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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.2 Este Termo de Referência tem como objeto a aquisição de materiais pedagógicos para a 
manutenção das atividades dos alunos da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino da Cidade 
do Paulista-PE, obedecendo todas as especificações constantes neste Termo de Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1 A presente aquisição se justifica pela CI nº 038/2022 do Secretario Executivo de Desenvolvimento 
Educacional que justifica a presente aquisição tendo em vista que: 

2.1.1 O lúdico é um recurso metodológico muito utilizado por profissionais da Educação por suas 
importantes contribuições na aprendizagem de alunos com deficiência intelectual e no avanço do 
processo inclusivo. Comprovadamente, autores como Montessori (1965), Rosamilha (1979), Cunha 
(1998), Maluf (2003), Dalabona e Mendes (2004), Kishimoto (apud Lucena, 2004), Antunes (2005; 
2006) e Kishimoto (2005) têm demonstrado sua eficácia em diversas áreas do desenvolvimento 
humano. Os brinquedos e as brincadeiras na infância despertam nas crianças diversas emoções, 
sentimentos e sensações, assim como a capacidade da criança de desenvolver aspectos psicomotores, 
sensoriais, cognitivos, sociais e afetivos. 

2.1.2 É nítido que a abordagem lúdica é integradora dos aspectos motores, cognitivos, afetivos e 
sociais, partindo do pressuposto de que é brincando e jogando que a criança aprende e ordena o mundo 
à sua volta, percebendo experiências e conhecimentos e, sobretudo, introduzindo princípios, atitudes 
e valores entre os alunos, favorecendo a aceitação, o acolhimento, a valorização e a inclusão de alunos 
com deficiência intelectual. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. O custeio da despesa em pauta ocorrerá por conta da seguinte classificação orçamentária: 

Secretaria de Educação do Município do Paulista 

● ATIVIDADE: 4014 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil. 

● ATIVIDADE: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental 
● ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
● FONTE: 15001001 - Recursos de Impostos - Identificação das despesas com MDE (25%) 
● FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação 

Básica) 

3.2. A Nota de Empenho será emitida após a finalização do trâmite licitatório e antes da formalização 
do instrumento contratual, sendo incluído em seu histórico a identificação do processo licitatório e 
demais informações necessárias. Por oportuno, sublinhamos que a Secretaria de Educação dispõe 
de saldo orçamentário para o referido empenhamento. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

4.1. Os itens foram descritos com as especificações necessárias para garantir a qualidade da 
contratação. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, 
elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de 
qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962. 

4.1.1. Os brinquedos deverão estar em conformidade com as Portarias do Inmetro nº 108 de 
13/06/2005, 133 de 15/08/2003, 369 de 27/09/2007 e 321 de 29/10/2009. 

4.1.2. Deverão ainda possuir Selo de Identificação da Conformidade de Segurança de 
Brinquedo. 
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4.2. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS: 
 

Item Descrição Detalhada Quant Und IMAGEM ILUSTRATIVA 

1 

ALFABETICO SILÁBICO - Alfabeto 
silábico 150 peças: alfabeto silábico 150 
peças em mdf composto por 150 peças 
medindo 4 x 4 cm, composto por sílabas e 
letras, e um dos lados com fundo branco 
ultravioleta atóxico e serigrafia ultravioleta 
na cor preta atóxica. Tampa com face 
externa pintada com fundo branco 
ultravioleta atóxico e serigrafada em 
policromia ultravioleta atóxica, com orifício 
de 1 cm de diâmetro (para facilitar a 
abertura da caixa). Acondicionado em 
caixa de madeira (com encaixe de correr) 
medindo 18 x 18 x 6 cm. Lacrada com 
película de pvc encolhível. Produto com 
certificação do INMETRO. Material: mdf". 
CatMat 460649 

22 Un. 

 

2 

ALFABETO AMPLIADO - Tamanho: 
Banner com medida total de 120x65cm. 
Acabamento: Bastões de madeira + corda 
na parte superior. CatMat Não localizado 

18 Un. 

 

3 

ALFABETO MÓVEL - alfabeto móvel 
degrau letra de forma mdf: alfabeto móvel 
degrau em mdf letra de forma, o jogo do 
alfabeto móvel degrau letra cursiva 
contem 1 expositor contendo 3 degraus, 
sendo um deles com serigrafia preta 
vinílica atóxica, com 9 partes por andar 
medindo 10 x 4,5 cm. Acompanha: 5 jogos 
de alfabeto completo, cursivo em m.d.f. 
0,28 cm, pintado com fundo branco 
ultravioleta atóxico e serigrafia ultravioleta 
atóxica nas cores magenta, azul e preto. 
Sendo: consoantes - um lado com 
consoantes maiúsculas cursivas e outro 
lado consoante minúscula, ambas na cor 
azul. vogais - um lado com vogais 
maiúsculas cursivas, outro lado com 
vogais minúsculas, ambas na cor 
magenta. Cada letra mede 3 x 9 cm. Os 
caracteres das fontes são alinhados em 
relação a 2 linhas de base, delimitando a 
altura das letras maiúsculas e 1 linha 

