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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pretende 

com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/2013, Lei Complementar nº. 

123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem 

como a legislação correlata e demais exigências previstas no Edital e seus Anexos, necessita da 

realização de Pregão Presencial para formar Sistema de Registro de Preços da Administração 

Pública Municipal, para a contratação de empresa para Confecção de impressos gráficos diversos, 

para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio. 

 

1.1. Com base nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006. 

 

2. JUSTIFICATIVA E DA VIGÊNCIA 

 

2.1.  A referida aquisição justifica-se em razão da necessidade de consumo de materiais gráficos 

utilizados no cotidiano escolar e administrativo, no sentido de bem conduzir as atividades diárias 

da comunidade escolar, especialmente o atendimento ao 05 (cinco) mil alunos matriculados na 

rede, sobretudo neste cenário epidemiológico, o qual implica em proposta de estudo remoto, cuja 

demanda de materiais impressos é terminantemente necessária, inclusive na busca de uma 

padronização de material que melhor identifique o órgão perante o interesse público. Além de 

que esta pasta não possui máquinas apropriadas e suficientes para a produção de material gráfico 

em grande escala, nem na qualidade requerida. Logo, é de extrema relevância a confecção 

externa do material especificado nesse Termo de Referência. 

 

2.1.1. A presente contratação não é de natureza continuada. 

 

2.1.2.  A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano. 

 

3. OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para o Registro de preços para eventual 

confecção de impressos gráficos diversos, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Educação de Senador José Porfírio. 
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3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

1 

CERTIFICADO - 21X30CM Especificação: nas medidas 

21x30, impressão em couchê fosco 230g com 4x1, com 

laminação fosca e aplicação de verniz localizado. 

UNIDADE  7500 

2 

CONFECÇÃO DE ADESIVO - 20X10CM Especificação: 
em material de primeira qualidade, 20cm x 10cm, impressão 

digital, colorida, resolução mínima de 600 DPI, cores 4x0, 

qualidade fotográfica e resistência UV, como o brasão da 

Prefeitura Municipal e logo da SEMED. 

UNIDADE  600 

3 

CONFECÇÃO DE ADESIVO - 65X30CM Especificação: 

em material de primeira qualidade, 65cm x 30cm, impressão 

digital colorida, qualidade fotográfica e resistência UV, com o 

brasão da prefeitura e logo da SEMED. 

UNIDADE  600 

4 

CONFECÇÃO DE BANNER - 1,20M X 80CM 

Especificação: em lona vinílica para identificação, impressão 

digital colorida, resolução mínima de 600 DPI, cores 4x0, 

qualidade fotográfica e resistência UV, acabamento: Bastão com 

ponteira cordão brancos, formato retangular: 1,20m x 80cm 

(vertical) 

UNIDADE  60 

5 

CONFECÇÃO DE BANNER - 1M X 1M Especificação: em 

lona vinílica, impressão digital colorida, cores 4x0, resolução 

mínima de 600 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. 

Acabamentos: bastão com ponteira e cordão brancos tamanho: 

1m x 1m, (arte a ser encaminhada em cada evento). Qualquer 

erro ou má impressão identificado deverá ser corrigido em 

24HS. 

UNIDADE  60 

6 

CONFECÇÃO DE BANNER - 4M X 2M Especificação: em 

lona vinílica, impressão digital colorida, cores 4x0, resolução 

mínima de 600 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. 

Acabamentos: bastão com ponteira e cordão brancos, tamanho 

4m x 2m, (arte a ser encaminhada em cada evento), qualquer 

erro ou má impressão deverá ser corrigido em 24hs. 

UNIDADE  60 

7 

CONFECÇÃO DE FAIXA - 2M X 1,20M Especificação: em 

lona vínica, impressão digital colorida, cores 4x0, resolução 

mínima de 600 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV, 

acabamento: bastão com ponteira e cordão branco, tamanho: 2m 

x 1,20m (arte a ser encaminhada em cada evento). Qualquer erro 

ou má impressão deverá ser corrigido em 24hs. 

UNIDADE  60 

8 

CONFECÇÃO DE CAPAS DE MOVIMENTO DE 

PROCESSO INTERNO Especificação: em cor azul, em papel 

cartão 180g, com impressão na cor preto, medindo 

36x54cm(aberta). 

UNIDADE  300 

9 CONFECCIONAR CARIMBO DE RECEBIMENTO DE 

DOCUMENTOS Especificação: em acrílico, automático e 
UNIDADE  60 
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retrátil, modelo de caixinha com almofada, na cor preta, cor do 

refil: azul, espaço de impressão: 3 x 3 cm. 

