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Tipo: Menor Preço por Item. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 

pretende contratar, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°. 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 

2006, da Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2007, Decreto Federal nº 7892/2013, Decreto 

Municipal nº. 009/2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  
 

1.2.1. A presente aquisição de materiais de expediente é indispensável ao 

funcionamento diário do serviço público, em especial desta Secretaria de Educação, bem 

como das unidades de ensino da rede pública de Senador José Porfírio. Os itens descritos no 

termo de referência em anexo foram solicitados em observância às necessidades didático-

pedagógicas da comunidade escolar e em consonância com as necessidades da equipe 

profissional, de forma a viabilizar a excelência o ensino aprendizagem dos alunos e o bom 

andamento da prestação do serviço e interesse público. 

 
1.2.2. A presente contratação não é de natureza continuada. 

 

2. OBJETO E QUANTIDADE  
 

2.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para o Registro de Preços para 

eventuais materiais de expediente, segue abaixo descrição do item a ser licitado: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QTDE UNID 

 VALOR 

UNIT. 

ESTIMADO  

1 

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR AZUL, Especificação -  

Produto recarregável; medidas 6,7 x 11,0mm, possui base de plástico 

resistente com tampa de metal. 

UNID 100 
                                           

9,60  

2 

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR PRETA Especificação -  

Produto recarregável; medidas 6,7 x 11,0mm, possui base de plástico 

resistente com tampa de metal. 

UNID 100 
                                           

9,60  

3 
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Especificação -  Almofada 

de feltro, base - plástica 
UNID 1.000 

                                         

11,50  

4 

APARELHO DISPENSADOR DE FITA ADESIVA Especificação: 

aplicador aparelho dispenser fita adesiva larga 50mm fabricado e 

injetado em material ABS - alto impacto lâmina de corte em aço 

temperado com espessura de 4mm suporta larguras de fitas de 8 mm 

até 50mm comprimento máximo das fitas até 150 metros. 

UNID 240 
                                         

54,40  

5 
APONTADOR DE LÁPIS, Especificação - apontador sem depósito 

plástico simples. tamanho compacto 
UNID 6.000 

                                           

1,08  
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6 

APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO, Especificação -  

apontador plástico com depósito de 6cm, no formato retangular, 

atóxico, em resina termoplástica e lâmina em aço inox; cores diversas; 

dimensões do produto – altura - 60mm x largura - 23mm x 

comprimento - 16mm. 

UNID 240 
                                           

8,50  

7 

BALÃO FESTA – Tam. 10, Especificação -  para arcos, telas, 

guirlandas, material -  látex altura -  0cm, largura -  26cm, 

comprimento - 26c tamanho -  10 pol, 25cm cor produto -  variadas, 

pacote com 50 unidades. 

PCT 10.000 
                                         

28,00  

8 

BALÃO FESTA – Tam. 5, Especificação -  para arcos, telas, 

guirlandas. material -  látex, altura - 24.00 cm profundidade - 13.00 cm 

largura - 0.50 cm cor produto -  variadas, pacote com 50 unidades. 

PCT 10.000 
                                         

12,67  

9 

BALÃO FESTA – Tam. 7, Especificação -  para arcos, telas, 

guirlandas. material -  látex altura  - 25.00 cm, profundidade - 

17.00 cm, largura - 1.50 cm cor produto -  variadas, pacote com 50 

unidades. 

PCT 10.000 
                                         

12,92  

10 

BALÃO FESTA – Tam. 9, Especificação -  para arcos, telas, 

guirlandas. material -  látex tamanho - 9 pol. 22,5cm, diâmetro - 9" 

23cm. cor produto: variadas, pacote com 50 unidades. 

PCT 10.000 
                                         

19,33  

11 

BANDEJA PARA DOCUMENTOS COM TRÊS CAMADAS, 

Especificação -  caixa organizador correspondência mesa tripla, 

quantidade de compartimentos -  3. tamanho dos compartimentos -  a4. 

altura x largura x profundidade -  18 cm x 25 cm x 36.8 cm. material -  

acrílico 

UNID 100 
                                       

132,67  

12 

BANDEJA PARA DOCUMENTOS - EM ACRILICO SIMPLES   

COM   UMA   CAMADA, Especificação -  cor transparente. tipo de 

material - acrílico. tamanho - 25x20x4    

UNID 100 
                                         

54,67  

13 

BARBANTE Nº. 04 COM 400 GR, Especificação -  barbante cru 400g 

8 fios, rolo com 297 mts. ideal para crochê, tricô e artesanato, 

qualidade fio a fio. material escolar e escritório. 

UNID 100 
                                         

35,67  

14 

BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO, Especificação -  bloco 

adesivo 100 folhas cada 38x50mm 4 cores. suas folhas 

são reposicionáveis, ou seja, possuem adesivo de qualidade 3m, que 

permite que sejam retirados e recolocados, sem danificar papéis ou 

outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a 

eficiência na fixação.  reciclável. quantidade de folhas -  100 folhas 

cada medidas -  38 x 50 mm. contém 4 blocos.    

BLOCO 360 
                                         

13,17  

15 

BORRACHA BRANCA  50MM, LARGURA 20MM, Especificação - 

borracha record 60 branca produzida em borracha natural e indicada 

para apagar escrita a lápis de lapiseira, em qualquer graduação de 

grafite. tipo de borracha - sem capa.                  