23 Un. 
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mediana pontilhada delimitando a altura 
de cada letra cursiva minúscula. Base do 
expositor medindo: 38 x 20,5 x 20 cm. 
CatMat 462529 

4 

ARAMADO - aramado casinha: 
dimensões do brinquedo pedagógico 
aramado casinha fechado 27 x 27 x 27 cm, 
e o aramado montado tem 27 x 27 x 50 cm 
material: madeira, mdf, apropriada para 
usar o aramado a partir de 2 anos de 
idade. “O brinquedo acondicionado em 
caixa de papel micro ondulado ilustrado”. 
CatMat 473100 

22 Un. 

 

5 

BAMBOLÊ - Bambolê (colorido): 
descrição do produto: uso: desenvolvido 
para exercício específico, que trabalha 
equilíbrio e coordenação motora global. 
Para realizar o exercício 
satisfatoriamente, a criança deverá 
desenvolver a noção de esquema corporal 
e estruturação espaço temporal. 
Desenvolve: coordenação dinâmica-
global, estruturação espaço temporal, 
equilíbrio, noção de esquema corporal. 
Composição: aro de plástico pvc 
reforçado com 63cm de diâmetro para 
ginástica em movimento. CatMat 466199 

250 Un. 

 

6 

BANDINHA RITMICA - Bandinha rítmica 
(20 instrumentos mini reais). Uso: o 
manuseio dos instrumentos mini reais fará 
com que a criança desenvolva o 
diferenciar entre os sons, passando a 
aprender a tocar cada instrumento 
individualmente, como também em grupo. 
Desenvolve: coordenação motora, 
diferenciação entre sons, diferenciação e 
reconhecimento dos instrumentos 
musicais, ritmo e equilíbrio emocional. 
Composição: conjunto de 20 instrumentos 
mini reais, como segue: afoxé, agogô, 
black, campanella, castanhola, clave de 
rumba, conguês, flauta doce, ganzá, 
maraca, pandeiro pastoril, platinelas, 
prato, surdo-mor, tambor, surdão, corneta, 
reco-reco, pandeirinho e triângulo. 
Acondicionado em mochila / bolsa. 
CatMat 462302 

18 Un. 

 

7 

BARALHO BAIXA VISÃO - Baralho 
especial para pessoas com dificuldade 
visual. Números com 3 cm, facilitando sua 
visualização. Personalização Total 
(naipes, verso e embalagem). 
Quantidade: 108 Cartas Formato: 5,7 cm 
x 8,9 cm Material: 100% Plástico / 

36 Un. 
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Impermeável / Alta durabilidade 
Embalagem: Caixinha em papel cartão 
laminada / Estojo duplo preto. CatMat 
Não localizado 

8 

BINGO EM LIBRAS - Jogo composto por 
10 tabuleiros com o alfabeto em LIBRAS 
e PORTUGÊS sortidos nas peças; 27 
peças para ser cantada e marcadores. 
Auxilia na memorização do alfabeto em 
Libras, na socialização e inclusão. CatMat 
Não localizado 

18 Un. 

 

9 

BLOCO DE ENCAIXE VERTICAL - Base 
em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 
10 pinos para encaixe das peças + 25 
peças geométricas coloridas com furos 
para serem encaixados na base. Pode ser 
usado também como um quebra cabeça / 
puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio 
lógico, concentração, seriação e 
classificação. Idade recomendada: acima 
de 3 anos. CatMat 480961 

18 Un. 

 

10 

CAIXA MATEMÁTICA MADEIRA - Caixa 
em madeira, com peças em madeira, para 
trabalhar as operações, horas. Fundo que 
possibilitar riscar com giz. Desenvolver 
crianças cores e formas habilidades 
cognitivas, e coordenação de mão e olho. 
Dimensões: 31 cm x 20 cm x 5 cm. CatMat 
480954 

18 Un. 

 

11 

CAIXA TÁTIL - brinquedo que estimula a 
percepção sensorial de forma lúdica e 
divertida. Trata-se de uma caixa de 
madeira, colorida, com uma abertura em 
uma das laterais, onde a criança irá 
colocar a mãozinha para "descobrir" 
peças com texturas diferentes. O objetivo 
é achar os pares com a mesma 
textura/material/tamanho usando apenas 
o tato (a caixa é vedada, de forma que a 
criança não consegue visualizar o que 
está dentro). São 8 pares no total - 
permitindo a manipulação e exploração 
deste sentido. Material: MDF - 1 caixa - 
235x235x122 mm - com 8 pares de 
texturas diferentes Embalagem: PVC 
Encolhível. Faixa etária: A partir de 03 
anos. CatMat Não localizado 

