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TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Adesão a Ata de Registro de Preços do Consórcio Público Intermunicipal de Inova
ção e Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, referente ao Pregão Eletrônico
SRP N° 007/2021, cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
materiais esportivos.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRI
DOS
Item Unid.

1
2

Especificação

APITO PLÁSTICO
Contem cordão para facilitar o transporte Decibéis: 115
Unid.
Material: Apito Plástico com bico revestido de silicone
Unid. BAMBOLÊ COLORIDO - DIÂMETRO MÍNIMO 60 CM

Quant.

500
1.500

BOLA DE FUTSAL OFICIAL

4

Bola de futsal confeccionada em laminado externo de PU pro, com
11 gomos termossoldados e processo de dupla colagem entre os
gomos. camada de amortecimento interno de 4,5 mm. câmara de ar
feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento
posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com
enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um
tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios
Unid. unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de
comprimento) lubrificado e removível. Peso: 410-43 Og,
Circuferência: 62 a 64, oficial da CBFS, e com selo da FIFA.

500

BOLA DE HANDEBOL
PESO: 325-375g, CIRCUNFERÊNCIA: 54-56cm

5

Confeccionada em 32 gomos costurados à mão e laminado PU
PRO, proporcionando flexibilidade e alta maciez. Com uma camada
de amortecimento interno, EVACEL. Sistema de forro Triaxial,
com enrolamento de fios sintéticos na câmara. Câmara Airbility,
Unid.
construída à base de borracha butílica e estruturada com anéis, que
retém o ar por muito mais tempo, deixando a bola mais equilibrada
e balanceada. Miolo lubrificado e removível.

500
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BOLA DE INICIALIZAÇÃO, DE BORRACHA, N° 08
6

Unid. Laminado: Borracha Construção: Vulcanizada Miolo: Capsula Sis
Peso: 100-120g Circuferência: 40 a 42cm 0% de absorção de água

500

BOLA DE INICIALIZAÇÃO, DE BORRACHA, N°12
8

Unid. Laminado: Borracha Construção: Vulcanizada Miolo: Capsula Sis
Peso: 250-270g Circuferência: 57 a 59cm 0% de absorção de água

500

BOLA DE VÔLEI OFICIAL INFANTIL

10

Confeccionada em laminado de PU, Ultra Fusion, com 18 gomos,
Circunferência: 60-63cm, peso de 240-270g, câmara 6D, Sistema de
Unid. Forro Termofixo, camada interna Evacel, com dupla colagem, miolo
em Capsula SIS.

500

BOLA DE FUTSAL 200 - SUB 13 -BOLA DE FUTSALOFICIAL,

19

categoria SUB 13, produzida com a tecnologia FUSION TECH
(menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5
mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB
(Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro,
impedindo à penetração de água e consequentemente alteração do
peso e contaminação da colagem dos gomos à câmara envolvida
com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos
pentágonos simétricos. Câmara Balance Tech com butil e válvula
com miolo Pull/Push Tech de borracha siliconada removível e
lubrificado. Peso 350 a 390 gramas e circunferência de 55 a 59 cm.
A
empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão
Unid.
não superior a 2 anos, emitido por laboratório certificado pelo
INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara,
circunferência e peso da bola.
BOLA DE FUTSAL 100 - SUB 11 BOLA DE FUTSAL OFICIAL, categoria SUB 11, produzida com a
tecnologia FUSION TECH (menor absorção de água), gomos com
acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve
ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de
soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e
consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos
gomos à câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá
ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara Balance
Tech com butil e válvula com miolo Pull/Push Tech de borracha
siliconada removível e lubrificado. Peso 300 a 350 gramas e
circunferência de 50 a 55 cm. A empresa vencedora deverá

500
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20

Unid. apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 2 anos,
emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em
Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.

