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ANEXO III 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto à aquisição de material permanente (máquinas de costura e 

mesas) para atender os beneficiários da população indígena, objetivando atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações e quantidade discriminadas 

neste Termo de Referência. Convênio nº. 26050/2016 – Processo nº. 65/001160/2016. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A cidade de Dourados e composta por três reservas indígenas, uma delas, a Reserva Francisco Horta 

Barbosa, comporta 03 Aldeias (Jaguapiru e Bororó), e a aldeia Panambizinho localizada a quinze 

quilômetros das duas aldeias com população de aproximadamente 15 mil indígenas. A Prefeitura 

Municipal de Dourados de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social fará 

aquisição das máquinas de costuras sentido de gerar emprego e renda para as famílias dos indígenas 

com o objetivo de gerar renda e trabalho. Será implantada dentro na reserva indígena Bororó a oficina 

de corte e costura para qualificação em torno de 5.000 indígenas, a qualificação e inserção da mão de 

obra indígena no mercado de trabalho, tem com objetivo de uma política pública eficiente de combate 

a ociosidade, prostituição infantil, alcoolismo, violência e alta dependência econômica e 

fortalecimento de vínculos familiares. Com o objetivo central é a erradicação da pobreza pela via do 

trabalho, tendo como base o desenvolvimento sustentado em âmbito municipal o fortalecimento das 

políticas inclusão social especialmente de geração de emprego, trabalho e renda, das famílias 

indígenas, realizadas com a colaboração dos próprios índios. O apoio à inserção dos indígenas no 

mercado de trabalho, o fomento à atividade autônoma e o estímulo a atividades empreendedoras 

individuais das comunidades indígenas no meio urbano e rural. No entanto precisa adquirir 

equipamentos para esta geração de emprego e renda, com recurso desta Emenda Parlamentar será 

possível a implementação do Curso de Corte e Costura na reserva indígena de Dourados. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS 

3.1. Relação dos itens a ser solicitado para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

financiados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

ITEM COD DESCRIÇÃO UNID QTDE 

1 52006 MESA PARA COSTURA DE 1,50 X 76CM UNID. 01 

2 52002 
MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL DE ALTA VELOCIDADE DE 4.000 PONTOS 

POR MINUTOS COM BANCADA E MOTOR INDUSTRIAL 

UNID. 
10 

3 52003 
MÁQUINA DE COSTURA SEMI-INDUSTRIAL OVERLOQUE COM BANCADA E MOTOR 

INDUSTRIAL. 

UNID. 
02 

4 52004 MÁQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL COM BANCADA E OTOR INDUSTRIAL UNID. 01 

5 52005 MESA PARA COSTURA DE 2,50 X 76CM UNID. 01 
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4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério a menor preço por item. 

5. DA ESTIMATIVA DE CUSTO/FONTE DE RECURSOS 

5.1. Para aquisição de equipamentos, o custo estimado é de R$ 41.110,83(quarenta e um mil, cento e dez 

reais e oitenta e três centavos), ocorrerá na Secretaria Municipal de Assistência Social, fonte 

126000/100000, ficha 709/691 e natureza de despesa 44.90.52.27 – Outros Materiais Permanentes. 

Convênio nº. 26050/2016 – Processo nº. 65/001160/2016. 

 

6. DO PRAZO DE FORNECIMENTO E ENTREGA 

6.1. A entrega será de forma imediata e somente após a emissão da Autorização de Fornecimento e 

respectivo empenho, assinada pelas partes, sendo a primeira entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis contados da do recebimento da Autorização; 

6.2. O equipamento deverá ser entregue no Almoxarifado, Secretaria Municipal de Assistência Social, sito 

à Rua João Rosa Góes, nº. 390 — Centro, na cidade de Dourados/MS, sendo o mesmo recebido por 

servidor Integrante da Comissão Permanente de Recebimento de Mercadorias. 

6.3. O equipamento recusado pela contratante deverá ser substituído, automaticamente, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação da Secretaria, correndo por conta da 

Contratada as despesas de devolução dos materiais recusados; 

6.4. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante 

com quaisquer especificações descritas na Proposta de Preços; 

6.5. Todas as despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusivas da licitante 

vencedora. 

 

7. GARANTIA 

7.1. O prazo de garantia do equipamento deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, livre de horas de uso, 

contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros 

durante a operação e o emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, 

incluindo mão-de-obra, reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de 

fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal. 

7.2. Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigações da Contratada: 

7.2.1. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a substituição de 

todo o equipamento ou material permanente ofertado ou de suas peças acessórios e 

componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações 

fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido no Contrato 

e seus anexos, observado a legislação pertinente; 
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7.2.2. Substituir o equipamento ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que 

apresentarem defeito de fabricação por equipamento novo e que possua a mesma 

especificação técnica originalmente proposta; 

7.2.3. Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao mesmo 

problema ou 05 (cinco) chamados referentes a problemas distintos, a Contratada deverá 

substituir o equipamento defeituoso por equipamento novo, com especificação técnica igual 

ou superior à constante da proposta; 

7.2.4. O prazo para conserto do equipamento com defeito, durante o período de vigência da garantia, 

será de no máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico, que deverá ser 

atendido em até 01 (um) dia útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou seja, no 11º 

