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TERMO DE REFERENCIA

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de Material de
Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação, Administração, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente de
acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Administração:
A presente aquisição se justifica face à necessidade dos referidos materiais de
expediente, se faz necessário para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração, bem como todas as secretarias que estão
vinculadas (Sec. Mun. De Obras; Sec. Mun. De Urbanismo e Des. Econômico;
Sec. Mun. De Esportes; Sec. Mun. De Agricultura), bem como seus respectivos
departamentos, garantindo assim um bom trabalho prestado para a populaçáo
do Município, que essa administração tem como intuito de oferecer um serviço
de qualidade, agilidade e precisáo para a comunidade, sendo evidente a
necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento
aos munícipes. Podemos afirmar que a futura aquisição de matérias de
expediente é imprescindível para regular o funcionamento desta secretaria,
bem como todas vinculadas a esta administração, para suprir as necessidades
e dar atendimento, de forma satisfatória, à população, contribuindo assim para
o melhor desempenho das atividades dos funcionários públicos. Justifica-se a
demanda e quantidade dos materiais de expediente, em razáo do aumento da
estimativa do consumo em relação ao ano anterior, onde o quantitativo
estimado, não supriu satisfatoriamente esta administração, restando
prejudicada a eficácia de algumas ações realizadas no interesse público da
municipalidade. Trata-se de uma contrataçáo estratégica para a administração
Municipal, uma vez que os objetivos desta justificativa são utilizados
diariamente de forma constante, e sua interrupção pode ocasionar grandes
percas para a comunidade em geral.

Secretaria Municipal de Saúde:
A Aquisição de Material de Expediente visa atender as necessidades dos
setores relacionados aos Programas do Fundo Municipal de Saúde, dos
Departamentos da Secretaria Municipal de SaÚde, e em especial Unidades e
Postos de Saúde e o Hospital Municipal, para realizaçáo de atividades
administrativas e operacionais rotineiras. Considerando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para aquisiçáo de expediente
afim de manter a continuidade dos serviços da Secretaria de Saúde, que a
natureza da aplicabilidade dos materiais de expediente é constante pela
secretaria municipal, hospital municipal e demais unidades vinculadas ao fundo
municipal de saúde e observando também que já e de conhecimento mútuo a
importância da existência desses materiais para prover o bom andamento das
atividades administrativas desta secretaria, tal aquisição configura-se como de
grande necessidade com a falta destes materiais ocasionaria prejuízo de
muitas das importantes atividades desenvolvidas por órgãos vinculada a esta
secretaria. Cumpre esclarecer que a aquisição dos materiais se faz
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necessários para reposição da Secretaria Municipal de Saúde, visando manter
o pleno funcionamento e dando suporte às atividades desenvolvidas
diuturnamente, evitando a manutenÇão de estoques elevados ou o não
atendimento de requisições por falta de materiais. Cabe esclarecer que tal
aquisição ocupa papel de destaque dentro sistema de compras da secretaria
municipal de saúde, vez que o objeto se trata de materiais imprescindíveis para
a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal, do
Hospital e demais unidades vinculadas ao fundo Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Educação:
CONSIDERANDO que a SEMED possui uma rede municipal de ensino
composta de cerca de aproximadamente 46 escolas em pleno funcionamento,
e ainda possui os departamentos responsáveis pela capacitação e condução
da metodologia pedagógica aplicada a cada uma dessas Unidades de Ensino,
rcaliza periodicamente, encontros formativos com os profissionais e
trabalhadores da educaçâo, fornece mensalmente tais materiais de expediente
para as escolas municipais. CONSIDERANDO que os respectivos materiais de
expediente visando proporcionar aos alunos e profissionais da educaçáo
melhores condições e facilitar o ensino e aprendizagem na rede municipal de
ensino. Ao mesmo tempo em que almeja atender aos seus departamentos e
órgãos vinculados, bem como, aos programas ligados à educação da rede
pública municipal, justifica-se por tanto a necessidades de aquisição de tais
materiais.

Secretaria Municipal de Assistência Social:
A presente solicitação de aquisição de Material de Expediente se faz
necessárla a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, para cobrir
suas demandas de trabalho nas unidades vinculadas à Rede Municipal
Socioassistencial. Pontua-se aqui, a necessidade de produção de processo
licitatório para atender justamente os setores desta secretaria que diariamente
utiliza-se de materiais de expediente para atender aos usuários, como, por
exemplo, os usuários Programa Auxilio Brasil e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV I e ll, bem como, outras demandas.
Desta forma, a aquisição de materiais de expediente é imprescindível à
Secretaria Municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades de
fornecimento interno nas unidades dependentes desta secretaria, Cadastro
Unico, CRAS (l e ll), Conselho Tutelar, CREAS, bem como, para dar
andamento, de forma satisfatória, às constantes demandas elencadas junto a
SEMAS. Haja vista que os materiais solicitados são essências para o
desenvolvimento de todas as atividades vinculadas a esta secretaria se faz
justificável os itens, bem como seu quantitativo.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
A presente aquisição se justifica em face de necessidade dos reÍeridos
materiais de expediente, se faz necessário pra atender as demandas da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atendendo assim as demandas junto à
populaçáo do município com o intuito de oferecer um serviço de qualidade,