500

BOLA DE HANDEBOL ADULTO - BOLA DE HANDEBOL

27

MASCULINO OFICIAL, categoria adulto, costurada ou produzida
com a tecnologia FUSION TECH (menor absorção de água),
gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos
gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a
função de soldar um gomo ao outro, impedindo à penetração de
água e consequentemente alteração do peso e contaminação da
colagem dos gomos à câmara envolvida com fios sintéticos.
Câmara em látex e válvula com miolo Pull/Push Tech de borracha
siliconada removível e lubrificado. Peso 425 a 475 gramas e
circunferência de 58 a 60 cm. A empresa vencedora deverá
Unid. apresentar laudo técnico, com emissão não superiora 2 anos,
emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em
Poliuretano (PU), látex poliisopreno da câmara, circunferência e
peso da bola.

500

BOLA DE HANDEBOL FEMININA -

28

33

BOLA DE HANDEBOL FEMININA OFICIAL, costurada ou
produzida com a tecnologia FUSION TECH (menor absorção de
água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na
união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual
Unid.
terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração
de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da
colagem dos gomos à câmara envolvida com fios sintéticos. Câmara
em látex e válvula com miolo Pull/Push Tech de borracha siliconada
removível e lubrificado. Peso 325 a 400 gramas e circunferência de
54 a 56 cm. A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico,
com emissão não superior a 2 anos, emitido por laboratório
certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), látex
poli-isopreno da câmara, circunferência e peso da bola.
BOLA DE BASQUETE MIRIM, matrizada e vulcanizada,
confeccionada com laminado de PU(poliuretano), categoria adulto
masculino. Câmara Balance Tech com butil e válvula com miolo
Pull/Push Tech de borracha siliconada removível e lubrificado. Peso
450 a 500 gramas e circunferência de 72 a 74 cm. A empresa
Unid. vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não
superior a 2 anos, emitido por laboratório certificado pelo
INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara,

500

500

J.y Ç&

VDUQUE DE CAXIAS/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

circunferência e peso da bola.
BOLA DE VÔLEI ADULTO -

35

BOLA DE VÔLEI OFICIAL, matrizada e vulcanizada,
confeccionada com laminado de PU (poliuretano), categoria adulto
masculino ou feminino. Câmara em látex natural e miolo Pull/Push
tech, removível e lubrificado. Peso 260 a 280 gramas e
circunferência de 65 a 67 cm. A empresa vencedora deverá
Unid. apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 2 anos,
emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em
Poliuretano (PU), látex poli-isopreno da câmara, circunferência e
peso da bola

500

BOLA DE VÔLEI INFANTIL

36

40

BOLA DE VÔLEI OFICIAL, matrizada e vulcanizada,
confeccionada com laminado de PU (poliuretano), categoria
infantil. Câmara em látex poli-isopreno natural e miolo Pull/Push
tech, removível e lubrifícado. Peso 240 a 260 gramas e
circunferência de 60 a 63 cm. A empresa vencedora deverá
Unid. apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 2 anos,
emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em
Poliuretano (PU), látex poli-isopreno da câmara, circunferência e
peso da bola.
Unid. BOLSA PARA CARREGAMENTO DE MATERIAIS

500

100

Bolsa para Fardamento. Carrega grande quantidade de materiais de
treino em geral. Material em nylon. Alça complementar. Zíper.
Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura
BOMBA DE AR COM CALIBRADOR
41

Unid. Bomba de ar; Tecnologia dupla ação(infla nos dois sentidos); Com
magueira e calibrador embutidos; 2 agulha para bolas

500

54

Unid. COLCHONETE DE ACADEMIA PROFISSIONAL - 104 X 49.
ESPESSURA DE 3 CM, D14, LONA EM BAGUM

500

COLETE
ESPORTIVO
DE
IDENTIFICAÇÃO
CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (FIO 72/72
TEXTURIZADO, MALHA DUPLA, DIÂMETRO 28, FINURA 34,
SOLIDES DE COR A FRICÇÃO DE 4 A 5, GRAU DE
FORMAÇÃO DE PILLING ATÉ 7.000 CICLOS GRAUS 4 A 5),
GRAMATURA DO TECIDO: APROXIMADAMENTE 80
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GRAMAS/M2 (MAIS OU

