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TERMO DE REFERÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

 
1. DO OBJETO 

 

Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para futura Aquisição de Materiais de Expediente 

destinados às Escolas Municipal do Moreno que serão necessários, conforme especificados neste Termo de 

Referência.  

O presente Termo de Referência tem como definição o Registro de Preços, para atendimento da solicitação 

da Secretaria de Educação de forma clara e objetiva. 

1.1. Modalidade do Registro de Preços 

 

1.1.1. A modalidade da licitação para Aquisição de Material de Expediente será Registro de Preços, de 

acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para 

a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, 

no âmbito do município do Moreno, considerando o aumento da oferta/procura pela matrícula na 

rede de ensino, considerando a necessidade para o início do ano letivo de 2022. 

 

1.1.2. Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 147/2014), a 

Administração estabelece neste Termo de Referência destinado para aquisição de Material de 

Expediente, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas 

e empresas de pequeno porte. Por essa razão, parcela de até 25% (vinte e cinco por cento) dos 

quantitativos divisíveis deverão ser destinados exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC n. 

123/2006. Essas “cotas reservadas” deverão ser definidas em função de cada item separadamente. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

2.1. Os materiais deverão ser entregues conforme descritos e especificados abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Cota de Reserva 
Principal 

ME/EPP/COOP 

1 
Papel para impressão A4, 75 gramas/m², papel branco 
medindo 210x297mm. Caixa com 10 resmas de 500 fls. 

CX 2250 R$ 201,13 R$ 452.550,00 Cota PRINCIPAL 

2 
Papel colorset cor vermelha, formato 110gr 48x66cm. 
Pacote com 20 fls. 

PCT 300 R$ 27,78 R$ 8.335,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

3 
Papel colorset cor azul, formato 110gr 48x66cm. Pacote 
com 20 fls. 

PCT 300 R$ 27,78 R$ 8.335,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

4 
Papel colorset cor verde, formato 110gr 48x66cm. Pacote 
com 20 fls. 

PCT 300 R$ 27,78 R$ 8.335,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

5 
Papel colorset cor amarela, formato 110gr 48x66cm. 
Pacote com 20 fls. 

PCT 300 R$ 27,78 R$ 8.335,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 
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6 
Cartolina, cores diversas, formato 180g/m² 50x66cm. 
Pacote com 100 fls. 

PCT 150 R$ 98,62 R$ 14.792,50 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

7 
Papel texturizado, fosco na cor branca, formato 180g/m² 
210x297mm. Pacote com 50 fls. 

PCT 300 R$ 24,98 R$ 7.495,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

8 

Almofada para carimbo – cor azul. Almofada para 
carimbo em tecido de longa duração, com entitamento 
permanente na cor azul, com base medindo 7x11cm. 

UNID 150 R$ 8,95 R$ 1.342,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

9 

Almofada para carimbo – cor preta. Almofada para 
carimbo em tecido de longa duração, com entitamento 
permanente na cor azul, com base medindo 7x11cm. 

UNID 150 R$ 8,95 R$ 1.342,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

10 

Apagador para quadro magnético especificação: 
apagador p/quadro magnético corpo em plástico com fel. 
Substituível, imãs internos p/ fixação em quadros 
magnéticos, medida 15x5cm. 

UNID 2250 R$ 8,81 R$ 19.830,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

11 

Papel 40 kg – Material: celulose vegetal, Aplicação: uso 
escolar, didático e impressões em geral, Dimensões 
Aproximadas: 64x94cm, Gramatura: 120 g/m². Pacote 
com 250 fls. 

PCT 300 R$ 344,50 R$ 103.350,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

12 
Balão Cores Diversas; Especificação: Balão Látex diversas 
cores Nº 7.0. Pacote com 50 Unidades 

PCT 750 R$ 9,78 R$ 7.335,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

13 
Livro de atas, folhas numeradas tipograficamente, c/100 
fls, gramatura 75 g/m, 297x210 mm. 

UNID 300 R$ 12,37 R$ 3.710,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

14 

Cola branca líquida para papel, cor branca, lavável, não 
tóxica fórmula a base d’água, com glicerina, frasco com 
90 g. Caixa com 12 unidades. 

CX 300 R$ 31,37 R$ 9.410,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

15 

Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, 
espessura da escrita 4,5 mm, cor azul. Caixa com 12 
unidades. 

CX 150 R$ 60,95 R$ 9.142,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

16 

Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, 
espessura escrita 4,5 mm, cor preto. Caixa com 12 
unidades. 

CX 150 R$ 60,95 R$ 9.142,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

17 

Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, 
espessura escrita 4,5 mm, cor vermelho. Caixa com 12 
unidades. 

