Proc. Administrativo 22.728/2022

De:

Gelson C. - GP-SI

Para: GP-SI - Serviço de Imprensa
Data: 01/08/2022 às 16:37:38
Setores envolvidos:

TERMO DE REFERÊNCIA COMUNICAÇÃO VISUAL
Segue termo de referência para contratação de serviços de comunicação visual, que contempla banners, adesivos,
placas e fachadas.
_
Gelson Luis Corazza
ASSESSOR DE IMPRENSA

Anexos:
TERMO_DE_REFERENCIA_2022.pdf
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GP, GP-SI, SMA

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

2 – JUSTIFICATIVA:
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O presente termo visa fornecer elementos para a realização de um certame que
busca suprir a necessidade de material de comunicação visual para personalização e
identificação de veículos oficiais, de repartições públicas e eventos do município.
Constitui-se objeto deste termo de referência o REGISTRO DE PREÇOS de
serviços especializados de comunicação visual sendo: personalização e identificação de
veículos oficiais, faixas, letreiros, placas e banners, incluindo serviços e mão de obra,
confecção e fornecimento de materiais, observadas as características e demais condições
estabelecidas neste instrumento.

Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são os
mínimos necessários para assegurar que a contratação se dê de forma satisfatória, com as
mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e ainda, assegurar o gasto racional dos
recursos públicos.
Justifica-se e motiva-se a realização deste visando atender de maneira satisfatória
as necessidades da administração municipal, no que se refere à contratação de empresa para
personalização e identificação de veículos oficiais e repartições públicas do município de
Francisco Beltrão/PR, bem como banners que atendem eventos institucionais e educativos.
No caso de placas e fachadas, as mesmos serão utilizadas na manutenção de
imóveis, na comunicação visual externa e para identificar novas unidades pertencentes a
administração municipal.
Da Justificativa, da Relação entre a Demanda e a Quantidade estimada, decorrente
da necessidade de atender plenamente a demanda das diversas secretarias quando da
aquisição ou inauguração de um novo bem.
O valor estimado para os itens foi obtido com base nos orçamentos em anexo, após
pesquisa de preços com três fornecedores locais. Para obtenção da média de preços, não
foram utilizados os valores praticados atualmente por se tratar de um certame realizado
ainda em 2020, estando os preços muito abaixo do mercado.
.

3 - CRONOGRAMA
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O fornecimento do objeto se dará durante um período de 12(doze) meses,
conforme necessidade da Administração Municipal de Francisco Beltrão.

4 – LOCAL DE ENTREGA:

5 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
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Os serviços e materiais, objeto desta licitação, deverão ser prestados e entregues
(sem ônus de entrega), de acordo com as solicitações da Secretaria de Requisitante em local
a ser indicado na requisição de compras, dentro do município.

Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que os serviços não
necessitam ser prestados por uma única empresa.

6 – PRAZO E FORMA DE FORNECIMENTO:

A empresa vencedora detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as
solicitações da Secretaria requisitante, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados do
momento do recebimento do pedido (requisição de compras).

7 – OBRIGAÇÕES:
DA CONTRADA:

- FORNECER produtos e serviços de primeira qualidade.
- DISPOR garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses;
- TROCAR a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do
recebimento não importará na aceitação;
- REPOR o(s) produto(s) que apresentar(em) defeito, independentemente da sua aceitação;
- Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item,
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão
aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente.
- Os bens deverão ser devidamente montados no local, incluindo custo de instalação e
acessórios necessários bem como a locomoção até o local solicitado;
- Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada;
- A empresa contratada deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, com crachá
e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs,
responsabilizando-se pelo seu uso e retirando do local onde serão executados os serviços
àqueles que se recusarem a fazer uso dos equipamentos;
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8 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:

