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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL SRP 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA-PARÁ, pretende adquirir, com base na Lei nº 

8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras 

pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, com total observância ao disposto no Artigo 7º, parágrafo 2º, 

inciso I, c/c o Artigo 6º, IX, ambos da Lei 8.666/93, na Lei 9.488/2018 e para atender as necessidades das 

Secretarias Municipais através da criação unificada do presente Projeto Básico/Termo de Referência para que, 

através do procedimento legal pertinente, seja efetuada a aquisição dos referidos materiais que aceram o objeto de 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, AVIAMENTOS E 

SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS 

E FUNDOS MUNICIPAIS DE MAGALHÃES BARATA- PA. Justifica-se a necessidade de contratação, para 

dar continuidade nos serviços essenciais para a administração pública em diversas áreas, todos os materiais são 

imprescindíveis, para alcance do devido planejamento, logística e projetos das secretarias, bem como para dar 

atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das Unidades Organizacionais, na obtenção de materiais 

para o desenvolvimento das atividades visando manter o pleno funcionamento 

1.2 O registro de preços faz-se necessário pela necessidade de uso de diversos materiais de reprodução nos setores 

da Prefeitura, Secretaria e Fundos Municipais de Magalhães Barata. Tendo em vista a necessidade de diversos 

tipos de confecção/reprodução, material este específico para divulgação de eventos, campanhas, mobilização 

social, fardamentos, campanhas educativas, capas de processo, sublimações, documentos timbrados/oficiais, dentre 

outros que ajudam a proporcionar a construção do conhecimento sobre os direitos e deveres dos cidadãos, e outros 

para atendimentos das demandas dos setores, contendo a logo marca municipal e brasão do município, com isso 

justifica- se a necessária contratação de empresa especializada na confecção deste tipo de material comprovando 

ser de fundamental importância, permitindo maior transparência e visibilidade das ações e trabalhos realizados; As 

atividades são de suma importância para que haja a aproximação do Órgão com a comunidade em prol da melhoria 

da qualidade de vida. Aliado com a dinâmica didática, as campanhas e ações fomentam a população na multiplicação 

das posturas corretas e positivas, como propagadores de uma nova referência comportamental na busca de 

desenvolvimento da consciência ética e social. Portanto, consideramos fundamental a utilização dos materiais 

gráficos, visual e de serviço de publicidade e propaganda, principalmente pela conscientização transmitida pelos 

mesmos aos transeuntes. Em relação às quantidades de materiais solicitados baseiam-se nas quantidades utilizadas 

em anos anteriores levando-se em consideração um aumento populacional e fortalecimento, ainda que o processo é 

registro de preço o que flexibiliza a contratação parcelada e de acordo com a necessidade municipal. 
 

 2. - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR SRP:  

A escolha do Sistema de Registro de Preços decorre do que determina o art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93 c/c art. 3º, incisos I, II e IV, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto 9.488/2018, e tem por objeto 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, AVIAMENTOS E 

SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS 

E FUNDOS MUNICIPAIS DE MAGALHÃES BARATA- PA. 

2.1.A necessidade de realização por registro de preço tem a principal intenção de gerar uma economicidade pelas 

limitações de pessoal e estrutura para realizações de vários certames e a quantidade ainda não exata a ser adquirida, 

tendo em vista que é uma aquisição de itens anual, porém sem as mínimas condições de especificar quantidade por 

serem itens de consumo coletivo; 

2.2. Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes: 

• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar da mesma 

ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano. É o atendimento ao Princípio 

da Economicidade. 
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3. PRAZO DE ENTREGA 

4. LOCAL DE ENTREGA 

5. RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos operacionais 

durante o exercício financeiro. 
 

• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços 

• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os produtos registrados. 

• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços registrados, quer seja em suas quantidades 

parciais ou totais. 

• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados. 

• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

• Atendimento de demandas imprevisíveis. 

•. Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento do bem ou serviço 

registrado ocorrer de forma parcelada. 

• Redução de volume de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por 

perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades. 

• Maior eficiência logística. 

• Devido ao tipo de serviço/material licitado, não ter como ser calculado exatamente a quantidade para aquisição, 

o Registro de Preço é a melhor opção. 
 

3.1. As empresas vencedoras terão o prazo máximo estipulado na ordem de serviço. 
 

4.1. Os serviços devem ser entregues em conformidade á ordem de serviço no seguinte horário: de 8:00 às 13:00h., 

em dias de expediente normal, de segunda- feira a sexta-feira. 
 

5.1. Os materiais serão recebidos por servidor público responsável, para verificação da conformidade dos mesmos 

com as especificações, modelos e quantidades, no caso de desconformidade o material poderá ser devolvido sem 

ônus á secretaria solicitante. 
 

Efetuar o fornecimento dos serviços de acordo com as especificações e condições estipuladas. 

6.1. Comunicar a Diretoria Administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, no 

prazo máximo de 5(cinco) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o 

seu cumprimento, ressaltando que os fornecimentos de serviços serão solicitados de acordo com as necessidades da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA. 

6.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dos serviços a serem licitados. 

6.3. Assumir totalmente os custos de entrega dos serviços no local especificado; 

6.4. Obedecer rigorosamente às especificações descritos no termo de referência, onde os modelos estarão 

disponíveis na Diretoria Administrativa. Caso seja necessário, o licitante poderá solicitar informações 

complementares, a Diretoria Administrativa, no sentido de melhor subsidiar sua proposta. 

6.5. Todos os layouts dos serviços gráficos a serem licitados, serão fornecidos pela Diretoria  Administrativa. 
 

 

7.1. Assegurar-se do bom fornecimento de serviços, verificando sempre a qualidade dos mesmos. 
7.2. Assegurar-se de que os preços apresentados mensalmente são os preços contratados e ofertados pela 

CONTRATADA. 

7.3. Fiscalizar, através do Gestor do Contrato, o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA. 
7.4. Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contratação, que venham a ser solicitados pela 
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8. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

9. FONTE DE RECURSOS: 

CONTRATADA. 

7.5. Designar formalmente o fiscal de contrato. 

7.6. Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência. 
 

7.7. Proceder ao pagamento à contratada após atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal/fatura, nas condições 

estabelecidas no contrato. 

7.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, resguardada a defesa prévia. 
 

8.1. Solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de Condições do Edital e de outros assuntos relacionados à 
presente licitação deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certame, no endereço Sala da 

CPL, localizada na Prefeitura Municipal, na Rua Lauro Sodré, s/n – Centro – CEP 68.722-000 – Magalhães 

Barata-PA até o 3 (três) dias úteis, que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório 

para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

8.2 A resposta da Pregoeira ao pedido de esclarecimento formulado será comunicada mediante ofício ou publicação 

na imprensa oficial ainda podendo ser por e-mail ou protocolo. 
 

9.1 As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão por conta do 

orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2020 e 2021 conforme a validade da ata 

e seus respectivos orçamentos; 

9.2 As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para essa 

atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias Anuais 

(LOA’s). 

9.3 Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação, correrão 

por conta do órgão gerenciador, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e notas de 

empenho, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional, 

irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. 

Nos preços lá estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais utilizados, impostos, 

transportes, taxas ou outras. 

 

 

 

GERSON MIRANDA LOPES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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