56

MENOS 5%). COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, PARA
AJUSTE NO CORPO. MEDIDAS APROXIMADAS: 65 CM DE
ALTURA X 45 CM DE ALTURA, NAS CORES: VERDE
(PANTONE: 156340), AZUL (PANTONE: 193952), AMARELO
Unid.
9PANTONE: 120643), LARANJA (PANTONE: 151157) - JOGO
COM 12 UNIDADES.

500

57

Unid. CONES EM PVC 30CM, CORES VARIADAS

500

58

CONES GRANDES ESPECIFICAÇÕES: CONES ESPORTIVO
PARA TREINAMENTO, MODELO ZEBRADO BRANCO /
LARANJA, COM ALTURA DE 50CM NO MÍNIMO,
CONFECCIONADO EM PVC, COM SUPORTE/BASE DE
SUSTENTAÇÃO FIXO, MODELO SEXTAVADO, BASE
Unid. QUADRADA COM 6 LADOS” MEDINDO: 28,5+28,5MM

500

59

CONES PEQUENOS (MINI) ESPECIFICAÇÕES: CONES
ESPORTIVO PARA TREINAMENTO, MODELO ZEBRADO
BRANCO/LARANJA, COM ALTURA ENTRE 20 A 25CM ,
CONFECCIONADO EM PVC, COM SUPORTE/BASE DE
SUSTENTAÇÃO FIXO, MODELO SEXTAVADO, “BASE
Unid. QUADRADA COM 6 LADOS MEDINDO

500

62

CORDA DE PULAR COLETIVA COM MANOPLAS - COM
MANOPLAS DE MADEIRA, MATERIAL SISAL, COM 5M DE
Unid. COMPRIMENTO E 8MM DE ESPESSURA.

500

63

CORDA DE PULAR INDIVIDUAL COM MANOPLAS COMMANOPLAS DE MADEIRA, MATERIAL EM SISAL COM
Unid. 2MCADA UMA E 8MM DE ESPESSURA.

500

JOGO DE FRESCOBOL

68

PAR DE RAQUETES COM APROXIMADAMENTE 40CM, DE
MADEIRA MACIÇA, COM GRIP (PARTE DO CABO
COBERTO DE BORRACHA) E 1 BOLINHA DE FRESCOBOL
DE BORRACHA. DIMENSÕES DA RAQUETE: 4CM DE
Unid.
LARGURA NA PONTA CABO X 20,5CM DE LARGURA NA
CABEÇA DA RAQUETE X 43,5CM DE PROFUNDIDADE X
2CM DE ESPESSURA.
JOGO DE TACO COMPLETO
JOGO DE TACO COMPLETO DE MADEIRA COM BOLINHA
DE BORRACHA 2 TACOS EM MADEIRA MACIÇA, COM

500
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69

GRIP (PARTE DO CABO COBERTO DE BORRACHA), 2
CASAS E BOLA DE BORRACHA. DIMENSÕES DO TACO
Unid. APROXIMADAS: 5,5 CM NA PARTE INFERIR, 3,5 CM NA
EMPUNHADURA E 75 CM DE COMPRIMENTO.

500

KIT MINI-TRAVES DE FUTEBOL

74
92

2
TRAVES
DESMONTÁVEIS
DE
DIMENSÕES
APROXIMADAS DE 55 CM DE ALTURA X 75 CM DE
LARGURA, CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE 3/4,
PAREDES DO TUBO NO MÍNIMO 1/16 DE ESPESSURA, COM
Unid.
PINTURA ELETROSTÁTICA E COM REDES DE NYLON.
Unid. PETECA BASE DE BORRACHA, OFICIAL