UNID 6.000 
                                           

1,45  

16 

BORRACHA DUAS CORES, especificação - borracha vermelha azul. 

Tamanho -  4,2 x 2,9 x 1,0 cm. peso: 21 g. indicação -  apaga escrita a 

lápis e lapiseira, indicada para qualquer graduação de grafite. 

UNID 6.000 
                                           

2,05  

17 
CADERNO DE CALIGRAFIA - 40 FOLHAS, Especificação - 

caderno de caligrafia capa dura brochura, formato - 140 x 200 mm. 
UNID 2.000 

                                           

8,82  

18 

CADERNO TIPO ESCOLAR - CELULOSE VEGETAL, 

Especificação - caderno tamanho universitário (20 cm x 27,5 cm), 

possui espiral preto e capa dura; 140 folhas pautadas, papel offset 

gramatura 56 g/m², divididas em 10 matérias. 

UNID 6.000 
                                         

25,00  

19 
CAIXA ARQUIVO MORTO, Especificação - caixa arquivo morto de 

papelão ofício 340x133x240mm 
UNID 600 

                                         

14,22  

20 

CAIXA ORGANIZADORA GRANDE, Especificação - tampas com 

abas flexíveis que proporcionam um fechamento de intensidade 

ajustável. transparência para melhor visualização interna. formatos 

versáteis que organizam diversos tipos de objetos em qualquer lugar da 

casa. material -  plástico. capacidade -  30 litros. conteúdo da 

embalagem -  01 organizador médio alto 30 litros - 925 – dimensão 

aproximada (axlxc) -  30,5 x 30 x 41,5 cm -  

UNID 600 
                                         

97,93  
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21 

CAIXA ORGANIZADORA TAMANHO MÉDIO, Especificação - 

caixa organizadora media 38x29x18, 5cm. caixa organizadora média 

20,39 litros. acompanha 2 pegadores para mãos e 2 canaletas. 

montagem rápida e prática. em polipropileno. dimensões-  380 x 290 x 

185 mm. 

UNID 600 
                                         

64,17  

22 

CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS, Especificação - sem   

bobina, portátil, dupla alimentação (solar e bateria) porcentagem e raiz 

quadrada.  % (porcentual básico). cálculo de percentuais básicos. 

dígitos -  12 dígitos. tipo -  mesa 

UNID 100 
                                         

50,37  

23 

CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL, Especificação - corpo 

transparente em poliestireno com formato sextavado hexagonal que 

proporciona conforto ao usar a caneta com furo de suspiro na lateral do 

corpo para equilíbrio das pressões interna e externa da caneta. diâmetro 

do corpo: entre 8mm e 9mm. comprimento sem tampa: 140mm. cor da 

tinta – azul. certificado inmetro. 

UND 10.000 
                                           

1,70  

24 

CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA, Especificação - corpo 

transparente em poliestireno com formato sextavado hexagonal que 

proporciona conforto ao usar a caneta com furo de suspiro na lateral do 

corpo para equilíbrio das pressões interna e externa da caneta. diâmetro 

do corpo -  entre 8mm e 9mm. comprimento sem tampa -  140mm. cor 

da tinta – preta. certificado inmetro. 

UNID 10.000 
                                           

1,70  

25 

CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA, Especificação - 

corpo transparente em poliestireno com formato sextavado hexagonal 

que proporciona conforto ao usar a caneta com furo de suspiro na 

lateral do corpo para equilíbrio das pressões interna e externa da 

caneta. diâmetro do corpo -  entre 8mm e 9mm. comprimento sem 

tampa - 140mm. cor da tinta – vermelha.  certificado inmetro. 

UNID 10.000 
                                           

1,70  

26 

CANETA HIDROCOR - CONJUNTOR COM 12 CORES, 

Especificação - embalagem com 12 unidades, tinta lavável, ponta fina, 

tampa ventilada antiasfixiante, não tóxica. 

CX 1.000 
                                         

33,38  

27 

CANETA MARCA-TEXTO, Especificação - marcador para destacar. 

tinta de composição especial fluorescente. ponta de poliéster chanfrada 

4.0 mm. espessura escrita de 3.8 mm. não recarregável. (cores 

variadas).  

UNID 500 
                                           

3,60  

28 

CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 CORES 

VARIADAS, Especificação - capa para encadernação a4 - pacote com 

100 unidades – acp.  descrição – tamanho - 212 mm x 299 mm 

UND 2.000 
                                       

158,03  

29 

CARDENO UNIVERSITARIO - 12 MATÉRIAS, Especificação -  240 

folhas, capa dura, em papel branco, espiral em arame, med 275mm x 

200mm.   gramatura: 56 g/m²; índice/separador de matérias. 

UNID 6.000 
                                         

33,40  

30 
CARTOLINA GRAMATURA   180G/M, Especificação - tamanho - 

50cm x 60cm. cores variadas 
UNID 2.000 

                                           

1,97  

31 
CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, Especificação - aço, 2/0 (00) 500 

gramas, caixa com 100 unidades 
  100 

                                         

23,58  

32 

CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0, Especificação - fabricados em aço 

galvanizado de alta qualidade, resistência contra a corrosão, caixa com 

100 unidades. 