agilidade e precisão para a comunidade, sendo evidente a necessidade dessa
aquisição paÍa garantir assim um melhor atendimento à população
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Eldoradense. Podemos afirmar que a futura aquisição de materiais de
expediente é imprescindível para regular o funcionamento desta secretaria,
bem como seus respectivos departamentos, para suprir às necessidades e
para dar atendimento de forma satisfatória à populaçáo, contribuindo assim
para o melhor desempenho das atividades dos funcionários públicos. Justifica-
se a demanda e quantidade dos materiais de expediente, em razáo do
aumento da estimativa do consumo em relação ao ano anterior, onde o
quantitativo estimado não supriu satisfatoriamente esta administração, restando
prejudicada a eficácia de algumas açÕes realizadas no interior público da
municipalidade. Trata-se de uma contratação estratégico para a administração
municipal, uma vez que os objetos desta justificativa são utilizados diariamente
de forma constante e sua interrupção pode ocasionar grande percas para a
comunidade em geral.

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais no 10.520/2002 e no 8.666/'1993, Lei
Complementar n" 12312006 e demais legislaçÕes aplicáveis a este evento e
nas condiçÕes e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais
aplicáveis ao assunto.

ITEM UNID SAÚDE ADM M.AMB EDU ASSI TOTAL

1

Agenda do ano decoÍrente, possuindo 01 dia por
página, miolo decoradoi 128 páginas, fita para marcar
a página, capa dura, preta ou colorida, tamanho
19x2scm.

UNID 15 45 5 160 í0 235

Alfinete para mapas 5 mm, cabeça plástica, corpo em
aço nÍquel, pacote com 50 unidades.

cx 24 100 10 40 100

3

4.

Alfinete simples coats no 29 teÍ. 2154 129 com 509 cx 24 100 't0 40 100 274

Almofada carimbo, plástico, esponja absorvente
Íevertida de tecido, médio, cor azul e preta.

UNID 36 50 10 120 40 256

Apagador magnetico para quadro branco corpo
plástico ê base com felÍo, medindo 15cm x 06cm

UNID 12 50 4 120 100 286

6

Aparelho para fita adesiva, corpo plástico, base de
borracha, rolete de plástico para sustentar rolo de fita
de 12 mm a 19 mm e 33 m de comprimento, na cor
beqe.

UNID 10 35 2 20 19 86

7
Apontador para lápis com depósito com 3x2cm com
lâmina de aço cortante, caixa com 24 unidades.

cx 't5 35 1 120 20 í9í

o
Apontador, í furo sem depósito APí2 é produzido com
polipropileno e lâmina em aço carbono resistente

UNID 50 200 80 405

q Balde com 76 letras e números em EVA alfabeto
educativo.

UNID 10 15 140 100

10.
Balôes látex natural, corante atóxicos, agentes
vulcanizantes e antioxidantes tamanho 7 polegadas
(28cm aprox.) Pacote com 50 unidades cores diversas

PCT r80 500 300 1.000 í 980

11.
Bandeja de correspondência Tripla Acrílico
Polipropileno Cristal Móvel.

UNID 't5 50 5 80 45 í95
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4. DESCRTçÃO DOS PRODUTOS/SERVTçOS
4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos prod utos/se rviços estão descritos
aba ixo:

LEGAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

2. 274

5.

75

265
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UNID 15 60 5 80 50 21012. Bandeja expediente, acrílico, fumê, 360 mm, 260 mm,
duplex, 40 mm, duplo.

ROLO 50 10 2 60 100 22213.
Barbante de algodáo I fios, cor branca, acondicionado
em rolo com 250 g.

'120 4 200 150 57414. Bloco de recado autoadesivo 76x76mm Pacote 4
unidades 100 folhas cada.

PCT 100

PCT 100 65 5 240 300 71015.
Bloco Post-it, papel 7Sglm" com adesivo acrílico
reposicionável, dimensoes 3,8cmx5cm, com 50 folhas

5 120 í61'16. Bobina térmica para relogio de ponto 57mmx40mm
caixa com 30 unidades

cx 36

UND 5 200 40 34517. Bola de isopor maciça medindo 25mm

UND 100 5 200 40 34518. Bola de isopor maciça medindo 35mm

5 200 40 345Bola de isopor maciça medindo 50mm UND 10019.

UND 100 5 200 40 34520. Bola de isopor maciças medindo 75mm

UNID 150 60 20 200 80 510Tí.

Borracha bicolor (vermelha/azul), chanfrada nas duas
extremidades, isenta de substância tóxica, capaz de
apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o
papel. Sendo a parte vermelha para apagar escrita a
lápis e lapiseira e a parte azul mais abrasiva, para
apaqar escrita a caneta.

50 1 80 80 221Borracha branca escolar record 20 b0101004-01 caixa
com 20 unidades

cx 1022

30 80 25 145GX 1023
Caderno brochurao grande, capa dura, 96 folhas, caixa
com 40 unidades.

UNID 36 50 5 200 40 33124. Caderno universitário í matéria, com arame, capa
dura, 96 folhas.

200 80 35íUNID 36 3525
Caderno universitário espiral masculino 10 matérias
capa dura - dimensÕes aproximadas 28,4x23x2,7.

50 240 220 810UND 240 6026 Caixa arquivo morto de papelão 250x130x350mm.

UNID 240 300 50 240 120 95027
Caixa arquivo morto polionda, arquivo fácil250x130x
350mm, cores variadas

40 10 120 55 300UNID 7528
Calculadora eletrônica de mesa, visor grande, dois
modos de ligar, com 12 dígitos.