10 
CONFECCIONAR CARIMBO REDONDO Especificação: 

em acrílico, automático e retrátil, na cor: preta, cor do refil: azul, 

tamanho da impressão: 30mm (escrita a ser encaminhado). 

UNIDADE  60 

11 

CONFECCIONAR CARIMBO - 4,5 X 1,5CM 

Especificação: em acrílico, automático e retrátil, modelo de 

caixinha com almofada, na cor: preta; cor do refil: azul, 

medindo 4,5 x 1,5cm. (escrita a ser encaminhada) 

UNIDADE  60 

12 

CONVITES Especificação: nas medidas 21x30, impressão em 

couchê brilho 115g, com 4x4 cores, com laminação fosca e 

aplicação de verniz localizado 

UNIDADE  1500 

13 
CRACHÁ COM CORDÃO Especificação: nas medidas 

10x15 impressão em tríplex 250g com 4x0 cores. 
UNIDADE  1500 

14 
ENCADERNAÇÃO A4 EM ESPIRAL Especificação: capa e 

contracapa em lâmina PVC, cor a definir. 
UNIDADE  12000 

15 ENVELOPE INSTITUCIONAL GRANDE Especificação: 
saco branco, tamanho fechado 24x34cm, impressão 1x0 cor. 

UNIDADE  700 

16 
ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO Especificação: papel 

sulfite 90g branco, tamanho 23x11,05cm, impressão 1x0 cor 
UNIDADE  700 

17 

FOLDERS - 10,5X29,7CM Especificação: nas medidas 

10,5x29,7cm, 4x4 cores, papel couchê liso 120g, com três 

dobras 

UNIDADE  22000 

18 

FOLDERS - 21X30CM Especificação: nas medidas 21x30 

impressão em couchê brilho 115g com 4x4 cores, com 

laminação fosca e aplicação de verniz localizado. 

UNIDADE  22000 

19 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA Especificação: em 

tamanho A4, papel couchê 80KG, modelos variados 
UNIDADE  55000 

20 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA - A4 Especificação: 
em papel sulfite, tamanho A4 

UNIDADE  310000 

21 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA - A5 Especificação: 
em papel sulfite, tamanho A5 

UNIDADE  60000 

22 
IMPRESSÃO DIGITAL PRETO E BRANCO - A4 

Especificação: em papel sulfite, tamanho A4 
UNIDADE  900000 

23 
IMPRESSÃO DIGITAL PRETO E BRANCO - A5 

Especificação: em papel sulfite, tamanho A5 
UNIDADE  70000 

24 

IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS 

Especificação: impressões das avaliações diagnóstica para 

alunos de 1º ao 5º ano, matemática e língua portuguesa 

(conteúdo a ser encaminhado para o material ser impresso), 

tamanho: 21x31cm, 1x1, cor da impressão: Preto, em papel OFF 

SET 75g em CTP, com 10 folhas frente e verso (20 páginas com 

conteúdo diferentes), grampeado. 

UNIDADE  3500 

25 

IMPRESSÕES DOS GABARITOS PARA AVALIAÇÕES 

DIGNÓSTICA Especificação: para alunos de 1º ao 5º ano, 

matemática e língua portuguesa(modelo a ser encaminhado para 

o material ser impresso), cor da impressão preto, em papel OFF 

SET em CTP, tamanho 21 x 10 cm 

UNIDADE  3500 
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26 
PANFLETO Especificação: nas medidas 10x15cm, 4x4 cores, 

papel couchê liso 120g 
UNIDADE  6000 

27 
PASTA DE PAPEL Especificação: com bolso interno, 

tamanho: 31 x 45 cm (aberta) 31x22,5cm(fechada), couchê. 
UNIDADE  2000 

28 

PASTA INDIVIDUAL - 33X50CM Especificação: pasta 

individual do aluno em papel cartolina 180g, cor verde, 

medindo 33 x 50cm aberta, com impressão na cor preta 

UNIDADE  12000 

29 
PLACA DE INAUGURAÇÃO Especificação: em acrílico 

transparente com adesivo personalizado; tamanho: 60x40cm 
UNIDADE  25 

30 
PLACA DE INAGURAÇÃO EM AÇO INOX Especificação: 
em aço inox aisi 304 escovado; espessura 1,5mm, gravação e 

pintura em baixo relevo; tamanho 60x40cm 

UNIDADE  25 

31 

PASTA INDIVIDUAL - 33X54CM Especificação: em papel 

cartolina 180g, cor verde, medindo 33 x 54cm (aberta), com 

impressão na cor preta 

UNIDADE  1000 

32 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 

Especificação: para portas; em acrílico personalizado; tamanho 

20x40cm 

UNIDADE  300 

33 

PANFLENTO - 15X21CM Especificação: nas medidas 

15x21cm, impressão em couchê 90g com 4x0 cores, aplicação 

de verniz total 

UNIDADE  6000 

 

