TERMO DE REFERÊNCIA
PROJETO LITERATURA INCLUSIVA
I.

Área requisitante e Responsável pela elaboração e aprovação
Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura (GEBIB)
Gerente: Claudijane Pereira Palma

II.

Justificativa da contratação
A Fundação Gregório de Matos (FGM), através da Gerência de Bibliotecas e Promoção do
Livro e Leitura (GEBIB) desenvolveu o Programa “Caminhos da Leitura” que tem como
proposta promover ações culturais de incentivo à leitura por diversos bairros da cidade, como
uma biblioteca itinerante, visitando bibliotecas, creches, escolas, praças e parques.

Em atendimento ao que estabelece a Lei 10.098, de 10 de dezembro de 2000, sobre normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência, principalmente em relação a garantia do direito de acesso à informação, à
comunicação, à educação, à cultura e ao lazer.
Assim, foi desenvolvido pela GEBIB/FGM, o PROJETO LITERATURA INCLUSIVA, ação
anual do Programa “Caminhos da Leitura”, que tem como foco possibilitar o acesso de
crianças com necessidades especiais.

III.

Especificações do objeto e quantidades

A Fundação Gregório de Matos, através da Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e
Leitura, cumprindo o seu propósito em disponibilizar a toda comunidade, acesso democrático
à informação e à cultura através dos livros e desenvolvimento de ações socioculturais,
promoverá atividades culturais dentro do Projeto “Literatura Inclusiva”. Entretanto, para a
execução

adequada

das

atividades

culturais

propostas,

faz-se

necessário

um

acompanhamento profissional por empresa especializada em produção cultural para
organizar, coordenar, desenvolver e acompanhar as ações socioculturais propostas pela
GEBIB/FGM.
Assim, estamos solicitando a contratação, por dispensa de licitação, de empresa da área de
produção cultural para execução das ações, a saber:

MÊS

DIA
18

Outubro

Novembro

IV.

AÇÃO CULTURAL

LOCAL/HORÀRIO

Lançamento do Projeto Literatura Teatro Gregório de Matos (TGM)
Inclusiva
Turno matutino e Vespertino (16h)

25

04 (quatro) oficinas do Projeto
Literatura Inclusiva

Teatro Gregório de Matos (TGM)
Turno matutino e Vespertino

A
confirmar

Sarau Literário

Biblioteca Pública Municipal
Denise Tavares (Liberdade)

A
confirmar

Sarau Literário

Biblioteca Pública Municipal
Reitor Edgard Santos (Ribeira)

A
confirmar

Sarau Literário

Biblioteca Pública Municipal
Sra. Nair Goulart (CEU-Valéria)

A
confirmar

Sarau Literário

Biblioteca Pública Municipal
Denise Tavares (Liberdade)

A
Confrmar

Sarau Literário

Biblioteca Pública Municipal
Reitor Edgard Santos (Ribeira)

A
Confirmar

Sarau Literário

Biblioteca Pública Municipal
Sra. Nair Goulart (CEU-Valéria)

1° a 6

Produção do Espaço Literatura
na FLIPELÔ

Feira Literária Internacional do Pelourinho
(FLIPELÔ) – 9h às 20h

Estimativa de valor da contratação
R$ 47.606,00 (quarenta e sete mil e seiscentos e seis reais)

V.

Contratações associadas.

( ) sim ( x ) não
Em caso positivo
detalhar:
VI.

Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento Estratégico, se houver.

( ) sim ( x ) não
Em caso positivo
detalhar:
VII.

Resultados Pretendidos

Dentre os resultados a serem alcançados, destacam-se:


Acompanhamento técnico e mobilização dos agentes envolvidos;



Entrega do objeto em acordo ao estabelecido no Termo de Referência;



Elaboração de relatório técnicos sobre as atividades desempenhadas;



Ampliação do acesso da população infantil portadora de deficiência à cultura, com
ênfase na literatura;



Valorização do livro como um importante instrumento de promoção da cidadania;



Troca de experiências entre os profissionais envolvidos e o público participante;



Aumento da demanda de leitura por moradores da comunidade e adjacências.



Propiciar acesso à educação e às expressões culturais das artes em geral;



Favorecer e fortalecer as manifestações culturais locais;



Fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade cultural;

VIII.

Prazo de entrega
Outubro a Dezembro/2022

IX.

Obrigações e responsabilidades da contratada e do contratante
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

I-

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;

II -

Verificar, minuciosamente, no prazo estipulado, a conformidade da prestação de serviços
recebida com as especificações constantes deste Contrato e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento;

III - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no na prestação de serviços recebida;
IV

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

V

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do
fornecimento, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados;

VI - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Contrato.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
I-

Efetuar a prestação de serviços, conforme especificações, prazo e local constantes no
Contrato, seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação de serviços, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
III -

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;

IV -

Comunicar à administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

V-

Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento o objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência
da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas à contratante no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após sua ocorrência;

VI - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Contrato;
VII - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de
preposto ou estranho;

VIII - Promover a entrega o objeto no prazo, local e condições propostas neste Contrato, sem
qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
IX -

Observar, rigorosamente, todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste
Contrato;

X-

Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem
vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com
estes, ainda que verificado o acidente em dependências da CONTRATANTE;

XI - Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza imposta à
CONTRATANTE em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição
desse dispositivo legal, por sua parte;
XII - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XIII - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