CX 150 R$ 60,95 R$ 9.142,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

18 

Caneta esferográfica, transparente, corpo hexagonal, 
tampa ventilada, ponta de cobre de 1,0 mm com esfera 
de tungstênio, cor preta. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 R$ 49,57 R$ 7.435,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

19 

Caneta esferográfica, transparente, corpo hexagonal, 
tampa ventilada, ponta de cobre de 1,0 mm com esfera 
de tungstênio, cor azul. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 R$ 49,57 R$ 7.435,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

20 
Caneta marca texto, fluorescente, amarelo e ponta 
macia. Caixa com 12 unidades. 

CX 75 R$ 26,58 R$ 1.993,75 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

21 
Caneta marca texto, fluorescente, rosa e ponta macia. 
Caixa com 12 unidades. 

CX 75 R$ 26,58 R$ 1.993,75 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

22 
Grampo trilho plástico – macho e Fêmea. Pacote com 50 
unidades. 

PCT 75 R$ 30,15 R$ 2.261,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

23 

Corretivo fita, material base de poliacrilato, comprimento 
6 m, largura 5 mm, aplicação apagar caneta esferográfica. 
Caixa com 12 Unidades. 

CX 75 R$ 82,67 R$ 6.200,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

24 

CLIPS Nº 3/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, 
número 3/0. Material conforme norma SAE 1010/20. 
Embalagem: – Caixa com 440 unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

CX 300 R$ 20,47 R$ 6.140,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

25 

CLIPS Nº 4/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, 
número 4/0. Material conforme norma SAE 1010/20. 
Embalagem: – Caixa com 420 unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

CX 300 R$ 20,47 R$ 6.140,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 
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26 

CLIPS 6/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 
6/0. Material conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: 
– Caixa com 218 unidades, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

CX 75 R$ 20,47 R$ 1.535,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

27 

CLIPS 8/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 
8/0. Material conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: 
– Caixa com 170 unidades, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

CX 75 R$ 20,47 R$ 1.535,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

28 

Fita Adesiva Crepe 18mmx50m com constituída de 
dorso com papel crepado tratado, que proporciona 
características impermeabilizantes, boa resistência à 
tração, alta resistência ao cisalhamento e boa 
conformabilidade, sendo de constituição homogênea 
isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A 
fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de 
resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à 
superfície que for aplicada, não deixando resíduos de 
adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O 
enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão 
resistente. Na parte interna do tubete deverá vir 
impresso o prazo de validade, nome do fabricante e 
demais informações exigidas na legislação em vigor, 
isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades. 

PCT 75 R$ 38,45 R$ 2.883,75 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

29 

Fita Adesiva Transparente 12mmx30m - Constituída de 
um dorso de filme polipropileno biorientado (BOPP), 
coberta com adesivo a base de resina e borracha 
sintética, sensível a pressão. Embalagem pacote com 
20 rolos. 

PCT 30 R$ 34,40 R$ 1.031,90 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

30 

Fita Adesiva Transparente 45mmx45m. Constituída de 
um dorso de filme polipropileno biorientado (BOPP), 
coberta com adesivo a base de resina e borracha 
sintética, sensível a pressão Embalagem pacote com 4 
Rolos. 

PCT 150 R$ 27,39 R$ 4.109,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

31 
Envelope papel tipo A4 medindo 229x324mm na cor 
branca. Caixa com 100 unidades. 

CX 150 R$ 57,41 R$ 8.612,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

32 
Pasta arquivo morto com abas em polipropileno 350x 235 
mm, arquivamento de papel. Pacote com 20 unidades. 

PCT 200 R$ 231,56 R$ 46.312,67 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

33 
Pasta em papelão plastificado c/ elástico e aba 350x235 
mm, cores diversas. Caixa com 10 unidades. 

PCT 450 R$ 34,36 R$ 15.463,50 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

34 
Pasta plástica c/elástico e aba, polionda, 2 cm de altura, 
cores variadas. Caixa com 10 unidades. 

PCT 750 R$ 78,40 R$ 58.800,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

35 

Pasta suspensa plastificada, cores variadas, com visor, 
completa, reforçada, gramatura 240g/m, prendedor 
interno plástico, 360mmx240mm. Caixa com 50 
unidades. 

CX 150 R$ 274,36 R$ 41.154,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

36 

Pasta A-Z Lombo-largo; cartão com espessura de 1,7mm, 
forrado com papel monolúcido de 75gr, plastificado, 
mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e 
compressor plásticos, lombada: 80mm. Caixa com 20 
unidades. 

CX 75 R$ 527,96 R$ 39.597,25 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

37 

Pasta A-Z Lombo-estreito; cartão com espessura de 
1,7mm, forrado com papel monolúcido de 75gr, 
plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal 
e compressor plásticos, lombada: 60mm. Caixa com 20 
unidades. 

CX 75 R$ 527,50 R$ 39.562,25 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

38 
Bandeja acrílica 3 divisórias para mesa; Especificação: 
Bandeja para correspondência em acrílico fumê, 

UNID 150 R$ 134,63 R$ 20.195,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 
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resistente, comprimento aproximado: 36cm, largura 
25cm e altura 3,5cm. 