150 5 160 100 465cx 50

Caneta azul esferográfica, escrita fina, esfera de
tungstênio: 0,8 mm tampa e tampinha na cor da tinta,
ponta de latão, resinas termoplásticas, tinta a base de
corante orgânico e solvente 50 unidades

150 5 160 100 465cx 5030.

Caneta cor preta esferográfica, escrita fina, esfera de
tungstênio: 0,8 mm tampa e tampinha na cor da tinta,
ponta de latão, resinas termoplásticas, tinta a base de
corante orgânico e solvente, 50 unidades.

50 33050 í60GX31.

Caneta esferográfica, corpo plástico, transparente,
ponta de latáo e esfera de tungstênio, carga na cor
vermelha med. Aprox. 140 mm de comprimento e I
mm de diâmetro caixa com 50 unidades.

50 50 240 150 490PCT32.
Caneta hidrográfica fluorescente, corpo plástico, med
Aprox. 125 mm de comprimento, Caixa com 12
unidades.

35 50 240 120 565UNID 12033
Caneta marcatexto, material plástico, tipo ponta
fluorescente, cores diversas, melhor qualidade.

205
Caneta para CD/DVD Permanente, ponta de 1.0 mm
com protetor, tinta à base de álcool, espessura de
escrita: 0.1mm. 10 120 25UNID 25 2534
ldeal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílicos, vidros e
filmes.
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Tinta resistente à água;

35.
Capa para encadernação de pvc cores diversas
medindo 210x297mm com 0,30mm de espessura
Verso. 100 unidades

PCT 50 50 80 100 280

36
Carimbo numerador automático, 6 dígitos corpo
metálico. UNID 3 I 11

37
Cartolina 50x66cm 1409, cores variadas, pacote com
100 folhas. PCT 50 25 2 160 25 262

38 Cd-r 700mb S0minutos UNID 25 50 160 235

39 Cd-rw 700mb SOminutos UNID 25 100 160 285

40
Clips tamanho 1/0 em aço galvanizado, caixa com 100
unidades.

cx 120 150 5 80 150 505

41
Clips tamanho 210 em aço galvanizado, caixa com í 00
unidades.

cx 120 150 5 80 í50 505

42
Clips tamanho 3/0 em aço galvanizado, caixa com 50
unidades

cx 120 300 5 80 í50 655

Clips tamanho 4/0 em aço galvanizado, caixa com 50
unidades.

cx 120 300 2 80 í50 652

44
Clips tamanho 6/0 em aço galvanizado, caixa com 50
unidades.

cx 120 2so 2 80 150 602

45. Clips tamanho 8/0 em aço galvanizado, caixa com 25
unidades.

cx 120 200 2 80 150 552

46.
Cola branca em PVA polivinila acetato, tipo pastoso,
aplicação em papel, frasco com bico aplicador, tubo
com 909.

UND 80 120 10 40 30 280

47
Cola branca lavável, não toxica uso escolar de acetato
de polivinila de 1 lt caixa 12 unidades.

cx 50 30 5 40 30 155

48. Cola colorida caixa com 4 cores de 259 cx 30 50 160 60 300

49.
Cola de isopor, para trabalhos de colagem em isopor,
Solúvel em álcool, Secagem no ar, Não resistente a
lavaoens del lt

UNID 50 60 10 240 150 5í0

50. UND 80 300 10 240 80 710

51.

Cola glitter com brilho intenso, ideal para trabalho de
artesanatos decorativos em resina acrílica,
espessante, conservante, água, aditivo e glitter cores
variadas com 35gr caixa com 6 unidades

cx 30 15 160 50 255

52. Cola instantânea para metais, cerâmica e vidro,
acondicionada com 20 gramas caixa com 10 unidades

cx 30 20 2 60 50 162

53.
Cola para artesanato cascola, de alta resistência, para
vários tipos de materiais, '1 kg.

UNID 80 5 '|.20 150 355

54.
Cola permanente 379 para preparação de suportes
para fixação do tecido que será pintado. UND 80 10 200 150 440

55. Cola quente fina (bastão de silicone), pacote de 1 kg. PCT 50 50 5 60 100 265

56.
Cola quente, grossa, (bastão de silicone) transparente,
pacote de 1 kq.

PCT 50 2 60 150 312

57
Colchete fixação, aço, latonado, n' 14, caixa cl72
unidades.

70 40 35 155

58.
Colchete fixação, aço, latonado, no 08 - caixa 100
unidades.

cx 10 70 40 35 í55

59.
Colchete fixaçáo, material aço, tratamento superficial
latonado, tamanho no15 - caixa com 72 unidades.

cx 10 70 40 20 140

60
Colchete fixaçáo, material aço, tratamento superficial
latonado, tamanho no4 - caixa com72 unidades.

cx 10 70 40 20 140
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61.
Colchete fixaçáo, material aço, tratamento superficial
latonado, tamanho n09 - caixa com 72 unidades.

cx 10 70 40 20 140

62. Colchete fixaÇáo, metal, latonado, no 15 - caixa 100
unidades.

cx 70 20 160

63.
Colchete para processo no 7, cx. Com 72. Referência
bacchi, acc, ou de melhor qualidade. cx 10 70 120 45 245

64
Corretivo fita, I m, 4 mm, multiuso, correçáo a seco,
requlaqem da ponta e bico.

UND 50 5 120 450 705

65. Corretivo lÍquido, base d'água - secagem rápida,
Írasco, papel comum, 18 ml

UNID 80 120 10 '120 80 410

66.