Quantidade
tem Código Especificação do
produto/serviço
1 73419 Banner em lona 360 1500
gramas,
impressão
digital, acabamento em
perfil plástico ou cabo de
madeira,
ponteiras
plásticas e corda para
fixar.
Garantia: 36 (trinta e seis)
meses. Prazo de entrega
de 7 dias
2 73420 Banner
de
grande 2000
formato em lona 440
gramas para backdrop,
sem emenda, impressão
digital, acabamento nas
dobras com borda colada
ou
vulcanizada
e
aplicação
de
ilhós
niquelado com arruela,
com 40 cm de espaço
entre
eles.
Inclui
impressão e instalação
em eventos no município
de Francisco Beltrão.
Prazo de entrega 7 dias
3 73435 Impressão e aplicação de
800
adesivos em bens da

Un
M²

Valor Unitário
R$
70,00

Valor total
R$
105.000,00

M²

80,00

160.000,00

M²

89,00

71.200,00
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DA CONTRATANTE:
- Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço
dentro das normas deste Termo de Referência;
- Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço
contratado;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
- Designar o responsável pela fiscalização do Contrato.
- Conferir se as peças ou acessórios foram fornecidas a contento:
- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações
contratuais:
- Efetuar o pagamento das faturas conforme estipulado neste Termo de Referência;

4

5

6

7

8

73436 Faixa de polietileno com
adesivo
em
recorte
eletrônico, com garantia
de durabilidade mínima
de 3 anos, incluindo
aplicação.
73437 Letreiro em adesivo, com
recorte eletrônico, de
vinil, com garantia de
durabilidade mínima de 3
anos, incluindo aplicação.
Garantia: 36 (trinta e seis)
meses.
Impressão e aplicação de
adesivos perfurados em
bens da Administração
Municipal,
com
impressão digital de alta
qualidade, garantia de 3
anos.
Aplicação de adesivo
jateado
auto
tac
profissional; uso interno e
externo e aplicado em
vidro; na cor branca; não
refletiva

100

M²

75,00

7.500,00

200

M²

70,00

14.000,00

120

m²

110,00

13.200,00

100

M²

110,00

11.000,00

Película para redução da
incidência
de
raios
solares, com índice de
visibilidade de 50%, cor
preto, para instalação nas
portas e janelas de
prédios
públicos
e
veículos, incluindo o
fornecimento do material,
acessórios e serviços
para instalação.

250

M²

78,50

19.625,00
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Administração Municipal,
incluindo paredes, vidros
e
automóveis,
com
impressão digital de alta
qualidade e durabilidade
mínima de 3 anos. (inclui,
quando necessário, a
remoção do adesivo
anterior)

73421 Placas
de
obras
pequenas, de até 6 m²,
estrutura metálica, tubo
de 20x30 galvanizado,
com lona em impressão
digital e instalação com
tubos metálicos 2"e1/2
galvanizados
e,
se
houver
necessidade,
colocar tirantes de cabos
de arame galvanizado na
frente e atrás da placa
para maior resistência
aos ventos. Instalação
com caibros de madeira
de 10x10cm com 3 m de
comprimento

160

M²

328,33

52.532,80

10 73422 Placas de obras grandes,
acima de 6 m², estrutura
metálica, tubo de 30x30
de aço galvanizado, com
uma travessa horizontal e
outra vertical no centro da
placa, impressão em lona
digital. Pés de estrutura
metálica instalados a pelo
menos 2 metros do chão.
Estrutura com pintura de
esmalte sintético preto.
Reforço de 4 cabos de
aço na frente e atrás da
placa,
para
maior
resistência. Confecção e
instalação da placa com
garantia de 3 anos.

