
Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

TERMO DE REFERÊNCIA

(ref. art. 13 do Ato TRT6 GP N.º 051/2021)

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO - art. 13, I e II Ato TRT6-GP N.º 51/2021

Registro de preços para aquisição de boné personalizado para divulgação de campanhas institucionais

para a gestão de 2022/2023, objetivando aquisição futura, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 – Quantitativo mínimo a ser cotado, por item: os licitantes deverão cotar o quantitativo total a ser

registrado no item.

1.3 – Unidade requisitante: Coordenadoria de Comunicação Social do TRT6.

1.4 – A licitação será na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, por se tratar de aquisição de

bens comuns, a teor do art. 1°, § 3º do Decreto n° 10.024/2019; adotando-se o registro de preços

para atendimento às unidades deste TRT sob demanda, durante a vigência da ata, de acordo com o

disposto no art. 3º, inciso I e IV, do Decreto n° 7.892/2013.

1.4.1 - A participação será exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e

Sociedades Cooperativas de Consumo, porque o valor é inferior a R$ 80 mil (art 3º, parágrafo

IV, inciso VI da LC n. 123/06, art. 48, I, da LC n. 123/06, art. 6º do Decreto n. 8.538/2015 e

art. 34 da Lei n. 11.488/07).

1.5 – Vigência do Registro de Preços: a ata de registro de preços terá vigência pelo período de 12

(doze) meses, a contar da data da respectiva assinatura.

1.6 - É vedada a contratação de empresa da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em

linha direta ou colateral até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargo de direção e de

assessoramento, de membros ou magistrados do TRT6.

2. ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA - art. 13, I e IV, Ato TRT6-GP N.º 51/2021

Item Especificação Qtd P. Unitário P. Total

Boné – em tecido tipo tactel

4 cabos (100% poliéster), na

cor branca, circunferência

mínima de 55cm e máxima 1.000

R$ 11,92 R$ 11.920,00
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1
de 61cm, com cúpula de

15cm de profundidade,

formada por 5 (cinco)

gomos, sendo 1 (um)

horizontal, na parte da

frente; acabamento com

botão de 15mm de diâmetro

revestido no tactel, aba curva

de 16x7cm, em plástico

rígido de 2mm de espessura

e revestido no mesmo tecido

da cúpula com costura dupla;

imagens e/ou textos

impressos em policromia por

Sublimação, sendo:

impressão de até 15x10 cm

na parte da frente, de até

8x8 cm nas laterais e de até

8x4 cm na parte traseira.

Fecho traseiro em velcro,

com a face externa revestida

no mesmo tecido do boné. O

gomo frontal do boné terá

forro em entretela de tecido.

A carneira será arrematada

com faixa de 3mm em

entretela fina de algodão; a

mesma entretela comporá o

viés de arremate de união

dos gomos. As costuras não

deverão apresentar sobras,

descontinuidades, desvios e

enrugamentos. O boné

deverá receber limpeza de

fios e linhas excedentes.

Pedido mínimo 50

(cinquenta)

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO PEDIDO
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