Disco laser dvd-r, gravável, capacidade de 4,79b,
tempo de gravaçáo 120min, embalado individualmente
em capa de plástico duro transparente incolor,
velocidade de qravaÇão 8x pacote com 100 unidades

PCT 25 10 40 75

67. Dvd-r 4.79b í 20 minutos UNID 25 10 160 í95

68. Dvd-rw 4.7gb 120 minutos UNID 25 10 160 í95

;

Elástico de borracha natural, sem costura, com largura
de 1 mm, comprimento de 75 mm e 0,8 mm de
espessura, para prender papeis, acondicionado em
pacote com 100 unidades aproximadamente. Ref.
Band/elastic

PCT 60 70 60 80 270

70

Envelope A4, material papel kraft, gramatuÍa 75mm,
tipo saco comum comprimento 340mm cor amarelo
ouro largura 240mm, característica adicionais, caixa
com 500unidades

cx 30 40 3 40 50 {63

71. Envelope p/ correspondência A3, kraft, saco SNK 347
370x470mm

UNID 240 35 20 40 200 535

72.
Envelope p/correspondência oficio 2, tipo saco, papel
kraft, na cor parda, liso, com 1 10 g/m'?, medindo
aproximadamente 265 x 360 mm, caixa c/100 unidades

cx 30 60 1 40 50 181

73

Envelope para correspondência, tipo comum,
apergaminhado, na cor branca, liso, com 90 g/m',
medindo aprox. 114x229 mm, caixa com 100
unidades.

cx 30 60 2 40 150 282

74.
Envelope tamanho ofÍcio, cor parda, tamanho 34 cm x
23,5 cm. Caixa com 100 unidades.

cx 30 35 4 100 60 229

Envelope, material papel kraft, gramatura 75mm, tipo
saco comum, comprimento 250mm, cor amarelo ouro,
largura '180mm, caracteristica adicionais pacote com
500u nidades

cx 30 50 100 262

76.
Espeto de madeira para churrasco de 250mm com 25
cm, 100 unidades no pacote PCT 50 35 40 50 175

77.
Espiral encadernaÇão, material plástico, dlâmetro
'17mm, comprimento 300 mm, cor preta, '1 00 folhas

PCT 10 50 80 45 185

78. PCT 10 50 80 30 170

79. Espiral encadernaçáo, material plástico, diâmetro I
mm, comprimento 300 mm, cor preta, 50 folhas

PCT í0 80 100 240

80
Espiral para encadernagáo transparente com 14 mm
de diâmetro ref. Lassane

PCT 10 80 60 200

81.
Espiral para encadernaçáo transpaÍente com 17 mm
de diâmetro ref. Lassane

PCT 10 30 80 20 140

82
Espiral para encadernaçáo transparente com 25 mm
de diâmetro ref. Lassane.

PCT 10 50 80 90 230
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Espiral encadernaçáo, material plástico, diâmetro 40
mm, comprimento 330 mm, cor preta, 350 folhas.
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PCT 10 50 80 120 26083.
Espiral, para encadernaçáo, em PVC, diâmetro 23mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernação de
140

10 50 80 60 20084.
Espiral, para encadernação, em PVC, diâmetro 29mm,
comprimento 33cm, capacidade de encadernaçáo de
200

PCT

UNID 36 120 2 '.|20 60 33885 Estilete de plástico LARGO 18 mm

2 120 80 35886 Estilete estreito lamina fina de 9 mm UNID 36 120

CART 50 50 10 120 50 28087 Etiqueta Multiuso 32 mm x 47 mm 6 Folhas 6011

25 204UNID 30 25 4 12088
Extensão mínimo 20 metros, 1101220 v, 3x2, 5mm com
capa anti-chama

55 5 240 100 52089 Extrator de grampo, tipo espátula em inox. UNID 120

UNID 120 55 5 240 50 47090 Extrator grampo, metal, espátula, cabo plástico

200 80 360Feltro 100% lã modeladora, cores diversas. MT 30 5091

UNID 100 í5 20 35 170Fio Cordáo De Sisal Natural Rolo 700mts Acabamento
Fino

120 200 445

92

eY. Fio de algodão bola com 60G cores variadas UNID í00 25

200 535UNID 120 50 5 16094. Fita adesiva crepe, 19 mm x 50m, multiuso, bege,
monoface.

UNID '120 80 5 240 200 64595. Fita adesiva durex transparente 25x50, 50 metros.

2 40 80 292PCT 120 5096.
Fita Adesiva PP 12mm x 30m Transparente, pacote
com 12 Unidades

120 70 2 120 200 5',12Fita adesiva transparente 45x45, embalagem contendo
5 rolos

PCT97

cx 30 50 1 40 50 1 7 198.
Fita adesiva transparente, monoface, 48x30 mm,
incolor, multiuso. Caixa com 100 unidades

40 1 120 50 241Fita crepe, monoface, 45X50MM, branca, multiuso,
pacote com 4 unidades

PCT 3099.

ROLO 30 200 20 120 80 450100.
Fita de sinalização, em polietileno, zebrada, preta e
amarela, rolo de 70 mm x 200 m.

120 40 225UNID 30 35't 01. Fita decorativa acetinada 20x50 cores diversas

30 2',15UNID 30 35 120Fita decorativa plástica lisa 20x10 cores diversas

20 120 '|-20 285UNID 25

'|.02.