39 Bastão para cola quente – fina 7mm. UNID 3000 R$ 0,94 R$ 2.820,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

40 Bastão para cola quente – grossa 11mm. UNID 3000 R$ 1,65 R$ 4.960,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

41 
Borracha duas cores. Especificação:  borracha colorida de 
duas cores. Caixa com 40 Unidades. 

CX 150 R$ 49,90 R$ 7.484,50 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

41 

Calculadora 12 dig. média. visor inclinado móvel formato 
horizontal solar/ bateria teclas de arredondamento, raiz 
quadrada, porcentagem, grade total, memória, retorno 
de dígitos utiliza bateria ag13 c/ desligamento 
automático. 

UNID 75 R$ 37,21 R$ 2.791,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

42 

Pincel p/ quadro AZUL especificação: marcador especial, 
p/ quadro branco na cor azul – ponta de acrílico 4 mm, 
escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 750 R$ 88,21 R$ 66.160,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

43 

Pincel p/ quadro PRETO especificação: marcador especial, 
p/ quadro branco na cor preto – ponta de acrílico 4 mm, 
escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 750 R$ 88,21 R$ 66.160,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

44 

Pincel p/ quadro VERMELHO especificação: marcador 
especial, p/ quadro branco na cor vermelho – ponta de 
acrílico 4 mm, escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 
12 unidades. 

CX 450 R$ 88,21 R$ 39.696,00 
EXCLUSIVA 

ME/EPP/COOP 

VALOR TOTAL (R$): R$ 1.192.383,82 

 

2.2. Justificativa Quanto à Aquisição por itens 

2.2.1.  No caso em tela, a adoção do critério de menor preço por item trará maior concorrência na 

contratação, especialmente no tocante à possibilidade de obtenção de melhores preços, com base no 

potencial da economia de escala, em decorrência do quantitativo total.  

2.2.2.  Conclui-se, portanto, que o presente processo de Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM 

ensejando maior vantajosidade à Administração, uma vez que ocasiona celeridade, eficiência, e 

respeito ao interesse público, sem que haja o prejuízo à competitividade.  

 

2.3. Estimativas de consumo do órgão gerenciador 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 
ESTIMATIVA 
FORNECIDA 

1 
Papel para impressão A4, 75 gramas/m², papel branco medindo 210x297mm. Caixa com 10 
resmas de 500 fls. 

CX 2250 

2 Papel colorset cor vermelha, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

3 Papel colorset cor azul, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

4 Papel colorset cor verde, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

5 Papel colorset cor amarela, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

6 Cartolina, cores diversas, formato 180g/m² 50x66cm. Pacote com 100 fls. PCT 150 

7 Papel texturizado, fosco na cor branca, formato 180g/m² 210x297mm. Pacote com 50 fls. PCT 300 

8 
Almofada para carimbo – cor azul. Almofada para carimbo em tecido de longa duração, com 
entitamento permanente na cor azul, com base medindo 7x11cm. 

UNID 150 

9 
Almofada para carimbo – cor preta. Almofada para carimbo em tecido de longa duração, com 
entitamento permanente na cor azul, com base medindo 7x11cm. 

UNID 150 

10 
Apagador para quadro magnético especificação: apagador p/quadro magnético corpo em 
plástico com fel. Substituível, imãs internos p/ fixação em quadros magnéticos, medida 15x5cm. 

UNID 2250 
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11 
Papel 40 kg – Material: celulose vegetal, Aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral, 
Dimensões Aproximadas: 64x94cm, Gramatura: 120 g/m². Pacote com 250 fls. 

PCT 300 

12 Balão Cores Diversas; Especificação: Balão Látex diversas cores Nº 7.0. Pacote com 50 Unidades PCT 750 

13 Livro de atas, folhas numeradas tipograficamente, c/100 fls, gramatura 75 g/m, 297x210 mm. UNID 300 

14 
Cola branca líquida para papel, cor branca, lavável, não tóxica fórmula a base d’água, com 
glicerina, frasco com 90 g. Caixa com 12 unidades. 

CX 300 

15 
Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, espessura da escrita 4,5 mm, cor azul. 
Caixa com 12 unidades. 

CX 150 

16 
Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, espessura escrita 4,5 mm, cor preto. Caixa 
com 12 unidades. 

CX 150 

17 
Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, espessura escrita 4,5 mm, cor vermelho. 
Caixa com 12 unidades. 

CX 150 

18 
Caneta esferográfica, transparente, corpo hexagonal, tampa ventilada, ponta de cobre de 1,0 
mm com esfera de tungstênio, cor preta. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 

19 
Caneta esferográfica, transparente, corpo hexagonal, tampa ventilada, ponta de cobre de 1,0 
mm com esfera de tungstênio, cor azul. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 

20 Caneta marca texto, fluorescente, amarelo e ponta macia. Caixa com 12 unidades. CX 75 

21 Caneta marca texto, fluorescente, rosa e ponta macia. Caixa com 12 unidades. CX 75 

22 Grampo trilho plástico – macho e Fêmea. Pacote com 50 unidades. PCT 75 

23 
Corretivo fita, material base de poliacrilato, comprimento 6 m, largura 5 mm, aplicação apagar 
caneta esferográfica. Caixa com 12 Unidades. 