CX 100 
                                           

6,53  

33 
CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0, Especificação - fabricado em aço 

galvanizado resistente a oxidação - caixa com 50 unidades 
CX 100 

                                           

6,58  

34 
CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 – Especificação -  fabricado em aço 

galvanizado resistente a oxidação - caixa com 25 unidades 
CX 100 

                                           

6,67  

35 
COLA BRANCA DE 1 LITRO – Especificação -  cola branca de alta 

resistência base de pva.  não tóxica, lavável. embalagem 1x1 kg 
UNID 100 

                                         

25,73  

36 
COLA DE ISOPOR – Especificação - embalagem com 90gm, solúvel 

em álcool, secagem no ar, não resistente a lavagens. 
UNID 100 

                                         

13,67  

37 
COLA DE PAPEL - Especificação - cola branca de alta resistência 

base de pva.  não tóxica, lavável. embalagem 500ml 
UNID 100 

                                         

16,17  
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38 

COLA GLITTER CORES VARIADAS, Especificação - ideal para 

atividades de desenvolvimento artístico, cores variadas, caixa com 6 

unidades/23g com seis opções de cores. 

CX 100 
                                         

19,42  

39 
CORRETIVO LIQUIDO A BASE D’AGUA, Especificação - fórmula 

à base água, sem odor, não tóxico, embalagem com 18ml 
CX 100 

                                         

45,67  

40 

DISPENSADOR DE FITA ADESIVA - ATÉ 9MM, 50M, 

Especificação -  estrutural fabricada em material metálico reforçado. 

cabo anatômico fabricado em plástico reforçado para que não 

machuque as mãos ao utilizar o produto por um longo período. guia 

com mola que mantém a fita na posição correta para aplicação. rolo 

pressor em plástico. haste plástica para pressionar a fita durante a 

aplicação. lâmina serrilhada para corte da fita com tampo protetor. 

ideal para rolos com, no máximo, 50mm de largura e 50m de 

comprimento suporte aplicador para fita adesiva larga 50mm corta no 

tamanho ideal. comprimento 50m altura 9 cm largura 5 cm (50mm). 

tamanho 23 x 16 x 6cmmaterial do suporte plástico polipropileno. 

material do cortador aço. 

UNID 100 
                                       

100,60  

41 
EVA - ESTAMPAS DIVERSAS - Especificação - placa folha de eva 

estampado 40 x 60 cm estampas diversas. 
UNID 500 

                                         

12,08  

42 
EVA COM GLITER – CORES VARIADAS - Especificação - placar 

com 3mm, 40x55cm, estampas diversas 
UNID 500 

                                         

11,23  

43 
EVA CORES VARIADAS 3MM - Especificação - placa 3mm, 40 x 

55cm, (cores lisas). 
 UND 500 

                                         

10,35  

44 

ELÁSTICO TIPO LIGA LATEX Nº. 18, Especificação - elástico látex 

/borracha. tamanho -  fino. cor -  amarelo. medidas aproximadas -  

1,5mm x 2 mm x 8 cm. peso -  1.000 gr. 

KG 100 
                                         

95,00  

45 
ENVELOPE BRANCO, Especificação - envelope de papel off-set 

branco a4. gramatura -  c90 g/m². para ofício 299mm x 144mm.  
UNID 1.000 

                                           

1,82  

46 

ENVELOPE BRANCO - PAPEL LINHO, 180G, Especificação - 

envelope bico 16x22,4 cm linho telado branco tipo convite, tamanho 

largura - 16,00 cm. comprimento -  22,40cm 

UNID 1.000 
                                           

1,87  

47 

ENVELOPE DE PAPEL KRAFT  80G/M2, Especificação - envelopes 

saco confeccionados em papel kraft natural com abertura pelo lado 

menor. dimensões de 229mm x 324mm, gramatura de 80g/m², cor 

pardo 

UNID 1.000 
                                           

1,65  

48 

ENVELOPE KRAFT AMARELO 185X248, Especificação - envelope 

saco kraft ouro 80g 185x248mm. fabricado com aba de fechamento no 

seu lado menor e de acordo com as necessidades de utilização. 

gramatura -  80 g/m². medidas -  185 x 248 mm. 

UNID 1.000 
                                           

1,68  

49 
ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, Especificação 

- espiral plástico 33mm - para formato a4, capacidade de até 25 folhas. 
UNID 100 

                                           

2,57  

50 

ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO, Especificação - 

espiral 40mm, com capacidade   de   encadernação de  350 folhas, 

pacote com 18 unidades 

PCT 100 
                                         

70,00  

51 

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 14MM, 

Especificação - espiral encadernação 14mm - cor preta, pacote com 

100 unidades, com capacidade   de   encadernação de 85 folhas. 

PCT 100 
                                         

80,83  

52 

ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 20MM, 

Especificação -  espiral encadernação 20mm - pacote com 120 

unidades, com capacidade   de   encadernação de 80 folhas. 

PCT 100 
                                         

94,00  

53 

ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 23MM, 

Especificação - espiral encadernação 23mm - pacote com 60 unidades, 

com capacidade   de   encadernação de 140 folhas. 

PCT 100 
                                         

85,67  

54 

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 25MM, 

Especificação - espiral encadernação 25mm - cor preta, capacidade 160 

folhas, pacote com 60 unidades. 

PCT 100 
                                         

86,67  

55 
ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 29MM, 

Especificação - espiral encadernação 29mm - cor preta, capacidade 200 
PCT 100 

                                         

62,53  
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folhas, pacote com 16 unidades 

56 

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, 

Especificação - espiral encadernação 9mm - cor preta, capacidade 50 

folhas, pacote com 100 unidades. 