3.3. A administração não estará obrigada a adquirir os serviços da detentora da Ata de Registro 

de Preços, mas quando o fizer, poderá vir a requisitar quantidade equivalente à no mínimo 10% 

(dez por cento) do item registrado. 

 

3.4. Sempre que julgar necessário, a Contratante solicitará, durante a vigência da ARP, a 

execução dos serviços registrados, na quantidade necessária, mediante a entrega da Ordem de 

Serviços. 

 

3.5. A ordem de serviços, consubstanciada em ofício, deverá conter data de expedição, 

quantidade pretendida, local e prazo para entrega, descrição dos itens solicitados, preços unitário 

e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição; 

 

4. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 

 

4.1. O prazo previsto para entrega do objeto deverá ser de no máximo 05 (cinco) dias, após o 

recebimento da ordem de Serviços no Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio 

situada na Rua Beira Mar, nº. 352 – Bairro Encantado – CEP 68.360-000, Senador José Porfírio, 

no horário de 08h00 as 16h00, de segunda a sexta-feira. 

 

4.2. Os materiais gráficos serão objeto de recebimento provisório e definitivo, nos termos do art. 

73, II “a” e “b”, da lei Federal nº 8.666/1993. 

 

4.3. A critério da Contratante, os materiais gráficos serão submetidos à verificação, cabendo ao 

fornecedor a substituição dos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
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4.4. O aceite/aprovação dos serviços pela Contratante não exclui a responsabilidade civil do 

fornecedor por vícios ou defeitos de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades, com 

as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo à Contratante as 

faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.  

 

4.5. A Contratada deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de 

caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários à Contratante até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

entrega.  

 

4.6. A Contratante poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo 

com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato que será devidamente caracterizado e 

comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.  

 

4.7. Correrão por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete, transporte, seguro e 

demais custos advindos da execução dos serviços e entrega do objeto nas dependências da 

Contratante. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

5.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item; 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. 

 

6.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a 

lei n° 10.520/2002. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

 

7.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação para 

sua formalização pela Contratante.  

 

7.1.2. Deverá apresentar, antes da confecção dos materiais, amostra dos produtos (01 de cada), 

no prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento do leiaute, para ser realizados análise e 

controle de qualidade pela Contratante.  

 

7.1.3. Fornecer o objeto de acordo com a solicitação da Contratante, no prazo de até 05(cinco) 

dias úteis contados do recebimento da nota de empenho e ordem de serviços.  

 

7.1.4. Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata no limite do quantitativo 

registrado.  

 

7.1.5. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à confecção e entrega dos materiais, 
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incluindo impostos, empregados e todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive frete, sem qualquer ônus à contratante, durante 

a vigência da contratação.  

 

7.1.6. Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na 

entrega dos materiais.  

 

7.1.7. Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que 

impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que 

julgar necessários à Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas.  

 

7.1.8. Manter, durante toda a execução da contratação, as mesmas condições da habilitação.  

 

7.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigações da 

contratação sem prévia e expressa anuência da Contratante.  

 

7.1.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar à 

Contratante ou a terceiros, em decorrência da má qualidade dos serviços, tendo com agente a 

contratada.  

 

7.1.11. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) material (is) que estiver(em) em 

desacordo com as especificações deste TR, e/ou aquele em que for constatado dano em 

decorrência de transporte ou acondicionamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

da notificação que lhe for entregue oficialmente;  

 

7.1.12. Assumir toda e qualquer responsabilidade quanto à qualidade dos materiais fornecidos. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

 

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos;  

 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

8.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

8.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
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8.1.6. 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. 

 

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

 

9.1. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 

mercado em contratações similares. 

 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 

de difícil ou impossível reparação. 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

11.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da 

contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 

11.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

 

11.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 

caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

  Senador José Porfírio - PA, 12 de março de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Samiriam Santana Bitencourt 
Secretária Municipal de Educação 

Port. Munic. 06/2021 
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