Fita dupla face vhb extra forte 20 metros autoadesiva
25x30

80 70 200UNID 25 25104. Fita gomada 70mm com reforço 125ml1kg por rolo

140 90 3í5UND 30 55105. Fita kraft lisa 24X50,

300 300 120 300 1020UNID106. Flores artiÍiciais para decoração, cores variadas.

900 1490PCT 240 300107.
Folha emborrachada EVA com glitter cores variadas,

45x60cm x 3mm embalagem com 10 folhas
acondicionada em saco plástico.

í530PGT 240 90 300 900
Folha emborrachada EVA liso cores variadas,
45x60cm x 3mm embalagem com 10 folhas
acondicionada em saco plástico. (cores variadas)

108.

320 220 605PCT 50 15109.
Giz de cera nâo tóxico formato anatômico 959 contém
embalagem com 12 unidades

120 80 330120 10110 Glitter em pó de cores variadas 269

55 120 72 319UNID 72111 Grafite para lapiseira0.T 2b, tubo com 12 unidades

120 72 3í9UNID 72 55Grafite para lapiseira 0.9 2b, tubo com 12 unidades1',|2

I 
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115.

113.

Grampeador de mesa médio, para grampos 2616,

capacidade para grampear no mÍnimo 25 folhas,
capacidade de carga de um pente inteiro de grampo,
estrutura metálica.

UNIO 50 220 10 240 110 630

't14 Grampeador para madeira manual profissional para
qramposde4aSmm UNID 50 80 55 195

Grampeador profissional, até 100 folhas UNID 10 150 2 160 55

116.
Grampo para grampeador 23113, caixa com 1 .000
unidades.

cx 50 80 5 160 60 355

117. Grampo para grampeador 2616, caixa com 5.000
u n idades.

GX 120 300 5 í60 60 645

118.
Grampo para grampeador de madeira 106/8
qalvanizado, caixa com 5.000 unidades.

cx 10 100 5 "t60 60 335

1í9. Grampo trilho 80mm em aço, caixa com 50 unidades cx 10 40 40 2s0

120. Grampo trilho estendido plástico, pacote com 50
un idades.

PCT 50 25 10 160 395

1

Jogo de xadrez tamanho oficial tabuleiro 47 x 47cm,
casas com 5 x 5 cm marchetadas com lâminas de
madeira natural de primeira qualidade.

UNID 10 '140 70 220

122.

Jogo quebra-cabeça vertical, '10 peças em MDF,
medindo aproximadamente 130 x 140 x 18mm.
Acondicionado em embalagem de papeláo 415 x 217 x
95mm aprox.

10 140 25 175

123.
Jogos de memória de figura tamanho 8.7 x 5.7cm
confeccionado de papel 2709.

UNID 10 140 80

124.
Jogos de peças para montagem, sacolão monta tudo
com 1000 peças, peças plásticas e coloridas.
Acondicionado em sacola plástica com zÍper

UNID 10 140 230

125 Lantejoulas em cartela em poliéster para bordado de
3mm cores variadas

PCT 5 100 35 140

126.
Lantejoulas em cartela em poliéster para bordado de
5mm cores variadas

PCT 5 80 85 170

127 .
Lantejoulas em cartela em poliéster para bordado de
7mm cores variadas

PCT 5 100 50 í55

128.
Lápis de cor grande sextavado, ponta durável e
resistente, caixa com '12 cores.

25 320 200 575

Lápis preto Sext ecolapis No 2, caixa com 144
unidades.

cx 5 150 2 180 100 437

130. Lapiseira para graÍite 0.7mm 15 55 120 240

't31. Lapiseira para graÍite 0.9mm UNID 15 55 10 120 50 250

't32. Liga elástica 1009 pacote com 120 unidades PCT 30 30 40 100 202

133. Limpador para quadro branco (190m1) em spray UNID 10 15 5 85 355

't34. Linha de náilon fino rolo com 50mt ROLO 50 50 2 30 232

135.
Livro ata com margem com 100 folhas numeradas,
Íormato 21,6 x 32cm, capa cartonada preta frente e
verso.

UNID 't20 150 5 240 63s

Livro de ponto com 100 folhas no formato
2'l5mmx315mm.

UNID 80 200 2 280 562

137 .

Livro de protocolo, confeccionado em papel
apergaminhado, 64 g/m', posiçáo vertical, com 100
folhas impressas em campos pÍóprios, capa dura,
forrada de papel, em papel chambrim preto, medindo
í55x200mm

UNID 240 300 5 280 935

í38 Lupa média UNID 10 15 2 60 10 97

-.. '<8 a,, l, .Ex,J fr' -<EDa/ rI rGx, l, 
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139.

Marcador para quadro branco de resinas
termoplásticas tinta a bâse de álcool, pigmentos,
resinas, solventes, aditivos e ponta de acrílico azul
caixa com 12 unidades.

cx 't0 15 2 60 30 117

140 Massa para modelar grande com 12 cores cx 10 240 80 330

1 41 Molha dedo - glicerinado sólida. UNID 30 35 5 120 50 240
Palitos de picolé sorvete ponta redonda, dimensÕes de
1 1smm de comprimento, 2mm de espessura, 8,4mm
de largura, contendo 100 unidades no pacote.