PCT 100 
                                         

61,60  

57 

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 17MM, 

Especificação - espiral encadernação 17 mm - cor preta ou transparente 

diâmetro de 17mm para encadernar aproximadamente 100 folhas, 

fabricado em pvc semi-rígido, pacote com 50 unidades. 

PCT 100 
                                         

84,13  

58 

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 12MM, 

Especificação - espiral encadernação 12 mm - cor preta ou transparente 

diâmetro de 12mm para encadernar aproximadamente 70 folhas, 

fabricado em pvc semi-rígido, pacote com 50 unidades. 

PCT 100 
                                         

65,77  

59 

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO 7MM, 

Especificação - espiral encadernação 7 mm - cor preta ou transparente 

diâmetro de 07 mm para encadernar aproximadamente 25 folhas, 

fabricado em pvc semi-rígido, pacote com 100 unidades. 

PCT 100 
                                         

31,80  

60 

ESPIRAL ENCADERNAÇÃO - 50MM, Especificação - espiral 

encadernação 50 mm - cor preta diâmetro de 50mm para encadernar 

450 folhas, fabricado em pvc semi-rígido, pacote com 12 unidades.  

PCT 100 
                                         

66,17  

61 

ESTILETE ESTREITO 9MM, Especificação - feito em plástico com 

trava de segurança para evitar acidentes com a lâmina - lâmina retrátil 

com 9mm de largura, formato anatômico. 

UNID 100 
                                           

8,50  

62 

ESTILETE LARGO 18MM, Especificação - estilete largo lâmina de 

18mm com trava de segurança. feito em plástico com trava de 

segurança para evitar acidentes com a lâmina. 

UNID 100 
                                           

6,00  

63 

ESTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA, Especificação - extrator 

de grampos cavia espátula – dimensões -  150 mmx20mm, tipo - 

espátula, material - zincado tratamento superficial cromado, 

comprimento 15 cm, largura 16 mm. 

UNID 100 
                                           

4,80  

64 

ESTRATOR DE GRAMPOS - PIRANHA, Especificação - extrator de 

grampo tipo piranha, extrator em metal revestido com plástico, remove 

grampos no 10,24/6 e 26/6, dimensão - 56 x 38 x 45mm, Peso 25g, cor 

preta. 

UNID 100 
                                         

13,68  

65 

ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA, especificação -  etiqueta 

retangular adesivo permanente. tamanho da etiqueta (mm) 15,0x26,0 

cor branca. ideal para uso em correspondências, pastas, documentos, 

caixas, pequenos objetos, entre outros. caixa com 100 unidades.   

CX 100 
                                       

100,00  

66 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, especificação -   tamanho 12mm 

x 50m, com prazo de validade de no         mínimo 12 meses a contar da 

data de entrega do produto.   composição -  filme de polipropileno bi-

orientado (bopp) e adesivo acrílico a base de água 

UNID 500 
                                           

5,70  

67 

FITA CREPE – especificação -  fita crepe adere 18mmx50m. 

composição - papel crepe, adesivo e aditivo, tipo monoface, largura 

18mm, comprimento 50m, cor branca. 

UNID 500 
                                           

8,98  

68 

FOLHA DE ISOPOR DE 10MM, especificação - placas de isopor 

térmico antichama (eps) 1000 x5 00 x10mm. espessura - 1cm(10mm). 

comprimento -  100cm (1000mm), largura -  50cm (500 mm). 

UNID 500 
                                           

7,02  

69 

FOLHA DE ISOPOR DE 15MM, especificação - placas de isopor 

térmico antichama (eps) 1000x500x15mm. características – espessura -  

1,5 cm (15mm). comprimento - 100cm (1000mm). largura - 50cm (500 

mm ). 

UNID 500 
                                         

10,80  

70 

FURADOR DE PAPEL, especificador - perfurador / furador de papel. 

comprimento - 120mm. altura - 134mm. Largura -  105mm. trava de 

segurança. capacidade -  30 folhas. base antideslizante. 2 furos. perfura 

até 30 folhas. com margeador. composição metal, pintura eletrostática e 

plástico. 

UNID 200 
                                         

96,40  

71 
GIZ DE CERA, especificação -  giz de cera 12 cores. formato 

anatômico. fabricado com cera de alta qualidade. embalagem com 12 
CX 6.000 

                                         

10,00  
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unidades. 

72 

GRAMPEADOR – 23/6 ATÉ 30 FOLHAS – Especificação -  

grampeador de papel reforçado, material tipo metálico, tamanho dos 

grampos 23/6. Capacidade para até 100 grampos. Utiliza grampos 

24/06 e 26/6. Grampeia até 30 folhas. Cor preto. Tamanho 20x6x4 cm. 

UNID 200 
                                         

57,08  

73 

GRAMPEADOR MÉDIO PARA 20 FOLHAS-26/6 - Especificação -   

grampeia até 20 folhas. espaço de 66mm para as folhas. tipo de 

grampo24/6, 26/6. dimensões -  12,6 x 3,6x 5,6cm. 

UNID 200 
                                         

34,12  

74 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEL - 23/13 – 

Especificação - grampo p/ grampeador 23/13 galvanizado, com 

perfuração entre 70 e 100 folhas com 75 g/m², material tipo         

metálico, tamanho do grampo 23/13, caixa com 5.000 unidades. 