160

M²

390,00

62.400,00

11

200

M²

263,33

52.666,00

200

M²

223,33

44.666,00

12

Confecção de placa de
chapa galvanizada 28,
com
estrutura
em
madeira, adesivada, com
2 pilares de madeira de
pelo menos 1,5 m (acima
do chão) + dois pilares de
reforço na parte traseira,
fixados na transversal
Placas de comunicação
visual interna em pvc
2mm, tamanho variado,
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9

13

14

15 73428

16 73430

17 73432

18 73433

19 73434

Placa
com
chapa
galvanizada para fixação
em parede/muro, sem
estrutura,
chapa 28,
adesivada com imagem
ou recorte, incluindo
instalação
Placa em acrílico 3 mm,
por metro quadrado, com
adesivos e incluindo
instalação,
com
parafusos, fita dupla face
ou extensores
Placas de inauguração
de obra em granito preto,
medindo 55 x 80 com
impressão jateada ou
digital (menos adesivo),
letras
brancas
ou
douradas.
Inclui
instalação em locais a
serem indicados dentro
do
município
de
Francisco Beltrão.
Confecção e instalação
de placa em inox,
gravada, na medida de
40x60
Placas de homenagem
em latão preto gravado
em dourado, com estojo.
Texto a ser definido pelo
município. Tamanho 11 x
17 cm
Placas de homenagem
em latão preto gravado
em dourado, com estojo.
Texto a ser definido pelo
município. Tamanho 13 x
19 cm
Placas de homenagem
em latão preto gravado
em dourado, com estojo.

150

M²

250,00

37.500,00

80

M²

450,00

36.000,00

20

UN

950,00

19.000,00

10

UN

700,00

7.000,00

10

UN

270,00

2.700,00

10

UN

400,00

4.000,00

15

UN

507,00
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com aplicação de adesivo
de impressão digital,
mais fita dupla face para
fixação.

30

M²

425,00

12.750,00

80

M²

240,00

19.200,00

3

UN

1795,00

5.385,00
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Texto a ser definido pelo
município. Tamanho 21 X
29,5
20 73423 Fachadas com chapas
em ACM (Aluminium
Composite
Material)
3mm,
com
estrutura
metálica
galvanizada
com tubo 20x20 e 20x30,
chapa 18 com solda mig
e preparação com álcool
ispropílico para limpeza
das graxas e impurezas
do tubo, com utilização de
primer
para
melhor
aderência de fita dupla
face 19mm para melhor
fixação das chapas de
ACM,
impressão
de
adesivos de recorte. Com
serviços de confecção e
instalações determinados
pela prefeitura. Garantia
de 5 anos
21 73424 Fachadas em LONA
FRONT LIGHT, com
estrutura
metálica
galvanizada com tubo
20x30, chapa bitola 18
com solda mig e com lona
em impressão digital.
Com
serviços
de
confecção e instalações
determinados
pela
prefeitura. Com garantia
de 3 anos. Iluminação
com haste e luminária,
com
no
mínimo
2
refletores de Led 30w.
Acrescer 1 refletor a cada
2 metros lineares a partir
de 4 m.
22 73425 Totten em LONA BACK
dupla face, em estrutura
metálica
galvanizada
com tubo 20x30, chapa
bitola 18 com solda mig,
com lona backlight em
impressão
digital.

23 73426 Totten em ACM dupla
face
em
estrutura
metálica
galvanizada
com Vigas U enrijecida
100x40, chapa 12 e tubos
30x30, chapa 18 com
solda mig, revestidos de
ACM com corte eletrônico
e acrílico com iluminação
interna por lâmpadas de
led. Medindo 3,00 x 0,90.
Com
instalação
de
sapata para fixação do
mesmo. Com serviços de
confecção e instalações
determinados
pela
prefeitura. Com garantia
de 3 anos. (modelo em
anexo)
24
Serviço de troca de lonas
de toldos existentes na
estrutura do município,
com lona modelo semitranslúcida, espessura 46
mm. (incluindo material e
mão de obra)
25
Serviço de troca de lonas
de toldos existentes na
estrutura do município,
com lona modelo poli light
translúcida, espessura 57
mm. (incluindo material e
mão de obra)
26
Fachada do Mercado