CX 75 

24 

CLIPS Nº 3/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 3/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 440 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 300 

25 

CLIPS Nº 4/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 4/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 420 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 300 

26 

CLIPS 6/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 6/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 218 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 75 

27 

CLIPS 8/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 8/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 170 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 75 

28 

Fita Adesiva Crepe 18mmx50m com constituída de dorso com papel crepado tratado, que 
proporciona características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao 
cisalhamento e boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea isenta de furos e 
materiais estranhos a sua textura. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de 
resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando 
resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito 
sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o 
prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em 
vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades. 

PCT 75 

29 

Fita Adesiva Transparente 12mmx30m - Constituída de um dorso de filme polipropileno 
biorientado (BOPP), coberta com adesivo a base de resina e borracha sintética, sensível a 
pressão. Embalagem pacote com 20 rolos. 

PCT 30 

30 

Fita Adesiva Transparente 45mmx45m. Constituída de um dorso de filme polipropileno 
biorientado (BOPP), coberta com adesivo a base de resina e borracha sintética, sensível a 
pressão Embalagem pacote com 4 Rolos. 

PCT 150 

31 Envelope papel tipo A4 medindo 229x324mm na cor branca. Caixa com 100 unidades. CX 150 

32 
Pasta arquivo morto com abas em polipropileno 350x 235 mm, arquivamento de papel. Pacote 
com 20 unidades. 

PCT 200 

33 
Pasta em papelão plastificado c/ elástico e aba 350x235 mm, cores diversas. Caixa com 10 
unidades 

PCT 450 

34 Pasta plástica c/elástico e aba, polionda, 2 cm de altura, cores variadas. Caixa com 10 unidades. PCT 750 
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35 
Pasta suspensa plastificada, cores variadas, com visor, completa, reforçada, gramatura 240g/m, 
prendedor interno plástico, 360mmx240mm. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 

36 

Pasta A-Z Lombo-largo; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 75gr, 
plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada: 
80mm. Caixa com 20 unidades. 

CX 75 

37 

Pasta A-Z Lombo-estreito; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 
75gr, plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada: 
60mm. Caixa com 20 unidades. 

CX 75 

38 
Bandeja acrílica 3 divisórias para mesa; Especificação: Bandeja para correspondência em acrílico 
fumê, resistente, comprimento aproximado: 36cm, largura 25cm e altura 3,5cm. 

UNID 150 

39 Bastão para cola quente – fina 7mm. UNID 3000 

40 Bastão para cola quente – grossa 11mm. UNID 3000 

41 Borracha duas cores. Especificação:  borracha colorida de duas cores. Caixa com 40 Unidades. CX 150 

41 

Calculadora 12 dig. média. visor inclinado móvel formato horizontal solar/ bateria teclas de 
arredondamento, raiz quadrada, porcentagem, grade total, memória, retorno de dígitos utiliza 
bateria ag13 c/ desligamento automático. 

UNID 75 

42 
Pincel p/ quadro AZUL especificação: marcador especial, p/ quadro branco na cor azul – ponta de 
acrílico 4 mm, escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 750 

43 
Pincel p/ quadro PRETO especificação: marcador especial, p/ quadro branco na cor preto – ponta 
de acrílico 4 mm, escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 750 

44 
Pincel p/ quadro VERMELHO especificação: marcador especial, p/ quadro branco na cor 
vermelho – ponta de acrílico 4 mm, escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 450 

 

2.3.1.  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados da assinatura não 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

3.1. Justifica-se que, de acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Educação em 2021, o 

Município do Moreno conta com o quantitativo de 25 escolas municipais distribuídas entre área 

Urbana e área Rural e cerca de 7.500 (sete mil e quinhentos) alunos matriculados.  

 

3.2. Diante do exposto, solicitamos as providências cabíveis no sentido de dar início à abertura do processo 

licitatório para o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Expediente para 

atendimento as necessidades das unidades Escolares.   
  

4. DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

4.1. Serão observados os aspectos referentes as amostras de acordo com Termo de Referência conforme 

determinam a Lei nº 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor, publicada no D.O.U. em 

12/09/90. 

 

4.2. Encerrada a fase de lances, ao licitante declarado vencedor será exigido à apresentação de amostra de 

todos os produtos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação, devendo 

ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação com sede à Av. Drº Sofrônio Portela, n° 3754, 

no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde serão remetidas a Comissão Técnica da Secretaria de 

Educação, a fim de verificar a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações do 
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instrumento convocatório. Caso o licitante não apresente as amostras no prazo estabelecido, a 

administração poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, 

respeitando a ordem de classificação: 

 

4.2.1.  A licitante detentora da melhor proposta deverá apresentar amostras dos produtos ofertados no 

prazo acima estabelecido, a contar da efetiva solicitação por parte do Pregoeiro; 

4.2.2.  A data e local da realização dos procedimentos de avaliação das amostras serão divulgados a todos 

os licitantes na sessão pública de abertura do processo ou, assim não ocorrendo, por meio de 

veiculação no Diário Oficial. 