250
500

POSTE OFICIAL DE VOLEI PADRÃO

93

Poste de vôlei oficial em tubo de 3 e chapa 14 Altura fixa de 2,55
mts aproximado Acompanha bucha para fixação e cremalheira em
Unid. ferro fundido Pintura em esmalte sintético na cor azul ou branco.
Contem o par;

250

REDE DE FUTSAL
Par de Rede de Gol para Futsal (futebol de Salão) fio 4

102

mm malha 12x12 Veu - medidas de 3.00 x 2.20 x 0,40 x 0,80 metros
Fios trançados formando a corda confeccionada em
Unid. monofilamentosno material de polietileno (nylon) 100% virgem com
tratamento UVcontra a ação dos raios ultravioletas e ações
climáticas. Garantia de defeito de Fabrica

400

REDE DE VOLEI PROFISSIONAL

103

Unid.

Rede Voleibol com 2 faixas em algodão Tamanho Oficial 9,5 x 1,00
Mts aproximado 4 Faixas em Algodão e malha 10x10

300

Fio 2mm tecido mmpp( estilo SEDA) Modelo com porta Antena
Voleibol profissional Composição: 90% poliepropileno 10%
Algodão
REDE PARA ARO DE BASQUETE
104

Unid. COM 10 ALÇAS, FIO 8 MM, POLIPROPILENO COM FRANJA

300
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107

110

SACO PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO - EM
NYLON 600, ALTA RESISTÊNCIA, COM FORRAÇÃO
INTERNA EM TECIDO SINTÉTICO, COM ALÇAS EM NYLON
TRANÇADAS, FECHAMENTO SUPERIOR EM ZÍPER DE
POLIÉSTER. MEDIDA APROXIMADA: 85 CM DE ALTURA X
Unid. 48 CM DE COMPRIMENTO X 28 CM DE LARGURA NAS
LATERAIS.
TABULEIR: ACOMPANHA KIT DE PEÇAS PLÁSTICAS
COLORIDAS PARA XADREZ, TABULEIRO EM FORMATO
DE ESTOJO ABRE E FECHA, ESTOJO MDF COM
FECHADURA METÁLICA, TABULEIRO ABERTO COM 26 X
Unid.
26 CM.

500

500

3.

DA JUSTIFICATIVA
A presente adesão se revele importante a fim de ampliar o acesso ao esporte para os alunos da
Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias, através do processo de ensinoaprendizagem, que propiciará vivência múltiplas nas modalidades diversas. O aprendizado técnico
não terá um fim em si mesmo, ou seja, este processo fará do cotidiano escolar do aluno, a fim de
contribuir para seu desenvolvimento global, de forma harmoniosa e constante.
Além disso, a prática esportiva na escola aprimora as relações interpessoais entre alunos, pro
fessores, estagiários e promove a integração e inclusão. Proporciona enriquecimento do vocabulário
motor, aliado ao aprendizado dos fundamentos exigidos nas modalidades esportivas; desenvolve
habilidade para solução de conflitos e para lidar com regras e sanções decorrentes do descumprimento delas e por fim, promove os valores éticos aplicados à prática esportiva.
É importante ressaltar que a prática da Educação Física está prevista na Lei n° 9394/96, LDB,
in ver bis:
“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabeleci
mento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da so
ciedade, da cultura, da economia e dos educandos.
§ 3oA educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular
obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. ”
No que tange à adesão da presente Ata de Registro de Preços, justifica-se a presente escolha
por se tratar de objeto comum, mas também por conta do quantitativo de alunos matriculados, ou
seja, variável, considerando as transferências e desistências ao longo do ano letivo, que interferem
diretamente no quantitativo geral de alunos da Rede e consequentemente na quantidade de material
a ser adquirido.
4.

DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
Considerando a importância da prática de esportes nas Unidades Escolares na Rede Pú
blica Municipal de Ensino de Duque de Caxias, mostra-se imperiosa a necessidade de equi
par tais Unidades de Ensino de maneira adequada.
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As quantidades a serem adquiridas foram calculadas de acordo com os professores de
educação física pertencentes à Rede e o quantitativo de alunos matriculados nesta Municipa
lidade, conforme Anexo I.
5. DOS CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. O material deverá ser fornecido de acordo com as especificações técnicas do objeto,
contidas neste Termo, bem como a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequências da inexecução total ou parcial.
5.2. O recebimento estará sujeito à avaliação e aceitação de servidores designados, aos quais
caberão o direito de recusar, caso os itens não estejam de acordo com o especificado.
5.3.0 fornecimento dos produtos será efetuado de forma parcelada.
5.4. Caso seja verificado defeito ou desconformidade do dos itens entregues, o fato será co
municado à CONTRATADA e os itens entregues e rejeitados deverão ser substituídos, no
prazo fixado no comunicado, sem qualquer ônus, custo adicional, nem prejuízo das sanções
aplicáveis.
5.5. O aceite provisório ou definitivo do objeto, pela Contratante, bem como a atuação da
fiscalização do fornecimento do material, não exclui a responsabilidade da Contratada, pela
qualidade dos equipamentos locados fornecidos, nem a exime de manter fiscalização pró
pria.
5.6 O recebimento e a aceitação dos materiais estão condicionados ao enquadramento nas
especificações do objeto, descritas no Termo de Referência e obedecerão ao disposto no Art.
73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n° 8666/1993, no que lhes for aplicável.
5.7 Será celebrado contrato.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.361.0001.2.098
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02
Fonte de Recursos: 100
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.361.0001.2.098
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de Recursos: 100
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.361.0001.2.098
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02
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Fonte de Recursos: 107
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.361.0001.2.098
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de Recursos: 107
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.365.0001.2.136
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02
Fonte de Recursos: 100
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.365.0001.2.136
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de Recursos: 100
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.365.0001.2.136
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02
Fonte de Recursos: 107
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.365.0001.2.136
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de Recursos: 107
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.367.0001.2.157
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02
Fonte de Recursos: 100
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.367.0001.2.157
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de Recursos: 100
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.367.0001.2.157
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02
Fonte de Recursos: 107
Programa de Trabalho: 1.10.1001.12.367.0001.2.157
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de Recursos: 107

