ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação dos serviços, sob demanda, de produção e fornecimento de materiais
instrucionais dos tipos: squeeze rígido colorido 550 ml personalizado silk screen; squeeze
de alumínio personalizado, escova com espelho personalizada, mochila saco personalizada;
mochila saco degradê personalizada, borracha personalizada, caneta personalizada, lápis
preto, apontador com depósito personalizado, moleskine pequeno personalizado, moleskine
grande personalizado, porta comprimidos personalizado, kit de higiene personalizado e
porta absorvente personalizado.

2. JUSTIFICATIVA
Trata-se da demanda de materiais que serão utilizados em ações de Formação Profissional
Rural (FPR) e Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres que exerçam
atividades no meio rural, em todo território nacional e, também, em Programas Nacionais
desenvolvidos e implantados pelo SENAR que estão mudando a vida dos trabalhadores,
produtores rurais e suas famílias. Estes materiais serão enviados para as Administrações
Regionais em todos os estados e no Distrito Federal, com o propósito de atender aos
projetos e ações do SENAR que estão diretamente relacionados com as atividades
finalísticas desta instituição.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E ESTIMATIVA
LOTE I: MATERIAIS UTILIZADOS EM PROGRAMAS, CURSOS E AÇÕES DO SENAR

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL

ITEM

PRODUTO

1

Squeeze de alumínio colorido
450ml personalizado silk screen

SQUEEZE ALUMÍNIO CAPACIDADE 450ML: Tampa de bico e tampa protetora de plástico
resistente, confeccionada em alumínio com alça plástica, personalizada com até 6 cores em 2
lados. Embalagem individual.

10.000

2

Squeeze colorido 550ml
personalizado silk screen

SQUEEZE PLÁSTICO RÍGIDO CAPACIDADE 550ML: Bico em silicone incolor, com tampa
rosqueável confeccionada em fibra de coco personalizado com até 6 cores em 2 lados.
Embalagem individual.

20.000

3

Mochila saco degradê

MOCHILA TIPO SACO DEGRADÊ: fabricada sublimação total em tecido de nylon 100% poliéster
gramatura de 140gr , cor a definir, formato 35cm x 50cm Fechada por enforcamento com 2
cordões presos com ilhós, Impressão de 03 (três) logomarcas em serigrafia – policromia com
tamanho até 15x20cm.

15.000

4

Escova com espelho

ESCOVA COM ESPELHO PERSONALIZADA: Escova redonda com espelho 6,0 x 6,0 cm,
impressão em silk screen 1 cor.

20.000

5

Mochila saco

MOCHILA TIPO SACO: fabricada em nylon100% poliester gramatura 140gr, cor a definir, formato
35cm x 50cm Fechada por enforcamento com 2 cordões presos com ilhós. Impressão de 03 (três)
logomarcas em serigrafia – policromia com tamanho até 15x20cm.

15.000

LOTE II: MATERIAIS PERSONALIZADOS DE APOIO PARA CAPACITAÇÕES

ITEM

PRODUTO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL

1

Borracha Personalizada

BORRACHA PERSONALIZADA: Na cor branca Nº 40, personalizada até 4 cores.

20.000

2

Apontandor personalizado

APONTADOR COM DEPOSITO PERSONALIZADO: Depósito na cor branca, personalizado até 4
cores.

20.000

3

Lápis Preto

LÁPIS PRETO Nº 2 - Corpo de madeira 100% reflorestada (madeira de reflorestamento
certificada), apontado, formato redondo, medindo no mínimo 17 cm.

20.000

4

Caneta Personalizada

CANETA PERSONALIZADA - Corpo de material plástico ou PVC rígido, Impressão em 04 cores,
tamanho mínimo de 130 x 12 mm. Observações: Caneta esferográfica plástica, com área de grip
emborrachada, impressão da logomarca em 04 cores. Acionamento por botão superior. Presilha
na cor predominante. A escrita deve ser macia sem falhas ou borrões. Tinta documental azul. Não
contém metais pesados. Acondicionada em saco plástico individual.