18 Un. 
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12 
CONE PLÁSTICO - Cone Plástico 
colorido 24 cm de altura. CatMat 444232 

180 Un. 

 

13 

CUBOS DE ENCAIXA - Os cubos 
permitem o encaixe do menor para o 
maior e auxiliam a criança na construção 
de noções como: maior/menor, maior 
que/menor que, sequência, inclusão, 
seriação. Composição / Material: Madeira. 
CatMat Não localizado 

72 Un. 

 

14 

DOMINÓ ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS - A 
partir de desenhos de objetos do 
cotidiano, as crianças farão associações 
lógicas enquanto se divertem jogando. 
Faixa etária recomendada: a partir de 3 
anos. Dimensões do produto com 
embalagem: 17 x 10 x 5cm Peso 
aproximado do produto: 375g Itens 
inclusos 28 peças. Composição / Material: 
Madeira. CatMat 468453 

20 Un. 

 

15 

DOMINÓ DE FRASES - dominó de frases: 
jogo de domino confeccionado em 
madeira prensada (MDF), impressos em 
silk-screen policromia, com diferentes 
figuras ilustradas e suas partes dispersas. 
Acondicionado em caixa de madeira. 
Quantidade de peças: 28. Dimensões: 35 
x 70 x 2,8 mm cada peça. CatMat Não 
localizado 

26 Un. 

 

16 

DOMINÓ NUMÉRICO - Produto: Jogo 
Dominó em Madeira com 28 peças 
Infantil. - Material: Madeira MDF e Papel 
Cartão. - Dimensões do Produto: (C x A x 
L) 19cm x 4cm x 5cm (Comprimento x 
Altura x Largura). - Peso do Produto: 
239g. - Composição: Jogo Dominó em 
Madeira. - Indicado para crianças maiores 
de 4 anos. - Certificado pelo INMETRO. 
CatMat Não localizado 

22 Un. 
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17 

DOMINÓ SILÁBICO - jogo forma 
palavras, caixa de madeira, até 28 peças, 
encaixe de correr, material em madeira ou 
MDF. CatMat Não localizado. 

18 Un. 

 

18 

ESQUEMA CORPORAL - Trabalha a 
nomeação das partes do corpo, 
composição e ação exploratória do 
mesmo. Dimensões: Caixa em papelão 
microondulado medindo 369 mm X 255 
mm x 30 mm. Dimensões: Comprimento: 
34 cm Altura: 25 cm Largura: 0,6 cm 
Garantia: 3 meses contra defeitos de 
fabricação. CatMat 462490 

47 Un. 

 

19 

JOGO BATE PINOS - Brinquedo 
educativo de madeira bate pinos com 1 
martelo e 8 peças; - Exercita a habilidade 
de observação das crianças; - Estimula 
criatividade e habilidades de análise das 
crianças; - Estimula a coordenação 
motora das crianças; - Contribui para o 
desenvolvimento do pensamento lógico, 
aprimoramento da atenção e aguçar a 
curiosidade das crianças; - A partir de 36 
meses; - Tamanho: 13 cm (A) x 27 cm (L) 
x 10 cm (C); - Composição: Madeira. 
CatMat Não localizado 

36 Un. 

 

20 

JOGO DA MEMÓRIA – material 
cartonado, composto por 1 jogo da 
memória com até 54 peças (27 pares). 
CatMat 480290 

31 Un. 

 

21 

JOGO DA VELHA ADAPTADO - Jogo da 
velha com relevo: jogo confeccionado em 
E.V.A. colorido, composto por 01 tabuleiro 
de 30 x 30 cm com relevo delimitando as 
casas (apresenta indicador de sentido no 
canto superior direito) e 10 peças para 
jogar, sendo: 05 círculos de 7 cm de 
diâmetro e 05 quadrados de 7 x 7 cm. 
CatMat Não localizado 

18 Un. 
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22 

JOGO DE DAMAS - Jogo de damas (24 
pedras); Descrição do produto: Uso: este 
jogo possibilita atividades desafiadoras e 
existe participação da criança para 
resolver situações-problemas. Isto faz a 
criança crescer através da procura de 
soluções e alternativas. Estimula a 
atenção e concentração, raciocínio, 
antecipação e planejamento. Participando 
de jogos com regras a criança aprende a 
respeitá-las, esperar sua vez para jogar, 
aceitar o resultado, etc. desenvolve: 
atenção e concentração, raciocínio, 
antecipação e planejamento, limiar de 
frustação. Composição: jogo medindo 
24x24cm em madeira fibrosintética 
impressa com silk screen, 24 pedras em 
duas cores. CatMat 29920 