PC 30 20 20 150 220

Papel 40kg 66x96cm í209 pacote com 100 folhas PCT 50 25 í0 í60 120 365

144.
Papel A4 colorido, 759/m2, medindo 297 x 210 mm,
nas cores rosa, azul, verde e amarelo, embalagem
contendo 100 folhas. pacote com 1 00 folhas

PCT 60 100 5 180 50 395

1Á\

Papel a4, 297 x 210 mm, 759/m', alcalino, ultra branco,
100% celulose de eucalipto, acabamento superficial
homogêneo, para reproduçáo, impressáo e escrita,
embalagem de proteçáo impermeável origina,
contendo as informaÇÕes do fabricante na embalagem.
Embalagem contendo 500 folhas, caixa com 10
resmas.

cx 240 500 5 500 250 í 495

146.
Papel acoplado com filme descartável para embalar
alimentos em rolo com 30mt. Caixa com12 rolos

cx 25 30 120 25 200

147 .
Papel almaço com pauta, com margem 200x270mm
pacote com 400 folhas.

PCT 25 25 200 35 285

148.
Papel almaço quadriculado, 7x7mm pacote com 400
folhas.

PCT 25 25 200 35

149.
Papel camurça 40x60 ideal para aplicaçÕes em
artesanatos em geral cores djversas pacote com 25
unidades

PCT 25 30 2 200 30

150.
Papel carbono azul para manuscrito contem 10Ofolhas
a4 2,1Q x29,7cm

cx 30 2 160 200 442

1 5 1
Papel cartáo fosco (várias cores) 50x70cm 2809
pacote com 20 u nidades

PCT 50 40 2 240 90 422

152. Papel color set 1 109 48x66cm pacote 20 folhas PCT 50 35 2 240 180 507

't Ã3.

154.

Papel crepom comum colorido 48cmx2m cores
variadas, pacote c/10 unidades.

PCT 30 2 230 200 582

Papel de presente core e estampas variadas 70x50cm
50 folhas

PCT 30 160 120 340

155.
Papel formulário continuo 2 vias 80 colunas, 1500
ioqos

cx 60 160 15 235

156. Papel fotográfico 1809 pacote com 20 folhas PCT 80 200 5 200 1.000 1485

157.
Papel fotográfico autoadesivo 1309 pacote com 20
folhas

PCT 80 150 5 300 1.000 1535

158
Papel laminado (várias cores) 47x58cm pacote 20
folhas

PCT 30 240 55 375

159. Papel micro ondulado 50x80cm pacote com 10
unidades

PCT 30 2 240 45 367

160.
Papel ofício 759 resma com 500 folhas 360X260MM,
caixa com 10 resmas.

cx 120 5 400 20 595

1 6 1
Papel para embrulho, em kraft natural 809/m2, cor
parda, medindo 1200mm, bobina com 60cmx200m

UNID 80 240 80 450

162.
Papel vergê, celulose vegetal, creme, 180 glm2,297
mm, 210 mm pacote c/ 50 fls.

PCT 50 30 10 160 100 350

163. Pasta AZ lombo estreito oÍicio UNID 50 150 20 400 50 670

-ê '§.Eldoiáclodo C6ÍaJás ô ,.rao.to SENHOR [t:/ 'tla..
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164.
Pasta AZ ofÍcio lombo largo em papêláo prensado
lombo largo, com alavanca e visor.

UNID 60 400 30 400 900 í 790

165.
Pasta AZ, A4 em papeláo prensado lombo largo, com
alavanca e visor.

UNID 80 100 25 240 900 1345

166. Pasta com elástico em papeláo UNID 80 50 50 270 150 600

167 .

Pasta fichário A3 em laminado de PVC (vinil) fosco,
revestida em laminado de PVC Íansparente para auto
personalizar. Mas medidas: 30,5cm altura x 463cm
largura x 6cm de lombada. Capacidade para ate 400
folhas 759.

UNID 30 í5 10 240 80 375

168.
Pasta grampo trilho plástica ofacio cristal, pacote com
10 u nidades.

PCT 30 20 50 240 150 490

169. UNID 50 400 100 300 1.600 2450

170.
Pasta suspensa marmorizada pintada plastificada
caixa com 50 unidades.

cx 25 70 20 240 300 655

Pastas aba elástico 5 cm tamanho oficio laminadas em
polipropileno com textura exclusiva. Pacote com 10
unidades

PCT 25 70 50 240 200 585

't72. cx 30 35 5 80 55 205

173.
Perfurador de papel com dois furos 12x12, distância do
furo 70mm 490x210x340mm capacidade para 30
folhas

UNID 25 5 '120 65 250

174. Perfurador para papel com cap. Para perfurar 03 mm UNID 10 40 5 120 60 235

175. Pilha alcalina 9v (bateria) UNID 50 20 20 240 50 380

176. Pilha alcalina aa 1.5 v (grande) pacote com 2 unidades UNID 100 55 240 100 495

177. Pilha alcalina aa 1.5 v (média) pacote com 2 unidades UNID 100 240 100

't78.
Pilha alcalina aa 1.5 v (pequena) pacote com 2
unidades

U NID 100 55 5 240 r00 500

179. Pilha alcalina aaa 1.5 v (palito) pacote com 2 unidades UNID 100 55 5 240 100 500

180.

í8'1.

