
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – JUSTIFICATIVA 

O presente processo seletivo visa buscar no mercado pessoa jurídica para prestar serviços de 

fornecimento de equipamento de radiotransmissores para as partidas do Campeonato Paraense 2019, 

Copa Verde 2019 e Copa do Brasil 2019 em que o Clube do Remo participar e tiver mando de jogo, 

com o menor preço possível, e com a máxima qualidade exigida. Dessa forma, espera-se da empresa 

contemplada comprometimento, disciplina e responsabilidade para o cumprimento de prazos e 

horários nos dias de jogos. 

2 - OBJETO 

Trata-se da prestação de serviços de fornecimento de equipamento de radiotransmissores. Esses 

serviços, deverão impreterivelmente observar os seguintes requisitos exigidos pelo clube 

contratante: quantidade, qualidade e estado de conservação dos equipamentos. 

3 – PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

O prazo da contratação será por empreitada ao longo das referidas competições no ano de 2019. 

Findo o prazo estipulado, o contrato poderá ser renovado, desde que ambas as partes acordem por 

escrito e com a possibilidade de prorrogar para as partidas do Campeonato Brasileiro de 2019 se as 

partes assim o convencionarem. 

4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS 

4.1 - Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de Referência com 

os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;  

4.2 - Fornecer os equipamentos na quantidade acordada com CONTRATANTE previamente, bem 

como entregar o equipamento devidamente montado e estruturado em até 5 horas antes de cada 

jogo, além de que deixará um responsável da empresa disponível “in loco” enquanto perdurar o 

evento. 



 

4.3–A CONTRATADA se responsabilizará por recolher os produtos fornecidos ao término do 

evento. 

4.4- Caso a CONTRATADA não cumpra com suas obrigações, pagará o equivalente a 10x o valor 

do contrato, ao CONTRATANTE, além de danos morais e materiais nos termos do parágrafo 

anterior;  

4.5 - A CONTRATADA, na execução do serviço, sem prejuízo de suas responsabilidades legais e 

contratuais, poderá subcontratar, em parte, o objeto do presente contrato, desde que devidamente 

autorizado por escrito pelo CONTRATANTE. A situação deverá ser apresentada ao 

CONTRATANTE no prazo de até 72h antes do evento 

4.6 - A CONTRATADA deverá apresentar documentos e certidões quando solicitados pelo 

CONTRATANTE, seja para a assinatura do contrato ou na vigência do mesmo, como, por exemplo: 

notas ficais. 

4.6.1 – É  “conditio sino qua non” para a participação do presente processo seletivo a 

apresentação de documento que comprove regularidade frente a ANATEL. 

4.7–Cabe a CONTRATADA Reparar/substituir/alterar os produtos em não-conformidade ou não 

aprovados, sem ônus para a contratante;  

4.8 - Cabe a CONTRATADA Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, 

cujas reclamações ou orientações se obriga a atender prontamente;  

4.9 - Cabe a CONTRATADA Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto 

ao comportamento, discrição e urbanidade na relação interpessoal;  

4.10 - É de responsabilidade da Contratada, a emissão de seus Alvarás de Funcionamento, Licenças 

de Funcionamento e demais Certidões quando solicitados pela Contratante. 

5 – OBRIGAÇÕES DO CLUBE DO REMO 

5.1 - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 

de acordo com as determinações do Termo de Referência; 

 

5.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

5.3 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

 



 

5.4 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

5.5 - Realizar o pagamento nas datas avençadas contratualmente, com tolerância máxima de 15 

(quinze) dias. 

 

5.6 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

5.7 - Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as 

preestabelecidas no contrato. 

 

5.8 – Informar à CONTRATADA em até 48 (quarenta e oito) horas antes de cada jogo, o 

quantitativo de equipamentos a serem alugados. 

 

5.9 - Através da Diretoria Administrativa do Clube do Remo, realizará a fiscalização do contrato de 

prestação de fornecimento de rádios portáteis e detectores de metais. 

5.10 - No prazo de 48h antes do evento, assinará conjuntamente com a CONTRATADA um termo 

complementar a este instrumento contratual onde serão especificados: a quantidade de 

equipamentos que serão fornecidos, valores, datas e horários. 

6 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E PRAZO 

As propostas deverão ser encaminhadas até 24/01/2019 às 10:00 horas, de forma presencial com 

envelope lacrado e documentação exigida anexada junto a Secretaria da Presidência aos cuidados 

da Diretoria Administrativa do Clube do Remo, Sr (a). Junior Vieira. Em caso de não confirmação 

do recebimento mediante apresentação de protocolo de entrega, o Clube não se responsabilizará 

pelas propostas não recebidas 

7 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1 - Na avaliação das propostas serão apreciados os critérios: 

a) Preço; 

b) Qualidade; 

c) Estrutura da empresa; 



 

d) Know-how; 

e) Análise da documentação exigida pelos órgãos competentes; 

8 – INFORMAÇÕES DO CONTRATADO 

Os participantes deverão enviar endereço completo, telefone e e-mail para envio de comunicações, 

bem como o nome completo da pessoa responsável. 

9 - RESULTADO 

Após avaliação das propostas por parte da diretoria do Clube do Remo, o resultado será comunicado 

a todos os participantes em até 72h após o término do prazo para inscrições. 

10 – DA RESCISÃO 

É lícito ao Clube do Remo, de acordo com os interesses, substituir a empresa contrata por outra que 

atue no mesmo ramo, desde que faça a comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

Belém-PA, 17 de Janeiro de 2019. 

 

Conferido por: 

 

 

 