(décimo primeiro) dia útil a partir da abertura do chamado técnico, outro equipamento com 

especificação técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser fornecido para 

substituí-lo até sua devolução. O equipamento deverá ser substituído definitivamente por 

outro equipamento novo, com especificação técnica igual ou superior da proposta, se o 

conserto não for realizado rio prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

8. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.1. Assistência técnica obedecerá a seguinte sistemática: 

8.1.1. Assistência técnica será realizada quando o equipamento fornecido apresentar defeito ou 

problemas técnicos, mediante abertura de chamado técnico, nos dias úteis, em horário 

comercial, ou seja, de 07:00h as 11:00h e da 13:00h as 16:30h; 

8.1.2. O atendimento ao chamado técnico (identificação do problema apresentado), bem como, os 

procedimentos de manutenção ou retirada do equipamento para assistência técnica e sua 

posterior devolução, serão realizados nas instalações da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, sem ônus de deslocamento ou hospedagem; 

8.1.3. Prazo Máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do chamado técnico, 

para o atendimento e solução do problema apresentado, excluindo-se deste prazo os sábados, 

domingos e feriados, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa formal 

acatada pela Administração. 

8.1.4. A Contratada deverá prestar assistência técnica pelo período de garantia concedido, bem 

como disponibilização do início do atendimento, sem qualquer ônus para Administração, com 

indicação de endereços e telefones dos Centros de Atendimento Técnico em Dourados, Estado 

de Mato Grosso do Sul. 

 

9. LOCAL DE ENTREGA 

9.1. O equipamento deverá ser entregue no Almoxarifado, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

sito à Rua João Rosa Góes, nº. 390 — Centro na cidade de Dourados/MS, sendo o mesmo recebido por 

servidor Integrante da Comissão Permanente de Recebimento de Mercadorias. 
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10. PRAZO DE ENTREGA 

10.1. O prazo de fornecimento do equipamento será entrega imediata, podendo ser entregue em até 30 

(trinta) dias caso não houver a pronta entrega, após a conclusão e formalização do Processo Licitatório, 

obedecendo à solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

11.1. O equipamento entregue deverá ser de primeiro uso, devendo constar, todos os manuais (manual de 

operação e de manutenção básica; manual de serviço e reparação do equipamento em oficina; catálogo 

de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica com desenho e/ou foto de 

todos os seus itens de reposição) relacionados ao bem objeto deste Contrato; suas especificações, sob 

pena de ser recusado o seu recebimento. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que 

estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas na Proposta de Preços. 

11.2. A empresa deverá, obrigatoriamente, apresentar a indicação de marca/modelo em sua proposta. 

11.3. O equipamento entregue deverá ter versão tecnológica recente, observando-se rigorosamente as 

características especificadas, vir acompanhadas do Certificado de Garantia do Fornecedor e todos os 

acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. 

11.4. As despesas com o frete, transporte, e demais custos advindos da entrega do bem nas dependências da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, correrão por conta da contratada, ficando a cargo da mesma, 

ainda, as despesas com remoção do equipamento caso tenha que ser substituído.  

11.5. O equipamento, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos deverão ser 

fornecidos novos e dentro das regulamentações e das normas da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, INMETRO e demais, sendo que os itens considerados inadequados, inferior 

qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão devolvidos e o pagamento ficará suspenso, até sua 

regularização de forma integral, cujo prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado, 

sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial. 

11.6. Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei Nº 8.078, de 11/09/1990, a apresentação do equipamento 

deverá assegurar informações claras precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características. 

Marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, prazo de validade e outros, 

bem como o(s) risco(s) que apresenta(m) a saúde e a segurança dos usuários, quando for o caso. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização do fornecimento será exercida por Membro da Comissão de recebimentos de 

Mercadorias, o qual deverá registrar a entrega de todos os materiais, conferindo as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados. 

12.2. Ficando o funcionário Márcio Prudenciano Angélico, como Fiscal do Contrato. 
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13. DEVERES DO CONTRATANTE 

13.1. Emitir nota de Empenho; 

13.2. Informar à Contratada sobre a nota de Empenho; 

13.3. Atestar nota fiscal apresentada pela contratada após conferir se os materiais entregue pela contratada 

corresponde à especificação descrita no item 3 deste Termo de Referência; 

13.4. Efetuar o pagamento de acordo com a Nota Fiscal emitida pela Contratada, após conferida pelo 

Contratante. 

 

14. DEVERES DA CONTRATADA 

14.1. Acusar o recebimento da nota de empenho; 

14.2. Entregar os materiais no prazo, no local e nas condições exigidas neste Termo de Referência; 

14.3. Atestar e Garantir a qualidade dos materiais; 

14.4. Após a entrega dos materiais, emitir Nota Fiscal com a mesma descrição constante na Nota de 

Empenho; 

14.5. A Empresa contratada também se responsabilizará por danos eventualmente causados.  

 

15. DO PAGAMENTO 

11.1.  Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados parcelados em até 30 (trinta) dias após a entrega 

e recebimento definitivo do objeto e apresentação da respectiva documentação fiscal acompanhada da 

Certidão Negativa de Tributos Fiscais, Municipal, Estadual e Federal e devidamente atestada pelo 

setor competente. 

 

 

 

 