4.3. Será desclassificada a proposta da licitante que tiver sua amostra rejeitada ou não a apresentar no 

prazo estabelecido. 

4.4. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura 

comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital. 
4.5. A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto oriundo de linha 

industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado análise anterior realizada por esta 

Administração. 
4.6. As amostras serão analisadas por comissão constituída por técnicos da Secretaria demandante, 

restando facultada a participação dos licitantes interessados no acompanhamento do procedimento 

de avaliação das amostras. 
4.7. A data e local da realização dos procedimentos de avaliação das amostras serão divulgados a todos os 

licitantes na sessão pública de abertura do processo ou, assim não ocorrendo, por meio de veiculação 

no Diário Oficial; 
4.8. As amostras devem ser encaminhadas através de documento redigido em papel timbrado e com 

carimbo da empresa licitante (Razão Social, CNPJ, Endereço) e deverão ser apresentadas em suas 

embalagens originais de fabricação, conforme o caso. 
4.9. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos e submetidos aos testes necessários, 

sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação. 
4.10. As amostras apresentadas deverão guardar total compatibilidade com as especificações 

discriminadas na proposta ofertada pelo licitante no certame. 
4.11. As empresas que forneceram os itens objeto deste Termo de Referência, para amostra os mesmos 

ficaram em poder da Comissão, comprovando a autenticidade do solicitado, para serem analisadas 

pela Comissão que avaliará a quantidade e o atendimento às especificações requeridas no Edital, 

emitindo parecer aprovando ou contraindicando os itens apresentados. 
4.12. Ficarão retidas todas as amostras apresentadas, sendo devolvidas após a homologação do certame, 

ressalvadas aquelas apresentadas pelo licitante vencedor que ficarão retidas provisoriamente até a 

entrega definitiva do objeto. 
4.13. Ao fim das avaliações, a comissão técnica da Secretaria de demandante, emitirá parecer 

circunstanciado, com vistas a confirmar a compatibilidade dos produtos ofertados com as 

especificações do instrumento convocatório, podendo, caso entenda necessário, submeter às 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO MORENO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA  

 

Rua 15 de Novembro, 136 – Centro – Moreno/PE – CEP: 54.800-000 Fone (81) 3535.0641 

CNPJ: 11.049.822/0001— 83 – email educacao@moreno.pe.gov.br 

amostras à análise de Órgão oficiais (ex.: IPEM, IMMETRO), às expensas do respectivo licitante, com o 

fito de melhor consubstanciar seu parecer a ser emitido pela área técnica. 
4.14. Se não for aceita a amostra do primeiro colocado, deve ser exigido do segundo e assim 

sucessivamente até ser classificada uma empresa que atenda plenamente as exigências do ato 

convocatório. 
4.15. Aprovadas as amostras, a proposta da empresa estará classificada. 
4.16. A partir da data em que for homologado o processo licitatório, as amostras retidas estarão à 

disposição das empresas que ofertaram as amostras, devendo retirá-las, no local em que foram 

entregues, no horário das 8h às 12h, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 
 

5. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

 

5.1. O prazo de entrega dos materiais de expediente é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, diretamente na sede da Secretaria de Educação 

situada na Rua 15 de Novembro, n° 136, Centro, Moreno - PE CEP: 54.800-000, conforme solicitação 

nos horários previamente estabelecidos pelo setor competente da Secretaria de Educação. 

5.1.1.  A Gerência de Contrato formalizará a solicitação do fornecimento dos materiais de expediente à 

Contratada por e-mail oficial informado no ato da assinatura do contrato, fazendo constar na 

solicitação: o quantitativo e o respectivo local de entrega. 

5.2. No caso de produtos, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, do prazo total recomendado pelo fabricante. 

5.3. Os Produtos serão recebidos no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável do acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta.  

5.4. Os materiais de expediente poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

5.5. Os materiais de expediente serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e 

quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.5.1.  Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado de 5 (cinco) dias, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo. 

5.6.  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6. DA PROPOSTA 
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6.1. Os licitantes deverão apresentar proposta de preço, com validade de 90 (noventa) dias conforme 

Termo de Referência. 

 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO  

 

7.1. O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contados a partir do 

início da sua assinatura.  

7.2. O prazo de vigência do instrumento contratual será conforme Exercício Financeiro ou utilização total 

saldo existente, contados a partir do início da sua assinatura. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1. O objeto descrito no Anexo I deste Termo de Referência será solicitado de acordo com as necessidades 

da Secretaria de Educação do Município do Moreno, mediante emissão de Contratos, que terão 

validade do Exercício Financeiro, e respectivas Autorizações de Fornecimento durante a vigência da 

respectiva Ata de Registro de Preços. 

8.2. A Secretaria de Educação do Município do Moreno será o órgão responsável pelos atos de controle e 

administração da Ata de Registro de Preços decorrentes deste instrumento. 

8.3. A convocação do fornecedor, pelo Município do Moreno, será formalizada e conterá o endereço e 

prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura dos respectivos Contratos e retirada das 

Autorizações de Fornecimento. 

