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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1 - OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de camisetas de 

tamanhos padronizados e com serigrafia, incluindo a reprodução de imagens (em sublimação) 

conforme condições, quantidades e exigências dispostas neste Termo de referência. O serviço 

deverá ser realizado para Centro de Referência em Oftalmolo-gia (CEROF-UFG), localizado 

na Av. Primeira Avenida, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás – CEP: 74605-020.

          

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

A contratação faz-se necessária para o desenvolvimento das atividades do CEROF na Ação 

24 horas Pelo Diabetes, que tem o objetivo de mobilizar a população com foco na 

prevenção e combate ao diabetes. A Ação será realizada em 26/11/2022 no CEROF. 

 

3 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

  

Confecção de camisetas para evento 24 horas Pelo Diabetes. 

 

4 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS  

 

Discriminação do itens Tamanho Qtde 

CAMISETA - TECIDO 100% ALGODÃO - COR: BRANCA - 

GOLA: REDONDA - MANGA: CURTA - COM SUBLIMAÇÃO DE 

IMAGENS FRENTE E VERSO 

M 40 

CAMISETA - TECIDO 100% ALGODÃO - COR: BRANCA - 

GOLA: REDONDA - MANGA: CURTA - COM SUBLIMAÇÃO DE 

IMAGENS FRENTE E VERSO 

G 45 

CAMISETA - TECIDO 100% ALGODÃO - COR: BRANCA - 

GOLA: REDONDA - MANGA: CURTA - COM SUBLIMAÇÃO DE 

IMAGENS FRENTE E VERSO 

GG 15 

 

4.1 As logos poderão ser solicitadas pelo contato de e-mail: cerofufgadm@gmail.com; 

mailto:cerofufgadm@gmail.com
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4.2 Caberá ao solicitante a aprovação final da arte. 

 

Modelo base: 

 
 

 

5 –  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto; 

5.2 Cumprir as obrigações do instrumento contratual, devendo executá-las diretamente, 

ficando vedado transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto do contrato, assim 

como não será admitida a sub-contratação, sob qualquer pretexto ou alegação; 

 

5.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas e todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no termo de 

referência; 

 

5.4 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do termo de 

referência; 

 

5.5 A Contratada será responsável pela execução do serviço dentro do prazo acordado com 

a Contratante, de acordo com agendamento realizado, após a emissão da ordem de serviço; 

 

5.6 A Contratada assumirá a inteira responsabilidade da realização do serviço para a 
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entrega do equipamento no Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal 

de Goiás – CEROF-UFG, sem nenhum ônus adicional. 

 

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as 

mais adequadas; 

6.3 Fornecer por escrito às informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

6.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

responsável designado; 

6.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos; 

6.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7 – DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 

 

7.1. Não conter rasuras ou emendas; 

7.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, 

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

 

7.3. Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, 

mencionando a descrição, quantidade, valores e prazo de entrega, de forma a obedecer à 

discriminação do objeto; 

 

7.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão 

os unitários; 
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7.5. O prazo para entrega da proposta será de 10 (dez) úteis, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

 

7.6. A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do 

primeiro dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

 

7.7. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços; 

 

7.8. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições do presente termo de referência. 

 

8 – JULGAMENTO 

 

8.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de  Compras e 

Serviços, “As Compras e a Contratação de Serviços serão realizadas, preferencialmente, 

considerando o menor preço ofertado”. Será adotado o critério de menor preço global. 

 

9 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Os serviços ora cotados serão prestados para o Centro de Referência em Oftalmologia da 

Universidade Federal de Goiás – Goiânia/Goiás; 

9.1. Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

9.2. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, 

dos seus procedimentos e técnicas empregados; 

9.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão; 

9.4. Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F 

(Autorização de Fornecimento); 

9.5. A contratada deve apresentar, na proposta, tabela de custo para fornecimento de 

material extra caso seja necessário; 

9.6. A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente com o 

serviço a ser executado. 

 

 