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1.Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens apropriadas de acordo com as
especificações do objeto para a perfeita utilização.
7.2.Os produtos deverão ser fornecidos em embalagem lacrada, intacta com etiqueta legível
contendo especificações do equipamento e com nota fiscal, sem nenhum indício de ava
rias ou violações contendo ainda o certificado de garantia.
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7.3. A entrega, transporte, logística e descarga deverão ocorrer por conta da contratada.
7.4.0 prazo de entrega definitiva do objeto será de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do rece
bimento da Nota de Autorização de Despesa/Empenho.
7.5. Todos os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias, Galpão 5 A, Alameda 3, Estrada Beira Rio, n° 183, Qd 85, Lt 68 Mantiquira - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25.250-415, no horário de 9:00h as 16:00h,
constante da ordem de serviço emitida, sob responsabilidade pelo recebimento do objeto
o servidor Alexandre Lopes Félix, matrícula: 38.061-0.
7.6. A entrega deverá ser realizada, mediante prévio agendamento junto a Coordenadoria de
Armazenamento e Distribuição, através do email: cadis@smeduquedecaxias.rj.gov.br.
7.7. Durante a vigência do prazo do contrato, caso seja verificado defeito ou desconformidade nos itens entregues, o fato será comunicado à CONTRATADA, que deverá substituir
os itens defeituosos, com a mesma descrição ou superior, no prazo fixado no comunica
do, sem qualquer ônus, custo adicional, nem prejuízo das sanções aplicáveis.
7.8. A empresa deverá prestar assistência técnica dos produtos de no mínimo 12 (doze) me
ses, durante todo período de garantia do produto.
8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1.Caberá à CONTRATADA:
8.1.1 Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos itens no Almoxarifado da Prefeitura Munici
pal de Duque de Caxias, Galpão 5 A, Alameda 3, Estrada Beira Rio, n° 183, Qd 85, Lt 68 - Manti
quira - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25.250-415, e constante da ordem de serviço emitida, sendo a
entrega, transporte, logística e descarga por conta da contratada;
8.1.2. Entregar os materiais contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições,
nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação;
8.1.3. Supervisionar a entrega dos itens, por meio da verificação da qualidade e quantidade solicita
da, levando-se em consideração as datas de fabricação, prazo de validade;
8.1.4. Após a conferência do material, serão rejeitados os itens que apresentarem desconformidades,
e se constatado o fornecimento incompleto ou divergência daquele ofertado, vícios, estará a Contra
tada obrigada a substituir o bem, no prazo de 03 (três) dias corridos;
8.1.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusi
ve frete;
8.1.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à SME e/ou a terceiros, provocados por ineficiên
cia ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
8.1.7. Manter durante a vigência contratual todas as condições de habilitação do certame;
8.1.8 Acatar as instruções emanadas da fiscalização;
8.1.9 Sob as penas da lei, não divulgar nem fornecer dados e informações referentes ao
fornecimento de bens, a menos que expressamente autorizada pelo Município;
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8.1.10 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes ao objeto deste Termo de Referência,
inclusive todas as exigências legais, tais como, todos os encargos trabalhistas e previdenciárias, decorrentes da execução do contrato;
8.1.11 Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos pro
dutos, inclusive as oriundas da devolução e reposição das mercadorias defeituosas;
8.1.12 Arcar com as despesas referentes aos tributos municipais, estaduais e federais inci
dentes sobre os serviços e mercadorias;
8.1.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dis
põe o art. 70 da lei 8.666/93;
8.1.14 A contratada fica obrigada a prestar esclarecimentos e apresentar documentos solici
tados pelo município, cujas reclamações, se obrigam a responder, prontamente.
8.1.15 Fornecer o objeto, em rigorosa e estrita obediência às prescrições e exigências conti
das neste Termo de Referência, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta
apresentada.
8.1.16 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimen
to do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qual
quer natureza ao Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participante;