8.4. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer para assinatura dos 

contratos e, retirada da Autorização de Fornecimento no prazo estipulado ou não cumprir as 

obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas na lei. 

8.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município do Moreno poderá indicar o próximo 

fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 

aplicação de penalidades. 

 

9. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

 

9.1. O fornecedor terá o seu registro de preços CANCELADO na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

a) Pela Secretaria de Educação, quando: 

I. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

II. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

III. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

IV. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Ordens de Fornecimentos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 
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b) Pelo fornecedor, quando: 

I. Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior; 

II. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais. 

9.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município do Moreno fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores a nova ordem de registro. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á: 

 

a) Efetuar a entrega dos produtos em local determinado pela Secretaria de Educação, por meio de 

veículo adequado sendo vedado à utilização de meios alternativos de transporte; 

b) Efetuar a entrega dos produtos nos horários determinados pela Secretaria de Educação; 
c) Fornecer os produtos com qualidade e em conformidade com as especificações contidas neste 

Termo de Referência, cumprindo, rigorosamente, todas as Normas que regulamentam este tipo de 

serviço; 

d) Fornecer para a Secretaria de Educação, amostra de todos os produtos entregue pela contratada 

que serão utilizados na transformação da refeição, podendo ser: alimentos confeccionados pela 

empresa, in natura e/ou industrializados, para averiguação da qualidade dos gêneros oferecidos. 

e) A entrega deverá ser efetuada por funcionários devidamente fardados e com crachá de 

identificação para que possam ter acesso aos locais de destino. 

f) Realizar, sempre que necessário entrega aos sábados, respeitando os horários determinados pela 

Secretaria de Educação uma vez que podem acontecer situações emergenciais necessitando deste 

serviço; 
g) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação em compatibilidade com 

as obrigações assumidas no Termo de Referência e Edital.  
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

 

a) Permitir a CONTRATADA o acesso às dependências para efetivação do fornecimento dos materiais 

de expediente no horário estabelecido pela Secretaria de Educação; 

b) Solicitar a imediata substituição do material quando for constatado qualquer tipo de irregularidade 

a exemplo de validade do produto ou ainda, na hipótese de verificação, no ato de sua entrega; 

c) Convocar a qualquer momento a CONTRATADA para prestar esclarecimento ou sanar dúvidas 

decorrentes da entrega do material;  

d) Oferecer todas as informações necessárias ao bom andamento do fornecimento; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e nos prazos estipulados;  
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f) Designar servidor para fiscalizar, acompanhar e atestar a entrega dos materiais estipulados no 

contrato.  

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

 

13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

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

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

14.2. 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. 

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

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

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

15.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
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15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018. 

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

15.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

15.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

15.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

15.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

15.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

15.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

15.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

15.11.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
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15.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
(6/100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

365 
 

16. DO REAJUSTE 

 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano a partir da data de assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
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b) Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

c) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 

f) Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

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 a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

17.2.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste 

Termo de Referência. 

17.3. As sanções previstas nos subitens 17.2 letra a, letra e, letra f e letra g, poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

17.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 
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17.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

17.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

17.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 

à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

17.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

17.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. O objeto, especificado e quantitativo constante deste Termo de Referência, são referências a serem 

verificadas de uma forma geral, indispensavelmente deve ser respeitado. Assim, este Termo jamais é 

exaustivo, havendo sempre a possibilidade de exceções, que justificadas, serão prontamente acatadas. 

18.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não 

poderão jamais constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a 

composição de preços unitários. Considerar-se-á, a Contratada como especializada em questão e que, 

por conseguinte, deverá ter computado no valor global da sua proposta também as complementações 

por acaso omitidas nas especificações, mais implícitas e necessárias ao adimplemento do objeto. 

19. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS / PREÇOS DE REFERÊNCIA 

 

19.1. O valor máximo aceitável para a contratação, para fins de aplicação do maior desconto, será de R$ 

1.192.383,82 (um milhão, cento e noventa e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e dois 

centavos). 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1. Por se tratar de Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Expediente, os recursos 

financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por conta da Secretaria de Educação, 

cujo elemento de despesa constará no respectivo contrato e nota de empenho, observando as 

condições estabelecidas no processo licitatório. 
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21. DOS ANEXOS 

 

ANEXO I A - Relação das Escolas; 

ANEXO I B - Planilha de Desembolso de Entrega; 

ANEXO II - Mapa de Cotação. 