CX 200 
                                         

57,87  

75 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEL - 23/6 – especificação 

- grampo 23/6 galvanizado para 30 folhas. capacidade de   até   30   

folhas, material tipo metálico, tamanho do grampo 23/6, caixa com 

1.000 grampos. 

CX 200 
                                         

11,53  

76 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEL - 26/6, Especificação -  

grampo galvanizado, tamanho   26/6, caixa com 1.000     unidades. 

suporta até  20 folhas. 

CX 200 
                                           

5,83  

77 

GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO – Especificação - grampo trilho 

plástico 80mm. grampo plástico injetado em polietileno para arquivar 

documentos. capacidade para armazenar aproximadamente entre 200 e 

300 folhas, pacote com 50 unidades. 

PCT 200 
                                         

23,52  

78 

GRAMPO TRILHO METAL – Especificação - grampo trilho 80mm. 

fabricado com folha de flandres (aço estanhado). comprimento útil da 

lingueta (haste) -  50mm. capacidade de prender até 300 folhas de 

papel 75 g/m2. caixa com 50 unidades. 

CX 200 
                                         

23,61  

79 

 LÁPIS PRETO – especificação - produzido com madeira 100% 

reflorestada, formato sextavado macio, suave e resistente. graduação - 

n 2. corpo de madeira, carga grafite preto nº 2. caixa com 72 unidades. 

UNID 6.000 
                                         

72,20  

80 

LIVRO ATA 100 FOLHAS - Especificação -  livro atas sem margem 

capa dura gramatura -  56 g/m²número de folhas -  100 folhas. formato 

-  205mm x 300mm. 

UNID 50 
                                         

26,58  

81 

LIVRO ATA 200 FOLHAS - Especificação -  livro atas sem margem 

capa dura.  gramatura -  56 g/m². número de folhas -  200 folhas. 

formato -  205mm x 300mm 

UNID 50 
                                         

50,71  

82 

LIVRO DE PROTOCOLO DE CORREPONDÊNCIA, especificação -  

livro protocolo de correspondência com 100 folhas; formato 148 x 202 

mm; capa dura.  

UNID 50 
                                         

33,51  

83 

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, especificação -  pincel 

marcador quadro branco.  para o uso em quadro branco ponta de 

4,0mm. espessura de escrita 2,0mm. recarregável. com opção de tintas 

nas cores preta, azul, vermelho e verde. 

UNID 50 
                                           

6,79  

84 

MASSA DE MODELAR, especificação -  massa de modelar plástica 

com cores intensas e misturáveis. macia e fácil de modelar. não 

mancha nem grudam, não secam. fácil de limpar das mãos com água e 

sabão. embalagens com 12 unidades, cor sortida, atóxica. 

CX 6.000 
                                         

12,73  

85 

ORGANIZADOR DE MESA DUPLO - especificação -  organizador 

de mesa (porta canetas/lápis, clips e lembrete); produzido nas em 

poliestireno, na cor fumê; dimensões 240 x 70 x 80 mm.  

UNID 200 
                                         

23,10  

86 

ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO - especificação - organizador de 

mesa (porta canetas/lápis, clips e lembrete); produzido nas em 

poliestireno, na cor fumê; dimensões 240 x 75 x 100 mm.   

UNID 200 
                                         

29,65  

87 
PAPEL 40 KG – especificação - papel 40 kg 120 gr 66 x 96 cores 

variadas.  
UNID 500 

                                           

2,54  

88 

PAPEL A4 especificação -  papel sulfite a4 75g 500 folhas branco. 

caixa com10 resmas gramatura-  75 g/m² formatos: a4 (210 x 297 mm) 

folhas/resma -  500 resmas/caixa. 

CX 180 
                                       

427,83  
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89 
PAPEL CAMURÇA  40X60 - especificação -  papel camurça 40x60 

cores diversas pacote c/25 com 25 folhas.  
PCT 1.180 

                                         

47,03  

90 
PAPEL CELOFONE COLORIDO - especificação -  papel celofane 

sortido 85x100cm cores sortidas 
UNID 180 

                                           

2,17  

91 
PAPEL COLOR SETE CORES VARIADAS especificação -  tamanho 

a4, cores variadas, pacote com 50 folhas   
PCT 180 

                                         

19,93  

92 

PAPEL CREPOM, especificação -  usado para fabricação de flores de 

papel, lembranças, decoração de cestas, entre outras aplicações. medida 

do rolo -  48cm x 2metros quantidade - 1 rolo. cores variadas. 

UNID 560 
                                           

2,02  

93 

PAPEL KRAFT NATURAL 66X96 - especificação - papel kraft, 

folha, 66 x 96 cm, 80 g, dimensões do produto -  66 x 97 x 1.5 cm; 5.2 

quilogramas. cor - multicor 

PCT 500 
                                       

208,47  

94 

PAPEL KRAFT NATURAL 120X200 - especificação -  papel kraft 

bobina 120cmx200m 80g natural tamanho -  120cm x200m. dimensões 

do produto 19.5 x 19.5 x 120 cm; 19.68 g. 

RL 500 
                                       

454,17  

95 

PAPEL LAMINADO COR DOURADA - especificação -  material - 

 papel couchê 180g com laminação dourada e verso branco. tamanho - 

 30,5x30,5cm. quantidade - 1 folha. 