8.1.17 Fornecer os materiais de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos conso
antes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução da Ata de Registro
de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento
licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
8.1.18 Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pelo Órgão Gerenciador ou
Órgão Participante (Município integrante do CINDESP) quanto aos materiais forne
cidos, o objeto da contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes da execução do objeto, no prazo assinalado pelos mesmos;
v 8.1.19 Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao
Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participante requerer que seja executada à custa do
detentor da ata, descontando-se o valor correspondente dos pagamentos devidos;
8.1.20 Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente licitação, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão Ge
renciador e/ou Órgão Participante;
8.1.21 Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial du
rante o transporte e entrega do objeto licitado;
8.1.22 Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais;
8.1.23 Comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber
instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao
cumprimento de suas obrigações;
8.1.24 Observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de
habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da Ata de
Registro de Preços/contrato;
8.1.25 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem au
torização do Órgão Gerenciador por escrito;
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8.1.26 Aceitar, nas mesmas condições constantes no contrato, os acréscimos ou supressões
que se fizerem, nos termos do art.65, § Io, da Lei n° 8.666/93;
8.1.27 Cumprir as obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90);
8.1.28 Atender prontamente às reclamações do Órgão Gerenciador, bem como, reparar, cor
rigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto forneci
do com vícios, defeitos ou incorreções;
8.1.29 Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos objetos desta Licitação, inclusive
quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos
de que resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa respon
sabilidade até o recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indeniza
ção acaso devida a terceiros;
8.1.30 Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhis
tas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públi
cas, registros, publicações e autenticações dos documentos a ele relativos, se neces
sário;
8.1.31 O deslocamento até o local indicado pelo Órgão Gerenciador ou Órgão Participante
será de inteira responsabilidade da contratada.
8.2 Caberá à CONTRATANTE:
8.2.1 Fornecer as informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços e
cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados.
8.2.2 Prestar as informações e os esclarecimentos, que venham a ser solicitados e estabelecer
rotinas para o cumprimento do objeto;
8.2.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do fornecimento, registrando as ocorrên
cias e as deficiências porventura existentes, para a pronta correção das irregularidades apon
tadas;
8.2.4 Pagar a importância correspondente ao fornecimento efetivamente realizado no prazo
pactuado, mediante as notas fiscais / faturas devidamente atestadas.
8.2.5 Todas as obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e para garantir o cumprimento do presente Termo de Referência;
8.2.6 efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste instrumento, a contar da certificação
de que os produtos foram aceitas pela fiscalização, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos serviços, quantidades, documentos de embarque, quan
do for o caso, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de
recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais;
8.2.7 Realizar rigorosa conferência das características dos objetos desta licitação, pela fisca
lização do Órgão Gerenciador ou Órgão Participante (Município integrante do CINDESP),
somente atestando os documentos quando comprovada a entrega total, incluindo a instala
ção.
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8.2.8 Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada notificandoa para corrigir essas irregularidades, no prazo a ser fixado;
8.2.9 Fiscalizar e acompanhar, zelando para que sejam cumpridas as obrigações assumidas
pela empresa.

