07 

 

 

1.2. Os quantitativos são os discriminados na tabela acima e foram apurados com 
base nas publicações já realizadas e as estimativas de processos a serem publicados, 
tanto licitatórios, quanto seletivos, do Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

1.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsto na 
Resolução Sesc n.º 1.252/2012, que rege esta contratação. 

 

 
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 de dar publicidade 

aos processos licitatórios e seletivos realizados pelo Polo, resguardando os princípios 
amparados na Resolução Sesc n.º 1.252/2012. 

 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

 

3.1. Com objetivo de ampliar a competitividade, a presente demanda deverá ser 
disputada em procedimento licitatório de ampla participação, a ser obtida a proposta 
pelo MENOR PREÇO POR LOTE, sendo 02 (dois) lotes. 

3.2. A contratação ora pretendida deverá ser processada mediante demanda do 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal, por se tratar de quantitativo meramente estimado, 
sem obrigatoriedade de consumo do quantitativo total. 
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4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1. Trata-se de serviço de caráter contínuo, pois visa atender as necessidades 
essenciais e permanentes veiculação de anúncios em diversos jornais referente aos 
processos licitatórios e seletivos do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, atendendo à 
obrigatoriedade de publicidade aos processos licitatórios e seletivos realizados. 

4.2. 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. 

 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Para efeito de assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor deverá 
cumprir: 

5.1.1. Apresentar documentação de regularidade fiscal válida perante as esferas 
municipal, estadual e federal; 

5.1.2. Possuir atividade econômica (CNAE) compatível com a natureza do objeto. 

 

6. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
 

6.1.1. A área técnica demandante do Contratante enviará minuta do aviso de 
publicação a ser veiculado, indicando a data em que as publicações deverão ocorrer. 
Caso a publicação seja veiculada diferente da solicitada ou com erros, a Contratada 
deverá, imediatamente - em no máximo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciar a 
sua substituição (retificação), se responsabilizando por quaisquer custos da operação; 

6.1.2. Após a publicação, a Contratada deverá enviar via digital do aviso publicado, 
em e-mails determinados pelo Contratante. Caso seja necessário, o Contratante 
poderá solicitar a via física do jornal onde foi publicado o aviso, cabendo à Contratada 
atender à solicitação no prazo de até 05 (cinco) dias corridos. 

6.1.3. As quantidades totais expressas são estimadas para as publicações no prazo 
de 12 (doze) meses, portanto não concretiza e não firma o consumo nesse período. 

 

 
7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 

7.1. 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. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por empregado ou 
comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

8.3. Notificar a Contratada por escrito 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; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas; 

8.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

8.6. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento. 

 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. 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; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo 
ressarcir imediatamente em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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9.5. 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. 

9.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 
seus prepostos. 

9.7. 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. 

9.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente. 

9.9. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos. 

9.10. 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; 

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 

 

 
10. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

10.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo 
do objeto contratual, nos termos abaixo. 

10.1.1. A Contratada deve apresentar juntamente com a nota fiscal, relatório contendo 
todas as publicações realizadas no período e, caso haja irregularidades que impeçam 
a liquidação e o pagamento da despesa, corrigir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

10.2. Deverá apresentar o preço unitário e total em moeda corrente nacional, incluindo 
obrigatoriamente todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, 
emolumentos, taxas, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais 
condições que sejam devidas em decorrência, direta e/ou indireta, do fornecimento do 
objeto desta licitação. 

10.3. 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. 

 
11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento dos serviços, 
conforme este Termo de Referência. 
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11.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a contar do envio da 
Nota Fiscal pela Contratada e aceitação dos serviços pela Contratante. 

11.3. O documento fiscal deverá ser emitido e enviado à Fiscalização do Contrato até 
o décimo quinto dia do mês da prestação de serviços, pois após esse prazo, a 
Contratada deverá providenciar nova emissão a partir do primeiro dia útil do mês 
subsequente. 

 
12. REAJUSTE 

 

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 
ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 

12.2. Após o interregno de um ano, contado da data limite para apresentação das 
propostas, e havendo pedido da Contratada, os preços iniciais poderão ser 
reajustados, mediante a aplicação do índice INPC, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. 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 à 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 período não superior a 2 (dois) anos. 

 
 

14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 
 

14.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são 
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

14.2. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 
 

14.2.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, mediante a apresentação de atestado/certidões/declarações ou outros 
documentos hábeis a comprovar a experiência da empresa licitante. 

14.2.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

14.3. O critério de aceitabilidade de preços é sigiloso. 
 

14.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
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