29.000

5

Moleskine pequeno
personalizado

Moleskine pequeno personalizado: Tamanho 10,5 x 9 cm, 96 folhas com ou sem pauta, fita
elástico para fechamento, elástico suporte para caneta, marca página, capa dura com costura
visível na lombada, personalizado com até 6 cores, com ou sem laminação na capa. Embalagem
individual.

1.000

6

Moleskine grande personalizado

Moleskine grande personalizado: Tamanho 21 x 14 cm 96 folhas com ou sem pauta, fita elástico
para fechamento, elástico suporte para caneta, marca página, capa dura com costura visível na
lombada, personalizado com até 6 cores, com ou sem laminação na capa. Embalagem individual.

7.000

LOTE III: MATERIAIS PERSONALIZADOS DE SAÚDE E
HIGIENE PARA CAPACITAÇÕES
ITEM

PRODUTO

DESCRIÇÃO

1

Porta comprimidos

O Porta comprimidos com 8 divisórias. Feito em plástico atóxico e produzido para essa
finalidade,gravação em silk, embalados individualmente em 1 saquinho plástico.Com 8 divisões
para todo os 7 dias da semana + 1 espaço reserva Tamanho: 7,4 cm x 6,1 cm x 2,0 cm.

QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL

30.000

2

Kit Higiene

KIT DE HIGIENE: Necessaire de plástico fosca personalizada com fechamento em zíper e desing
funcional, com impressão até 4 cores. Tamanho: Comp 21cm x L 6,5cm x 8 cm alt. Contém:
1escova dental adulto c/ cerdas de nylon macia, cabeça 35 distribuídos em 4 fileiras, cabo de
resina
1 Creme dental máxima proteção anticáries com cálcio e flúor, tubo de 50g (similar a colgate)
1 Fio dental encerado que ajuda a manter as gengivas sadias, rolo com 50m. Textura macia que
não agride a gengiva
1 pente pequeno personalizado, impressão em 1 cor
1 cortador de unha inox

3

Porta Absorvente

Porta absorvente: fabricado em PVC com impressão digital com 2 bolsos feitos em PVC cristal,
tamanho 22cm x 13cm com fecho em botão de pressão, Impressão de 03 (três) logomarcas em
serigrafia.

30.000

10.000

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
4.1. Cada pedido dos lotes nº 01, 02 e 03 podem ser feitos seguindo as seguintes faixas de
quantidade: de 100 a 500; de 501 até 2.000; de 2.001 até 5.000; de 5.001 até 10.000; de
10.001 até 20.000 e, acima de 20.001.
4.2. Os materiais solicitados a partir de cada Autorização de Fornecimento serão embalados
e etiquetados separadamente, pela Licitante Vencedora, com identificação, conforme lista
de endereços a ser fornecida pelo SENAR junto com a autorização. O material será
entregue no SENAR/Administração Central que se encarregará de distribuir aos Estados,
conforme endereços constantes em cada embalagem.
4.3. Prazos de entrega das demandas enviadas pelo SENAR:


Prova: 5 dias úteis



De 100 até 500 unidades: 10 dias corridos



De 501 até 2.000 unidades: 20 dias corridos



De 2.001 até 5.000 unidades: 25 dias corridos



De 5.001 até 10.000 unidades: 30 dias corridos



De 10.001 até 20.000 unidades: 35 dias corridos



Acima de 20.001 unidades: a combinar

4.4. O material deverá ser entregue em caixas novas, resistentes ao manuseio e reforçadas
com fita adesiva própria.
4.5. Todas as caixas entregues no depósito do SENAR deverão ter três etiquetas impressas
em papel branco, com tamanhos e informações conforme abaixo:
a) Etiqueta 01 – Informações do material – 20x15cm
CLIENTE: SENAR/CENTRAL

DESCRIÇÃO DO ITEM

NOME DO PROGRAMA / PROJETO

Exemplo: PROGRAMA NEGÓCIO
CERTO RURAL

QUANTIDADE NA CAIXA

100

Imagem do material

b) Etiqueta 02 – Informações do remetente – 10x15cm (endereço exemplificativo)
Remetente:

SENAR – Administração Central

Endereço:

SGAN 601 Módulo K Edifício Antônio Ernesto de Salvo - 1° Andar

Cidade:

Asa Norte – Brasília - Distrito Federal

CEP:

70830-021

c) Etiqueta 03 – Informações do destinatário – 10x15cm (endereço exemplificativo)
Destinatário:

Administração Regional – SENAR/Acre

Endereço:

Rua Guiomar Santos - Nº. 335

Cidade:

Bosque – Rio Branco - Acre

CEP:

69.909-370

4.6. O material que não estiver devidamente montado e etiquetado, conforme especificação
constante nos itens abaixo não será aceito:
a) Os itens devem ser entregues em caixas com tamanho padrão;
b) Todas as caixas devem conter a mesma quantidade de itens;
c) A quantidade de material por caixa não deve ser excessiva, a ponto de torná-las
impossível de manusear e de lacrar.

4.7. Deverá ser entregue na sede do SENAR uma cópia do comprovante de entrega
assinado, junto com cada Nota Fiscal original.
5. VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS POR QUANTIDADES E LOTES
LOTE I: MATERIAIS UTILIZADOS EM PROGRAMAS, CURSOS E AÇÕES DO SENAR

ITEM

PRODUTO

QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL

VALOR MÉDIO
COTAÇÕES POR
ITEM

VALOR MÁXIMO
POR ITEM

1

Squeeze de alumínio colorido
450ml personalizado silk
screen

10.000

19,93

199.316,67

2

Squeeze colorido 550ml
personalizado silk screen

20.000

5,65

113.000,00

VALOR MÁXIMO POR LOTE

989.766,67
3

Mochila saco degradê

15.000

19,63

294.450,00

4

Escova com espelho

20.000

6,70

134.000,00

5

Mochila saco

15.000

16,60

249.000,00

LOTE II: MATERIAIS PERSONALIZADOS DE APOIO PARA CAPACITAÇÕES

ITEM

PRODUTO

QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL

VALOR MÉDIO
COTAÇÕES POR
ITEM

VALOR MÁXIMO
POR ITEM

1

Borracha Personalizada

20.000

2,81

56.213,33

2

Apontandor personalizado

20.000

3,16

63.213,33

3

Lápis Preto

20.000

2,02

40.400,00

VALOR MÁXIMO POR LOTE

435.635,00
4

Caneta Personalizada

29.000

2,76

79.895,00

5

Moleskine pequeno
personalizado

1.000

19,97

19.968,33

6

Moleskine grande
personalizado

7.000

25,14

175.945,00

LOTE III: MATERIAIS PERSONALIZADOS DE SAÚDE E
HIGIENE PARA CAPACITAÇÕES
QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL

VALOR MÉDIO
COTAÇÕES POR
ITEM

VALOR MÁXIMO
POR ITEM

ITEM

PRODUTO

1

Porta comprimidos

30.000

5,43

162.916,67

2

Kit Higiene

30.000

22,40

671.950,00

3

Porta Absorvente

10.000

10,94

109.388,89

VALOR MÁXIMO POR LOTE

944.255,56

5.1. Foram realizadas pesquisas de mercado para todos os materiais.

5.2. Os valores estimados por lotes são os seguintes:
Lote I: R$ 989.766,67 (novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis
reais e sessenta e sete centavos);
Lote II: R$ 435.635,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais );
Lote III: R$ 944.255,56 (novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e seis centavos).

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
6.1.1. A comprovação se dará por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados ou
certidões, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo as
seguintes informações:


Nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente;



Data de emissão do atestado ou da certidão;



Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função que exerce junto à
empresa emitente).

6.2. Apresentar DECLARAÇÃO de que caso não esteja sediada no Distrito Federal, na
assinatura do contrato, designará um responsável técnico para atender pessoalmente ao
SENAR, a fim de apresentar ao cliente os materiais e as provas para aceite e aprovação de
cada serviço solicitado.
7. DOS PAGAMENTOS
7.1. Os pagamentos serão realizados a cada fornecimento, conforme Autorização emitida, a
partir da emissão da nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega do material, com
o devido aceite do recebimento.
7.2. De posse do documento fiscal a área demandante fará o atesto no documento e o
encaminhará para pagamento, que será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, por
meio de depósito bancário, sendo que este prazo será contado a partir do aceite da Nota
Fiscal.