 

Moreno, 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Marinalva Conceição de Véras 

Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO I A 

 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS ZONA URBANA / ZONA RURAL: 

ITEM ABREVIATURAS ESCOLAS ATENDIDAS ZONA URBANA ENDEREÇO Nº BAIRRO 

01 E.M.A.N. Escola Municipal Argemiro Nepomuceno Rua Alto das Pedreiras s/n Pedreiras 

02 E.M.A.C.S. Escola Municipal Aurea da Cunha e Sousa Rua Venezuela 126 Santo Antônio 

03 E.M.P.A.F.L. Escola Municipal Prof. Auta de França Lins Rua Capitão Calixto 50 
Nossa Sr.ª 

Conceição 

04 E.M.A.D. Escola Municipal Assembleia de Deus Rua Ormezinda Vasconcelos s/n Centro 

05 E.M.B.M. Escola Municipal Baltazar Moreno Rua Drº Sofrônio Portela 4309 Centro 

06 E.M.G.C.S. Escola Municipal Gerson Carneiro da Silva Loteamento Bonança s/n Bonança 

07 E.M.J.E.R. Escola Municipal Jornalista Edson Régis Rua Antônio Vicente 193 Bonança 

08 E.M.P.J.A.S. Escola Municipal Professora Josefa Alves da Silva Rua João Paulo II 16 Lote 92 

09 E.M.P.M.H.C. Escola Municipal Professora Maria Heraclides Campelo Rua Senador Antônio Farias 10 Galinha d’agua 

10 E.M.P.N.G. Escola Municipal Profª Noemi Guerra Rua Luiz de Matos Ferreira 111 
Alto da 

Liberdade 

11 E.M.O.L. Escola Municipal Otoniel Lopes Rua Otoniel Lopes 181 
Nossa Sr.ª da 

Conceição 

12 E.M.S.R. Escola Municipal Sevy Rocha Rua Argemiro Nepomuceno s/n 
Alto da 

Maternidade 

13 E.M.5.J. Escola Municipal 5 de Julho BR 232 KM 40 s/n Bonança 

14 E.M.W.B.A. Escola Municipal Wilson Bernadino de Arruda Av. Aluízio Cardoso de Moura s/n Bonança 

 

 

ITEM ABREVIATURAS ESCOLAS ATENDIDAS NA ZONA RURAL ENDEREÇO 

01 E.M.E.T. Escola Municipal Engenho Timbó Engenho Timbó 

02 E.M.E.C. Escola Municipal do Engenho Cumaru Engenho Cumaru 

03 E.M.E.J. Escola Municipal Engenho Jardim Engenho Jardim 

04 E.M.E.J. Escola Municipal Engenho Jussara Engenho Jussara 

05 E.M.E.S. Escola Municipal Engenho Serraria BR Engenho Serraria BR 

06 E.M.P.E.K. Escola Municipal Padre Edmund Kleipool Povoado de Massaranduba 

07 E.M.M.C.A. Escola Municipal Maria do Carmo Arcoverde Engenho Pinto 

08 E.M.E.U. Escola Municipal do Engenho Una Engenho Una 

09 E.M.M.A.S. Escola Municipal Maria Angelita de Souza Engenho Brejo 

10 E.M.E.C.A. Escola Municipal Engenho Contra Açude Engenho Contra Açude 

11 E.M.E.C. Escola Municipal Engenho Canzanza Engenho Canzanza 
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ANEXO I B 

 

 Planilha de Desembolso de Entrega 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 
ESTIMATIVA 
FORNECIDA 

1 
Papel para impressão A4, 75 gramas/m², papel branco medindo 210x297mm. Caixa com 10 
resmas de 500 fls. 

CX 2250 

2 Papel colorset cor vermelha, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

3 Papel colorset cor azul, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

4 Papel colorset cor verde, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

5 Papel colorset cor amarela, formato 110gr 48x66cm. Pacote com 20 fls. PCT 300 

6 Cartolina, cores diversas, formato 180g/m² 50x66cm. Pacote com 100 fls. PCT 150 

7 Papel texturizado, fosco na cor branca, formato 180g/m² 210x297mm. Pacote com 50 fls. PCT 300 

8 
Almofada para carimbo – cor azul. Almofada para carimbo em tecido de longa duração, com 
entitamento permanente na cor azul, com base medindo 7x11cm. 

UNID 150 

9 
Almofada para carimbo – cor preta. Almofada para carimbo em tecido de longa duração, com 
entitamento permanente na cor azul, com base medindo 7x11cm. 

UNID 150 

10 
Apagador para quadro magnético especificação: apagador p/quadro magnético corpo em 
plástico com fel. Substituível, imãs internos p/ fixação em quadros magnéticos, medida 15x5cm. 

UNID 2250 

11 
Papel 40 kg – Material: celulose vegetal, Aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral, 
Dimensões Aproximadas: 64x94cm, Gramatura: 120 g/m². Pacote com 250 fls. 

PCT 300 

12 Balão Cores Diversas; Especificação: Balão Látex diversas cores Nº 7.0. Pacote com 50 Unidades PCT 750 

13 Livro de atas, folhas numeradas tipograficamente, c/100 fls, gramatura 75 g/m, 297x210 mm. UNID 300 

14 
Cola branca líquida para papel, cor branca, lavável, não tóxica fórmula a base d’água, com 
glicerina, frasco com 90 g. Caixa com 12 unidades. 

CX 300 

15 
Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, espessura da escrita 4,5 mm, cor azul. 
Caixa com 12 unidades. 

CX 150 

16 
Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, espessura escrita 4,5 mm, cor preto. Caixa 
com 12 unidades. 

