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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços objetivando a Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços de Tiragem de Cópias (Xerox) e 
Encadernação de diversos documentos, de forma estimativa, destinado a atender às 
necessidades da  Camara  Municipal de Araguaína do Estado do Tocantins, pelo 
período de 12 (doze) meses. 

2. JUSTIFICATIVA: A aquisição dos materiais abaixo relacionado visa ao 
atendimento das necessidades de consumo Tiragem de Cópias (Xerox) e 
Encadernação de diversos documentos, para atender demandas desta Casa de Leis, 
através de procedimento licitatório, Pregão Presencial, na modalidade Ata de Registro 
de Preço, considerando que se trata de serviços que terá grandes demandas, 
considerando ainda o grande uso dos serviços, principalmente da secretaria deste 
Poder Legislativo. 

Ademais, informamos que a devida aquisição se dará em vista à demanda de uso 
destes materiais por este Poder Legislativo para realização dos trabalhos 
Administrativos e Legislativos por esta Casa de Leis. Por isso, é de extrema 
necessidade a vigência de uma Ata de Registro de Preço para agilizar a compras dos 
mesmos de acordo com a demanda dos Departamentos pertencentes à  Camara  
Municipal de Araguaína para a conclusão e andamento dos trabalhos realizado pelos 
mesmos. 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

r, ITEM  

01 

QUANT (TIRAGEM) UND DESCRIÇÃO VALOR  UNIT.  R$ 

R$ 	0,26 

VALOR TOTAL R$ 

R$ 	78.000,00 300.000 UND COPIAS (XEROX) 

02 3.000 UND 
ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 
PRETO OU TRANSPARENTE. 

A4 
R$ 5,83 R$ 17.490,00 

.venta  e cinco mil, quatrocentos a noventa reais TOTAL R$ 95.490,00 

4. DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 02 (Dois) dias úteis a contar da 
SOLICITAÇÃO feita pelo Secretaria da  Camara  Municipal de Araguaína - TO, conforme 
necessidade desta Casa de Leis, devendo a entrega do referido material solicitado, ser 
efetuada na Secretaria ou Protocolo Geral deste Poder Legislativo, em dias úteis, no 
horário de 07h30 as 13h30, situado na Rua das Mangueiras, 10, Centro, Araguaína/TO. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem como aplicáveis aos casos de 
subcontratação. 

5.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

5.2.1. Atender prontamente às solicitações da Câmara Municipal de Araguaína no 
fornecimento dos materiais, nas quantidades e especificações deste TERMO DE 
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REFERÊNCIA, de acordo com a necessidade deste Poder Legislativo, a partir da 
solicitação da Secretaria da Câmara Municipal de Araguaína. 

5.2.2. Entregar o material, acondicionado adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, 
discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas. 

5.2.3. Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de 
qualidade, com falhas na impressão, amassados nas folhas ou sujeiras. 

5.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados Câmara Municipal de 
Araguaína ou a terceiros, por ação ou omissão na execução objeto da presente 
licitação. 

5.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, 
salvo mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaína. 

5.2.6. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas. 

5.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo 
CONTRATANTE. 

5.2.8. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE sobre qualquer defeito 
apresentado. 

5.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, 
embalagem e seguro quando da entrega dos materiais. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

6.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

6.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços 
prestados e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados. 

6.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem 
Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

6.5. Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade responsável por 
esta atribuição. 

6.6. Zelar para que, durante a vigência do Contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como para que sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas. 

7. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 

Fone: (63) 3416- 0400 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 



t 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

7.1. Serão considerados, para efeito de pagamento, os produtos efetivamente 
entregues pela CONTRATADA e aprovados pelo servidor responsável pelo recebimento 
dos mesmos, em conjunto com a comissão de recebimento, respeitada a rigorosa 
correspondência com o TERMO DE REFERÊNCIA; 

7.2. Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento 
dos produtos, serão indicadas as eventuais correções e complementações 
consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo 
para execução. 

8. 	DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos 
trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no 
fornecimento dos produtos. 

8.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços. 

8.3. 0 relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e 
comunicações pertinentes aos mesmos. 

8.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

9. DA RELAÇÃO EMPREGATíCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 

9.1. As partes desde já ajustam que não existirá para a CONTRATANTE solidariedade 
quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os 
empregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os 
ônus advindos da relação empregatícia. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega. 

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos 
discriminados, após a Solicitação de Fornecimento feita pela Secretaria deste Poder 
Legislativo. 

10.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

10.4. 0 pagamento será efetuado até o 100  (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota 
Fiscal pela Comissão de Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante 
depósito em conta bancária da contratada. 
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10.5. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria ou no Protocolo Geral, sendo, 
rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho, na hipótese de entrega de 
produtos diversos, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização. 

11. DA GESTÃO DO CONTRATO: Será designado através de Portaria, após a 
realização dos procedimentos licitatórios, um servidor da Câmara Municipal de 
Araguaína. 

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: a vigência será de 12 (doze) meses, terá início a partir 
da assinatura da Ata de Registro de Preço e do contrato administrativo. 

40NRA GUMERCINO 4,i(t•hi 03 2 

Técnico de compras da  carp:,  ra municipal de Araguaína - TO. 
Matrícula n° 1065860 
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