Pincel artÍstico com cerdas brancas, cabo em madeira
longo, virola de alumínio e formato chato uso escolar.
N" 06

UNIID 20 10 5 160 20 215

Pincel artÍstico com cerdas brancas, cabo em madeira
longo, virola de alumÍnio e formato chato uso escolar.
N" 12

UNID 20 10 45 235

't82.
Pincel artístico com cerdas brancas, cabo em madeira
longo, virola de alumínio e formato chato uso escolar.
N" 14

UNIO 20 10 160 50 240

't 83.
Pincel artístico com cerdas brancas, cabo em madeira
longo, virola de alumínio e Íormato chato uso escolar.
N" 20

UNID 20 10 160 20 210

184
Pincel atômico c/ ponta de Íeltro, tinta a base de álcool,
espessura da escrita de 4,5mm. (cor azul, preto e
vermelho), caixa com 12 unidades.

10 30 2 80 30 152

Pincel de pelo n 02 pacote com '12 unidades (êm
cerdas brancas, cabo longo em madeira, virola de
alumínio.).

PCT 5 5 80 40

186.
Pincel de pelo n 04 pacote com í2 unidades (em
cerdas brancas, cabo longo em madeira, virola de
alumínio.).

PCT 5 5 80 40 130

187 .

Pincel de pelo n 06 pacote com 12 unidades (em
cerdas brancas cabo longo em madeira, virola de
alumínio. ).

5 80 40 í30

Eldoiâclodo cârajás

Pasta plástica com elástico, transparente cores
diversas, tamanho oÍicio com 20mm de espessura.

Percevejo material de metal, superficial galvanizado,
tamanho 1Omm carxa '100 unidades
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188
Pincel de pelo n 12 pacote com 12 unidades (em
cerdas brancas, cabo longo em madeira, virola de
alumínio.).

PCT 5 5 80 í30

189.
Pincel de pelo n 14 pacote com 12 unidades (em
cerdas brancas, cabo longo em madeira, virola de
alumínio.).

PCT 5 5 80 40 í30

190.
Pincel de pelo n 16 pacote com '12 unidades (em
cerdas brancas, cabo longo em madeira, virola de
alumínio.).

PCT 5 5 80 40 130

í 91.
Pincel de pelo n 20 pacote com 12 unidades (em
cerdas brancas, cabo longo em madeira, virola de
alumínio.).

PCT 5 80 40 130

192.
Pincel de pelo n 22 pacote com 12 unidades (em
cerdas brancas, cabo longo em madeira, virola de
alumínio.)

PCT 5 5 80 40 130

193
Pincel para quadro branco magnético, em material
plástico, descartável, cor azul, preta e vermelha. Caixa
c/ 12 unidades.

cx 5 30 2 200 100 337

UNID 3 25 5 120 30 183

't 95.
Pistola grande para cola quente profissional de silicone
com potência de 40w - 110 v à 240v com fio reforçado
com plug elétrico especial

UNID 15 15 2 ?40 90 362

196.
Pistola pequena para cola quente profissional de
silicone com potência de 40w - 110 v à 240v com fio
reforÇado com plug elétrico especial

UNID 15 2 240 60 337

't97 . PCT 30 80 200 320

198.

Placas em EPS (isopor) para uso em artesanato,
construÇão civil, juntas de dilatação, decoraçáo de
festas, esculturas, espessura de 20mm tamanho
2.000x'l.000mm

30 10 2 80 50 172

199.
Placas em EPS (isopoô para uso em artesanato,
construção civil, juntas de dilataÇão, decoração de
festas, esculturas, espessura de 5mm.

PCT 30 10 2 50 172

Pranchetas acrílicas, tipo oÍicio, cor cÍistal, prendedor
medidas: 0,3 x 23 x 36 cm.

UNID 60 120 10 400 750

201. Prendedor de papel, metal, Iombada 32 mm, ponta aço
inox, pp132, caixa com 12 unidades.

30 60 5 170 40 305

202. Pula corda com cabo de madeira tamanho 2,5 metros 10 240 40 290

203.

Quadro branco 1,20x0,90 metro, moldura em alumínio,
matéria prima empregada: chapa madeira vitrificada
branco brilhante 3mm. Acabamento com moldura de
alumínio natural acompanha suporte para aÍixação e
suporte para apagadoícanetas

UNID 5 5 ,| 80 2 93

204.

Quadro branco 2 m x1,2m metro, moldura em alumínio,
matéria prima empregada: chapa madeira vitrificada
branco brilhante 3mm. Acabamento com moldura de
alumínio natural acompanha suporte para aÍixação e
suporte para apagador/canetas

UNID 5 5 1 150 2 í63

205
Quadro branco tamanho'100 X 70 cm, superfície de
secagem rápida, com apoio para pinceis, moldura em
alumínio.

UNID 5 5 ,| 2 í3

206. Régua de madeiÍa 1 mt UNID 10 10 ? 100 150 272

Eldôrãclodo carãjás
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Pincel reto- proletor 30cmx3,5cmx0,3cm, cores
vaÍiadas
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Placas em EPS (isopor) para uso em artesanato,
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5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a co
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão
entregues na sede do municíPio;

Ê. .tE {l

mpetente ordem de
ser prestadas e/ou
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100 495207
Regua em acrílico transparente incolor, escala em
centÍmetros/milÍmetros, tamanho de 5Ocm

UNID 75 't 00 20 200

UNID 75 130 20 200 100 525208. Régua para escritório, em acrílico transparente incolor,
escala em centímetros/milÍmetros, tamanho 30cm

MT 50 100 300 150 600209
Tecido chita chitinha chitão microfibra estampado,
medindo 1x1,40

450MT 50 100 200 100210. Tecido juta, decoraçáo - artesanato.