CX 150 

17 
Pincel atômico, tinta à base de álcool ponta de feltro, espessura escrita 4,5 mm, cor vermelho. 
Caixa com 12 unidades. 

CX 150 

18 
Caneta esferográfica, transparente, corpo hexagonal, tampa ventilada, ponta de cobre de 1,0 
mm com esfera de tungstênio, cor preta. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 

19 
Caneta esferográfica, transparente, corpo hexagonal, tampa ventilada, ponta de cobre de 1,0 
mm com esfera de tungstênio, cor azul. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 

20 Caneta marca texto, fluorescente, amarelo e ponta macia. Caixa com 12 unidades. CX 75 

21 Caneta marca texto, fluorescente, rosa e ponta macia. Caixa com 12 unidades. CX 75 

22 Grampo trilho plástico – macho e Fêmea. Pacote com 50 unidades. PCT 75 

23 
Corretivo fita, material base de poliacrilato, comprimento 6 m, largura 5 mm, aplicação apagar 
caneta esferográfica. Caixa com 12 Unidades. 

CX 75 

24 

CLIPS Nº 3/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 3/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 440 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 300 

25 

CLIPS Nº 4/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 4/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 420 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 300 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO MORENO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA  

 

Rua 15 de Novembro, 136 – Centro – Moreno/PE – CEP: 54.800-000 Fone (81) 3535.0641 

CNPJ: 11.049.822/0001— 83 – email educacao@moreno.pe.gov.br 

26 

CLIPS 6/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 6/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 218 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 75 

27 

CLIPS 8/0 - Clips para papel, em aço galvanizado, número 8/0. Material conforme norma SAE 
1010/20. Embalagem: – Caixa com 170 unidades, com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

CX 75 

28 

Fita Adesiva Crepe 18mmx50m com constituída de dorso com papel crepado tratado, que 
proporciona características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao 
cisalhamento e boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea isenta de furos e 
materiais estranhos a sua textura. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de 
resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando 
resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito 
sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o 
prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em 
vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades. 

PCT 75 

29 

Fita Adesiva Transparente 12mmx30m - Constituída de um dorso de filme polipropileno 
biorientado (BOPP), coberta com adesivo a base de resina e borracha sintética, sensível a 
pressão. Embalagem pacote com 20 rolos. 

PCT 30 

30 

Fita Adesiva Transparente 45mmx45m. Constituída de um dorso de filme polipropileno 
biorientado (BOPP), coberta com adesivo a base de resina e borracha sintética, sensível a 
pressão Embalagem pacote com 4 Rolos. 

PCT 150 

31 Envelope papel tipo A4 medindo 229x324mm na cor branca. Caixa com 100 unidades. CX 150 

32 
Pasta arquivo morto com abas em polipropileno 350x 235 mm, arquivamento de papel. Pacote 
com 20 unidades. 

PCT 200 

33 
Pasta em papelão plastificado c/ elástico e aba 350x235 mm, cores diversas. Caixa com 10 
unidades 

PCT 450 

34 Pasta plástica c/elástico e aba, polionda, 2 cm de altura, cores variadas. Caixa com 10 unidades. PCT 750 

35 
Pasta suspensa plastificada, cores variadas, com visor, completa, reforçada, gramatura 240g/m, 
prendedor interno plástico, 360mmx240mm. Caixa com 50 unidades. 

CX 150 

36 

Pasta A-Z Lombo-largo; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 75gr, 
plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada: 
80mm. Caixa com 20 unidades. 

CX 75 

37 

Pasta A-Z Lombo-estreito; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 
75gr, plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada: 
60mm. Caixa com 20 unidades. 

CX 75 

38 
Bandeja acrílica 3 divisórias para mesa; Especificação: Bandeja para correspondência em acrílico 
fumê, resistente, comprimento aproximado: 36cm, largura 25cm e altura 3,5cm. 

UNID 150 

39 Bastão para cola quente – fina 7mm. UNID 3000 

40 Bastão para cola quente – grossa 11mm. UNID 3000 

41 Borracha duas cores. Especificação:  borracha colorida de duas cores. Caixa com 40 Unidades. CX 150 

41 

Calculadora 12 dig. média. visor inclinado móvel formato horizontal solar/ bateria teclas de 
arredondamento, raiz quadrada, porcentagem, grade total, memória, retorno de dígitos utiliza 
bateria ag13 c/ desligamento automático. 

UNID 75 

42 
Pincel p/ quadro AZUL especificação: marcador especial, p/ quadro branco na cor azul – ponta de 
acrílico 4 mm, escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 750 

43 
Pincel p/ quadro PRETO especificação: marcador especial, p/ quadro branco na cor preto – ponta 
de acrílico 4 mm, escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 750 

44 
Pincel p/ quadro VERMELHO especificação: marcador especial, p/ quadro branco na cor 
vermelho – ponta de acrílico 4 mm, escrita de 2 mm, recarregável. Caixa com 12 unidades. 

CX 450 

 