UNID 500 
                                           

2,56  

96 

PAPEL LAMINADO COR PRATA, especificação -  material -  papel 

couchê 180g com laminação prata e verso branco. 

tamanho: 30,5x30,5cm. quantidade - 1 folha 

UNID 500 
                                           

2,56  

97 
PAPEL SEDA CORES VARIADAS - especificação -  papel de seda 

cores lisas. tamanho - 50 x 70. pacote com 100 folhas. cores variadas.  
PCT 500 

                                         

32,27  

98 
PAPEL VERGÉ BRANCO - especificação -  papel vergê a4 180g. cor 

branca. caixa com 50 folhas 
CX 500 

                                         

30,18  

99 

PASTA - especificação -  pasta aba / elástico cartão triplex. 

350x240mm – policart. gramatura 250/m2. reforçada com ilhós. ideal 

para guardar documentos e trabalhos escolares. informação do produto 

peso:0.072kg. dimensões - 350x239mm gramatura - 250/m2. espessura 

-  0,37. cores -  variadas. plastificação brilho de proteção 4x0. 

UNID 500 
                                           

6,28  

100 

PASTA ABA ELÁSTICA - especificação - tamanho a4. matéria prima 

polipropileno, reciclável, atóxica, impermeável, leve. cor - variada. 

textura super line. fechamento c/ elástico na cor da pasta. Espessura - 

0,35mm. dimensões -  310x220mm. 

UNID 500 
                                         

10,25  

101 

PASTA ARQUIVO - TIPO SUSPENSA - especificação - pasta 

suspensa em cartão kraft (170g/m2). acompanha visor e etiqueta, 

grampo plástico e hastes plásticas removíveis, dimensões -  361 × 240 

mm. gramatura -  170 g/m2. espessura -  0,28. visor flexível em pp com 

espessura de 0,15mm.  cor parda. 

UNID 500 
                                           

6,13  

102 

PASTA ARQUIVO PAPELÃO - especificação -  arquivo morto 

papelão ofício 340x133x240mm. modelo -  ofício. alta qualidade. com 

puxador. gramatura média -  428 g/m².  

UNID 500 
                                           

9,96  

103 

PASTA ARQUIVO PLÁSTICO - especificação - pasta sanfonada 31 

divisórias - ofício - pp – transparente. cor -  cristal. tamanho a4. 31 

divisória. etiquetas de identificação. fechamento em elástico 

composição -  material em polipropileno. dimensões - 333 x 250 x 55 

mm.  

UNID 500 
                                       

102,00  

104 
PASTA DE INDIVUAL DE ALUNO, especificação  -  tipo de papel - 

offset 180g/m² cor -  variadas.  formato -  230mm x 335mm  
UNID 6.000 

                                           

3,78  

105 

PASTA GRAMPO TRILHO - especificação -  pasta grampo trilho 

oficio. ideal para folhas no tamanho a4 ou oficio. comprimento x 

largura -  240 cm x 340 cm. tamanho ofício a4. material - plástico. 

UNID 500 
                                           

4,99  

106 

PASTA LOMBO LARGO - especificação -  pasta a/z lombo largo. 

revestimento externo com plástico pp e interno com papel branco. 

etiqueta face única na lombada. olhal niquelado. ferragem niquelado. 

auto montável. tamanho: 28,5 x 34,5 x 8,0 cm  

UNID 500 
                                         

32,83  
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107 

PERCEVEJO DE CABEÇA DE PLÁSTICO - especificação - 

informações do produto -  tachinhas coloridas| para -  escritório; escola; 

casa. informações técnicas  -  modelo -  tx-50  -  dimensões da peça -  

2,2 cm (cada)  - material -  ps, aço carbono.  -  cor: sortidos  -  caixa 

com 50 unidades. 

CX 200 
                                           

9,77  

108 

PERFURADOR DE PAPEL COM 02 FUROS PARA 60 FOLHAS - 

especificação -  perfurador de papel com 2 furos para 60fls, produzido 

em ferro fundido; dimensões -  comprimento-12cm x largura-27,5cm x 

altura-11cm; peso aproximado de 3425g. 

UNID 50 
                                       

183,09  

109 

PERFURADOR PAPEL - especificação -  perfurador de papel com 2 

furos para 100fls, produzido em ferro fundido; dimensões - 

comprimento-12cm x largura-17cm x altura-9,5cm; peso aproximado 

de 1874g  

UNID 50 
                                       

375,37  

110 
PILHA ALCALINA AA PACOTE - especificação - pilha alcalina 

tamanho aa, embalagem com 2 unidades. 
PCT 200n 

                                         

14,83  

111 
PILHA PALITO ALCALINA –AAA - especificação -  pilha alcalina 

tamanho aaa (pilha palito), embalagem com 4 unidades.  
PCT 200 

                                         

24,36  

112 

PINCEL ATÔMICO - especificação - pincel atômico permanente 

recarregável, que possua ponta chanfrada de feltro super-resistente que 

não deforma, com ponta permita escritas em diferentes espessuras, 

como 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm; com tinta a base de álcool e cores 

variadas. 

UNID 200 
                                           

5,88  

113 

PINCEL DESENHO Nº 14 - especificação -  pincel para desenho nº 

14, com cerdas em filamento sintético firme e resistente e cabo de 

plástico; formato chato, que possa ser utilizado em superfícies como 

tecido, tela e emborrachados e indicado para pintura com cola à base de 

água, resina à base de água, tinta à base de água; tinta a óleo; tinta 

acrílica decorativa; tinta acrílica de tela; tinta guache; tinta pva; tinta 

para tecido. 