10 200 30 240Tela para pintura artística 50x50 UNID211

200 30 240UNID 10212 Tela para pintura artÍstica 60x60

10 200 30 240UNID213, Tela para pintura artística 70x70

200 30 240UNID 10Tela para pintura artÍstica medindo 80x1mt214.

35 2 240 120 422UNID 25215 Tesoura de picotar corte z cabo plástico pequeno

5 240 í00 465UNID 20 100216 Tesoura multiuso 21cm laminas em aço inox original,
cabo de plástico

50 í0 240 100 430UNID 30Tesoura pequena sem ponta uso escolar

200 30 280UN!D 25 25Tinta acrílica spray uso geral 350m1, cores variadas

480 60 664UND 60 60 4219 Tinta guache náo tóxica solúvel em água a base de
resina água pigmentos com 250m1 cores variadas

70 200 30 350UNID 50220. Tinta oleo 50ml cores variadas

2 60 25 167cx 25 55221
Tinta para almofada de carimbo 40 ml preta e azul, cx
com 12 unidades.

7.500 11870MT 3000 1.000 100 270222.
TNT tecido não texturizado cores diversas 45grs/m2,
1,40 de largura rolo com 50 metros.

270 2.500 6870MT 3000 1.000 100223.
TNT, tecido não texturizado estampado, diversas
estampas 4Sgrs/m'z, 1,40 de largura rolo com 50
metros.

200 20 28220 30 12UNIDTrio de porta caneta/clips /lembrete cristal,
acrílico transparente.

material
224

20 180 130 455MT 25 í00Velcro compatÍvel, cor preta e branca, com adesivo.

200 200UN!Dm

Lousa de vidro branca 2,00 x 1,20, lousa de vidro i

para escolas, vidro temperado (5x mais forte quer o
vidro comum)fixação em alvenaria, drywwall ou painel
de madeira instalação na horizontal ou vertical, laterais
lapidadas e cantos levemente arredondados com
película de segurança. Lousa de vidro temperado de
grande durabilidade, completa com suporte de

deal

a ador e canetas

200200UNID227.

Lousa de vidro temperado incolor 06MM 2,00
CMX0,80CM; lousa de vidro ideal para escolas, vidro
temperado (5x mais forte quer o vidro comum) fixação
em alvenaria, drywwall ou painel de madeira instalação
na horizontal ou vertical, laterais lapidadas e cantos
levemente arredondados com Pelí cula de segurança.
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5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 10
dias.
5.3. A fiscalização e aceitaçáo do objeto seráo do órgão responsável pelos atos
de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação,
através de servidores da Unidade Administrativa em questáo, mediante
Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços seráo recebidos depois de
conferidas as especificaçÕes e quantidades dos mesmos;
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que

estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando
sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes.
Não serão aceitos produtos cujas condiçÕes de armazenamento e transporte
não sejam satisfatórias;
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade
dos produtos e/ou serviços com a especificação.
5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação.

6. DO PAGAMENTO
6.í. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos
p rod utos/execução dos serviços.
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descriçâo do

objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
6.i. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade
fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidÕes apresentadas
no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO I
assinaturas prorrogáveis nos termos da legislaçáo Vigente.

ffi"siÉ,iii*i§ffiÍ,iffiF;*ffi ÉI*lçffi s6
ti.i- n qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele

descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em

nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete,

encargos fisôais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra

natureza.

7.1- O Prazo de Viqência será de até í 2(doze) meses , a partir de sua data e

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender

rontamente às requisições e especificaçÔes deste TERMO DE REFERÊncte,p

a partir da
solicitante.

solicitaçáo através de ordem de compra/requisição do Setor

g.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais,

b"m como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob. sua

responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

d.5. Responder integralmente pelas obrigaçóes contratuais, nos termos do art,

70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empre-
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gados da CONTRATADA intentarem reclamaçÕes trabalhistas contra a
Contratante.
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contrataçâo, registro
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das forma-
lidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela
considerada inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando
houver fornecimento de máo de obra, a quitação para com a Seguridade Social
(CND) e FGTS.
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas,
8.12. Nâo prestar declaraçÕes ou informaçôes sem prévia autorização por
escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a
ele inerentes;
8.í 3. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente
contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.14. Manter equipe técnica para a prestaçáo dos serviços, assistência técnica
e manutençáo, durante o prazo de execução dos serviços;
8.15. Cumprir os serviços conforme disposiçÕes do presente contrato;
8.16. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.í 7. Prestar as informaçÕes e esclarecimentos sempre que solicitados pela
Contratante.

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento
substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas
alteraçôes.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a
prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade
responsável por esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as
obrigaçÕes assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as
condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9.5. Serâo considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo

recebimento.

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso
da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.
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Erd do do Carajás, 25 de Maio de 2022.

Fábio dos Santos Leal
SecÍetário Municipal de AdminisÍação

PoiaÍia N'57712021

Francísca ocha Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria N"373/2021

Severiano S paro Nascimento Macedo
Sec o Municipal de Educação

Port. no 022

Alde e Aires
de Saúdeunici

Port. no

,
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Paulo Franklin Oliveira das Chagas
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Port. n" 003/2021-GAB
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