2

UN

3830,00

7.660,00

120

M²

153,33

18.399,60

120

M²

173,33

20.799,60

1

un

73.204,67

73.204,37
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Medindo 1,30 x 0,90.
Com
iluminação
por
lampadas de led. Com
poste de fixação com
3,00 metros de altura,
com instalação de sapata
para fixação do mesmo.
Poste quadrado 10x10,
bitola 16 Com serviços de
confecção e instalações
determinados
pela
prefeitura. Com garantia
de 3 anos. (modelo em
anexo)

1

un

8.383,33

8.383,33

893.376,70
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27

Municipal com estrutura
metálica revestida em
ACM com avanço. Letras
em INOX polido e aço
escovado, com cobertura
em
policarbonato,
totalizando 65,06 m² de
estrutura e ACM + 67,64
m² de policarbonato +
letras em inox (11,5 x
0,32 m). Modelo em
anexo.
Prazo
para
execução: 30 dias
Fachada
do
CRAS
Miriam Bonissoni, com
estrutura
metálica,
revestimento em ACM
(15,5 m²), cobertura de
zinco e calha (3,5 m²).
Logos e nomes em
adesivo (5 m²). Modelo
em anexo. Prazo para
execução: 30 dias

Total dos itens R$ 893.376,70 (Oitocentos e noventa e três mil, trezentos e
setenta e seis reais, setenta centavos).

09 – VISITA TÉCNICA

No caso dos itens 26 e 27, o licitante que achar necessário pode fazer uma visita
técnica para conferir medidas e demais detalhes dos projetos de fachada.

10 - DESPESAS:

Todas as despesas decorrentes do presente termo de referência correrão à conta dos
recursos consignados em verbas oriundas da receita própria do Município, constantes do
orçamento vigente.
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11 – MEDIDAS ACUTELADORAS:
As sanções administrativas a serem aplicadas neste processo licitatório fazem
referência a Lei nº 10.520/2002, as previsto na Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº
251/2021
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12 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
A responsabilidade sobre serviços prestados pelos fornecedores descritos neste
contrato, é de cada secretaria contratante. A fiscalização fica a cargo do servidor da
Assessoria de Imprensa GELSON LUIS CORAZZA, CPF 787104649-72.

13 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

– Data de envio do termo 01/08/2022
– Secretaria Municipal de Administração
– Elaborador deste Termo de Referência: Gelson Luis Corazza – Assessoria de Imprensa
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

14 - AUTORIZAÇÃO

Francisco Beltrão, 01 de agosto de 2022
___________________________
ANTONIO CARLOS BONETTI
Sec. Mun. de Administração

__________________________
CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal
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15 - ANEXOS
Estamos anexando documentos os quais subsidiarem o procedimento para a
elaboração do presente termo de referência.

ÍTEM 22
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ANEXO II – MODELOS TOTTENS E FACHADAS
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ÍTEM 23
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FACHADA MERCADO MUNICIPAL ÍTEM 26
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DESCRITIVO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: adalbertodopfer@yahoo.com.br – Telefone: (46) 3520-2146

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS BONETTI e CLEBER FONTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/996C-B32C-ABF3-3E55 e informe o código 996C-B32C-ABF3-3E55

FACHADA CRAS MIRIAM BONISSONI ÍTEM 27

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: adalbertodopfer@yahoo.com.br – Telefone: (46) 3520-2146

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: adalbertodopfer@yahoo.com.br – Telefone: (46) 3520-2146

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS BONETTI e CLEBER FONTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/996C-B32C-ABF3-3E55 e informe o código 996C-B32C-ABF3-3E55

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 996C-B32C-ABF3-3E55
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIO CARLOS BONETTI (CPF 340.XXX.XXX-49) em 01/08/2022 17:28:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER
FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 01/08/2022 17:47:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/996C-B32C-ABF3-3E55