UNID 100 
                                           

7,92  

114 

PINCEL Nº 10 PARA TECIDO CERDAS NATURAIS - especificação 

-  pincel para pintura em tecido, nº 10, com cerdas naturais e virola em 

alumínio; com cabo amarelo longo; formato chato, que possa ser 

utilizado com cola à base de água. cola à base de solvente. resina à base 

de água. resina à base de solvente. tinta à base de água. tinta à base de 

solvente. tinta a óleo. tinta acrílica decorativa. tinta acrílica para tela. 

tinta guache. tinta p.v.a. tinta para tecido. verniz à base de água. verniz 

à base de solvente. 

UNID 100 
                                           

6,25  

115 

PINCEL Nº 12 CERDAS DE PELO - especificação -  pincel formato 

chato, com cabo longo na cor vermelha com cerdas de pelo da orelha 

de boi e virola em alumínio, que seja indicado para pintura em telas, 

painel, cerâmica, vidro, metal, madeira, papel, acabamentos e tecidos e 

que possa ser utilizado com tinta acrílica, artesanato, cerâmica, 

estamparia, tecidos, tecido fino, tela/acrílica, tela/óleo, tintas à base 

d'água e tintas diversas. usado na abertura e largura com uma ou mais 

cores na ponta. 

UNID 100 
                                           

5,25  

116 

PINCEL Nº 06 COM CERDAS NATURAIS - especificação -  pincel 

para pintura em tecido, nº6, com cerdas naturais e virola em alumínio; 

com cabo amarelo longo; formato chato, que possa ser utilizado com 

cola à base de água. cola à base de solvente. resina à base de água. 

resina à base de solvente. tinta à base de água. tinta à base de solvente. 

tinta a óleo. tinta acrílica decorativa. tinta acrílica para tela. tinta 

guache. tinta p.v.a. tinta para tecido. verniz à base de água. verniz à 

base de solvente. 

UNID 100 
                                           

5,37  

117 

PISTOLA ELÉTRICA PLÁSTICA - especificação -  pistola para cola 

quente, que utilize bastão de 7,5mm de diâmetro; pistola com corpo 

injetado em plástico e ponta metálica; potencia 10-12 watts; tensão 

110v. 

UNID 100 
                                         

37,25  
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118 

PISTOLA PROFISSIONAL PARA COLA QUENTE - especificação -  

pistola para cola quente grossa, potencia 60w; que utilize bastão de 

11mm de diâmetro; com bico fino metálico e botão de liga e desliga; 

tensão bivolt 110/220v; temperatura de operação 160ºc; tamanho da 

pistola -  14cm de altura x 14cm de comprimento.  

UNID 200 
                                         

51,20  

119 

RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM - especificação -  régua 30 cm, 

produzida em poliestireno com impressão tampográfica para garantir 

que as escalas não desbotem ou desgastem com o seu manuseio; com 

medidas gravadas em centímetros e polegadas, com certificação do 

inmetro 

UNID 3.000 
                                           

2,34  

120 

RÉGUA DE PLÁSTICO 50CM - especificação - régua 50 cm, 

produzida em poliestireno com impressão tampográfica para garantir 

que as escalas não desbotem ou desgastem com o seu manuseio; com 

medidas gravadas em centímetros e polegadas, com certificação do 

inmetro. 

UNID 3.000 
                                           

7,41  

121 

RÉGUA ESCRITORIO 60cm - especificação - régua 60 cm, produzida 

em poliestireno com impressão tampográfica para garantir que as 

escalas não desbotem ou desgastem com o seu manuseio; com medidas 

gravadas em centímetros e polegadas, com certificação do inmetro. 

UNID 200 
                                         

15,29  

122 
TECIDO TNT CORES VARIADAS - especificação - com 1,40mts de 

largura; com gramatura de 40 ou 45; rolo 50m; cores variadas. 
ROLO 9000 

                                       

222,58  

123 

TESOURA DE PICOTAR - especificação -  tesoura de picotar zigzag, 

com tamanho de 22cm e 8 pol, com cabo em abs na cor preta lâmina 

em aço inox; peso aproximado de 180g.  

UNID 100 
                                       

132,03  

124 

TESOURA ESCOLAR - especificação -  tesoura escolar com tamanho 

de 13cm, com cabo em polipropileno na cor preta lâmina em aço inox, 

com ponta arredondada, régua de cm impressa na lâmina; dimensões da 

tesoura: comprimento-13cm x largura-5cm x altura-1cm. 

UNID 6.000 
                                           

6,50  

125 

TESOURA MULTIUSO – especificação - tesoura multiuso, com 

tamanho de 20cm e 8  pol, com estrutura leve e confortável; com 

lâmina em aço inoxidável e cabo emborrachado e com ponta fina. 

UNID 100 
                                         

20,58  

126 

TINTA GUACHE, especificação -  tinta guache com cores vibrantes 

com secagem rápida e que seja lavável; que possa ser utilizado em: 

papel cartão, cartolina, gesso, madeira, cerâmica e eva; caixa com 6 

tintas de 15ml cada; com sua composição totalmente atóxica, produzida 

em resina, água, pigmentos, carga e conservantes. 