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1 Secretaria Municipal de Educação, enquanto ordenador de despesa, designará Gerente e
mais 3 (Três) servidores, sendo 1 (um) Fiscal e 2 (dois) Suplentes do Contrato, para atuarem
em eventual ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamen
to, gerência e fiscalização da execução do objeto do contrato, conforme artigos 37 e 38 do
Decreto Municipal de Duque de Caxias 7.349/2019.
9.2 A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da
Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do Muni
cípio, contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores.
9.3 Para o recebimento dos materiais dispostos neste termo de referência, será designada
comissão com no mínimo 03 (três) membros, conforme previsto no art. 15, §8° da Lei
8.666/93.
9.4 No desempenho de suas atividades é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de veri
ficar a perfeita execução do presente em todos os termos e condições.
9.5 Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do material entregue, em especial quanto
à quantidade e qualidade, fazendo cumprir a lei e as disposições constantes no contrato.
9.6 Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das pena
lidades previstas no referido contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
9.7 A fiscalização não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, devendo elaborar relató
rio de fiscalização a cada solicitação de pagamento, bem como vislumbrar as responsabili
dades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indica
da pela fiscalização.
9.8 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não poderá ser invo
cada para eximir nem diminuir a Contratada de sua completa responsabilidade de fornecer o
material estabelecido neste Termo de Referência.
9.9 Independente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciência de falhas
na execução do contrato, tem o dever legal de comunicar a ocorrência a Autoridade hierar
quicamente superior ou ao próprio Gerente, conforme art. 39 do Decreto Municipal de Du
que de Caxias 7.349/2019.
10 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 O pagamento será feito pelo material efetivamente entregue, que será conferido e
aprovado pelo setor responsável na SME mediante a apresentação das Notas Fiscais Eletrô
nicas.
10.2 O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança mediante serviços efe
tuados.
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10.3 Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e propor
cional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata die” do valor da
obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alíneas “d”, do inciso XIV, do
artigo 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.
10.4 Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a respecti
vo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata
die” do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alíneas “d”, do
inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.
10.5 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
10.6 O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos procedi
mentos legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo objeto da licita
ção foi feito conforme as especificações e condições previstas e estabelecidas no presente
instrumento, seus anexos proposta de preço e demais documentos inerentes ao processo.
10.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contra
tação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o paga
mento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hi
pótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situa
ção, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.8 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos a favor da Prefeitura Munici
pal de Duque de Caxias, CNPJ n°. 29.138.328/0001-50, e endereçados à Secretaria Munici
pal de Educação, situada à Avenida Prefeito José Carlos Lacerda, n° 1424, Jardim 25 de
Agosto, Duque de Caxias/RJ, CEP: 25071-120.
10.9 Na Secretaria Municipal de Educação, o interessado deverá protocolar sua solicitação
formal para pagamento, da qual deverá constar:
a) Requerimento de pagamento;
b) DANFE, atestado e datado por 02 (dois) servidores com suas respectivas matrículas e as
sinatura, declarando a regular entrega dos bens faturados, de acordo com a contratação efe
tuada;
c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado. (Quando couber);
d) AFO pertinente ao faturamento;
e) Planilha de controle de todos os itens constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
contendo o saldo inicial (quantidade total contratada), itens anteriormente fornecidos, itens
fornecidos referentes a este pagamento e saldo final a fornecer, quando se tratar de Ata de
Registro de Preços;
f) Nota de Empenho;
g) AUTORIZO do Ordenador de Despesa pertinente;
h) Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II “a”;
i) Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente publicado no Boletim Oficial; e
j) Certidão negativada ou positiva com efeito negativada de FGTS, Recita Federal e CNDT.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua publicação.
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12. DAS SANÇÕES
12.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou
retirar o documento equivalente, implicará no pagamento de multa correspondente a 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total da proposta apresentada.
12.2 Se a licitante vencedora ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se de modo inidôneo ou co
meter fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador e/ou Ór
gão Participante pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais
cominações legais.
12.3 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Órgão Gerenciador pode
rá aplicar as seguintes sanções administrativas:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a Detentora da Ata de Registro de Preços concorrido diretamente;
b) multa de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor total
estimado para fornecimento dos objetos entregue com atraso, até o quinto dia corrido, após o
que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” deste item;
c) multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor total estimado para o fornecimento, na hipó
tese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser cancela
do o preço registrado na forma da lei;
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.4 No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, caberá interposição de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
12.5 A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a responsabilidade da lici
tante inadimplente, por eventuais perdas e danos causados ao Órgão Gerenciador;
12.6 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
cabíveis, e deverá ser paga ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a
contar da data de sua aplicação ou poderão ser descontadas dos pagamentos das faturas devi
das pelo Órgão Gerenciador, quando for o caso.
12.7A autoridade competente para aplicação das sanções será a Gerente do contrato.
13 DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração ou judicial, nos
termos da legislação, conforme previsão do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.2 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal
8.666/93, a saber principalmente os seguintes motivos:
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
b) O atraso injustificado do fornecimento do serviço;
c) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
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d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) O cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas na forma do § Io do artigo
67 da Lei 8666/93;
f) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que preju
dique a execução do contrato;
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e de
terminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contra
tante e exaradas no processo a que se refere o contrato.
14 DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, FORMA DE ENTREGA E RES
PECTIVO LOCAL
14.1 A entrega dar-se-á da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no início da prestação
do serviço, 30% (trinta por cento) após três meses da primeira entrega e 30%(trinta por cen
to) após seis meses da primeira entrega, no decorrer da vigência do contrato, i.e., doze me
ses.
14.2. A entrega dos itens deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no
Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, situado à Estrada Beira Rio,
183Q, 85L, 68 - Mantiquira - Duque de Caxias - CEP: 25.250-415, conforme solicitação
encaminhada por responsável designado pela Subsecretária Pedagógica, ficando responsável
pela conferência e recebimento da entrega o servidor Alexandre Lopes Felix, matrícula
38061-0. O agendamento prévio da entrega deverá ser feito através do e-mail: cadis@smeduquedecaxias.rj .gov.br.
Duque de Caxias, 31 de janeiro de 2022.
Responsável pela elaboração do Termci de Referência:

LUCIANA pE OLIVEIRA VIEIRA
Assessora de Acompanhamento Processual
Matrícula: 35.367-1
Aprovado por:
oU z

MYRIAN Í^IEDEIROS D
Subsecretária Pedagóg
Matrícula: 07.764-9