CX 6.000 
                                           

9,49  

127 

TINTA PARA CARIMBO (AZUL, PRETO E VERMELHO), 

especificação - tinta para carimbo, frasco com 40ml, nas cores variadas 

(preto, azul e vermelho); produzido à base de água e com alto 

rendimento, que seja ideal para reativar todos os modelos de carimbos 

auto entintados 

UNID 400 
                                           

8,26  

128 

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO – 1 LT - 

especificação -  tinta para reabastecer pincel de quadro branco com 

frasco de 1000 ml, nas cores variadas (azul, preto e vermelho), com as 

composições de corantes, aditivos e álcool; reativa ao funcionamento 

de todos os marcadores de quadro branco. 

UNID 500 
                                       

358,87  

129 

TINTA REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO -

COR AZUL, especificação -  tinta para reabastecer pincel de quadro 

branco com frasco de 20 ml, na cor azul, com as composições de 

corantes, aditivos e álcool; reativa ao funcionamento de todos os 

marcadores de quadro branco, caixa com 12 unidades.  

CX 250 
                                       

154,93  

130 

TINTA REABASTECER PARA PINCEL QUADRO BRANCO - 

VERMELHA, especificação - tinta para reabastecer pincel de quadro 

branco com frasco de 20 ml, na cor vermelha, com as composições de 

corantes, aditivos e álcool; reativa ao funcionamento de todos os 

marcadores de quadro branco, caixa com 12 unidades.  

CX 250 
                                       

154,93  
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OBSERVAÇÕES:  

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

3.1. Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Termo de Referência, a Empresa 

Contratada deverá promover a entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e 

pelo Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio e ainda de acordo com as 

especificações contidas neste Edital e seus anexos;  

 

3.2. A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por 

este Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 

atender às exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado.  

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

4.1. Para efeito da presente aquisição observar-se-á o enquadramento disposto no artigo Art. 

15, II, da Lei nº 8.666/93, artigo 2º e 3º do Decreto Federal nº 7892/2013, artigo 1º 

parágrafo único da Lei no 10.520/2002.  

 

4.2. DOS ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI  
 

a). Considerando não haver 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados localmente, capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado os benefícios 

estabelecidos nos artigos 47 e 48, da lei complementar 123/2006, em atendimento ao Inciso 

II do artigo 49 do mesmo diploma legal. 

 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

 

5.1. Da Entrega: A Entrega será “Parcelada”, de acordo com as necessidades do Fundo 

Municipal de Educação de Senador José Porfírio.  

 

a) Os materiais de expediente, deverão ser entregues de forma parcela no município de 

Senador José Porfírio;  

 

5.2. A entrega dos materiais de expediente dar-se-á na sede do CONTRATANTE, no 

endereço especificado na Ordem de Compra, com notificação prévia, de acordo com a 

solicitação e necessidade da CONTRATANTE, devendo ser entregue no prazo máximo de 

05 (cinco) dias a partir da efetiva solicitação emitida pelo Fundo Municipal de Educação de 

Senador José Porfírio ou por outro servidor por ela designado;  

 

5.3. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os materiais/produtos deverão ser 

substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 48 (quarenta e oito) 

horas, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de 

verificação de compatibilidade será também aplicado ao material/produto encaminhado pelo 

licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da 

licitação definitivamente recebido e aceito;  
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5.4. Só será aceito os itens, que estiver de acordo com as especificações exigidas no Termo 

de Referência, sendo fiscalizada qualitativa e quantitativamente na hora da entrega;  

 

5.5. Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por 

este Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 

atender às exigibilidades, serão recusados, devolvidos e o pagamento cancelado.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1. São obrigações da Contratante:  

 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

 

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

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

definitivo;  

 

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

comissão/servidor especialmente designado;  

 

6.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

6.2. 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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

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

perfeita execução do objeto e, ainda:  

 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, lote, procedência, 

data de fabricação e quando for o caso prazo de validade;  

 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

 

7.1.3. Comunicar à Contratante, 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;  
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7.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

7.1.5. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;  

 

7.1.6. Acatar todas as orientações do Fundo Municipal de Educação de Senador José 

Porfírio, emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  

 

7.1.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

8.1. O Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio, através de servidores 

credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando as 

especificações dos itens licitados.  

 

8.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

8.4. O representante do Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio anotará 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

9.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores 

do Município de Senador José Porfírio, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações 

legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, 

o ADJUDICATÁRIO que:  

 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;  
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b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

 

c) Não mantiver a proposta;  

 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  

 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 

9.2. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da 

primeira colocada.  

 

9.3. À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma 

prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Administração 

Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas 

seguintes sanções:  

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  

 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual; 

 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ 

PORFÍRIO, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. Se os valores 

dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;  

 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  

 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais; e  
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g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;  

 

h) As penalidades aplicadas só poderão ser relevados na hipótese de caso fortuito, força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  

 

10. DO PAGAMENTO  

 

10.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após a entrega dos itens 

licitados;  

 

10.2. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota 

Fiscal;  

 

10.3. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pelo Fundo Municipal de Educação de 

Senador José Porfírio, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a 

partir da data de sua reapresentação.  

 

11. DO REAJUSTE  

 

11.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

12.1. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será 

informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.  

 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

13.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
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13.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, de R$ 0,03 (três 

centavos de real).  

 

 

Senador José Porfírio, PA, 20 de julho de 2022. 

 

 

 

Samiriam Santana Bitencourt  
Secretária Municipal de Educação 

Ordenadora de Despesas 
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