18 Un. 

 

23 

JOGO DE MEMÓRIA ALTO RELEVO - 
Este jogo trabalha especialmente a 
coordenação fina uni e bimanual. Permite 
que crianças com deficiência visual 
possam jogar com crianças sem 
deficiência e assim todos se divertem 
juntos. Contém 20 (vinte) peças de 
madeira com superfícies em alto relevo, 
apresentando 10 (dez) tipos diferentes 
(retos, arredondados, profundos, 
quadriculados e circulares) e seus 
respectivos pares. Embalagem pote 
plástico transparente. Idade a partir de 4 
anos. CatMat Não localizado 

35 Un. 

 

24 

JOGO TORRE DE FORMAS 
GEOMÉTRICAS - Madeira e M.D.F. 
usinado - 1 base de M.D.F. de 14 x 14 x 
13,5 cm, com 4 (quatro) varetas madeira 
de 11 cm e 16 peças de formas 
geométricas, sendo: Retângulo, triângulo, 
quadrado e círculo, 4 unidades de cada 
forma geométrica. Embalagem: Película 
de P.V.C. encolhível. Produto com 
certificação do INMETRO. CE-
BRI/ICEPEX - N 00928-96. CatMat Não 
localizado 

22 Un. 

 

25 

JOGOS DE ALINHAVOS - 5 peças em 
madeira, e 5 peças cordões. Objetivo - 
Estimula o desenvolvimento da 
coordenação motora, da noção espacial, 
da concentração e da criatividade. Lúdico 
e divertido. FIGURAS - Disponível nas 
versões: animais, formas, frutas e letras. 
*Recomendado para crianças maiores de 
3 anos. *Selos do INMETRO e OCP 0006. 
CatMat Não localizado 

18 Un. 
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26 
JOGOS DE ENCAIXE - Tipo kit com 500 
peças de bloco de montar bloc slim colors. 
CatMat Não localizado 

39 Un. 

 

27 

JOGOS DE FORMAS GEOMÉTRICAS - 
Blocos de construção (40 peças). Uso: a 
“construção" é uma das atividades que 
mais interesse desperta na criança. 
Usando blocos para concretizar as mais 
diferentes ideias a criança estará 
desenvolvendo sua atividade, ao mesmo 
tempo em que manipulará peças de 
diferentes tamanhos formas e cores. Essa 
manipulação do material é condição 
essencial para que ela consiga alcançar a 
compreensão de certos conceitos 
básicos, tais como: ordenação, 
permanência. Desenvolve ainda a 
atenção e concentração, motricidade 
ampla e fina, coordenação viso-motora, 
equilíbrio estático. Desenvolve: 
criatividade, conceitos matemáticos, 
atenção, concentração, coordenação 
viso-motora, motricidade, relações 
espaciais. Composição: contém 40 blocos 
de construção em madeira selecionados 
criteriosamente quanto a cores e 
formatos. Tintas atóxicas. Acondicionado 
em mochila plástica. CatMat 480495 

18 Un. 

 

28 

JOGO DE MEMÓRIA COM TEXTURA - O 
uso deste jogo possibilita a percepção e 
interpretação por meio da exploração 
sensorial, trabalha coordenação motora 
fina e manuseio de forma uni e bimanual. 
Faixa etária recomendada: A partir de 5 
anos. Dimensões do produto com 
embalagem: 22 x 12 x 4 cm. Peso 
aproximado do produto: 450g. Itens 
Inclusos: 16 peças. Composição / 
Material: Madeira. Embalagem: Madeira. 
CatMat Não localizado 

24 Un. 
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29 

JOGOS DE QUEBRA-CABEÇA - Blocos 
Quebra-Cabeças Zoológico -36 PEÇAS- 
PLASTICO OU MADEIRA (35 x 35 x 35 
cm; 490 g. CatMat 477117 

21 Un. 

 

30 

JOGOS EM BLOCOS – material madeira, 
dimensões 335 x 200 x 55, caixa tipo 
estojo Descrição complementar: 
composto por 48 peças. CatMat 285179 

24 Un. 

 

31 

JOGO ADAPTADO PARA DEFICIENCIA 
VISUAL - jogo adaptado da velha para 
deficiente visual madeira dimensões 
(6x180x180mm) Simque ou similar. 
CatMat Não localizado 

18 Un. 

 

32 

ENGROSSADOR - Alimentar-se ou 
mesmo escovar os dentes pode ser mais 
fácil se o controle sobre a ferramenta for 
maior. O Engrossador facilita as 
atividades de vida diária (AVD’s) porque 
torna os equipamentos em geral mais 
robustos, facilitando sua pega. É uma 
ajuda simples para melhorar o uso 
autônomo de lápis, caneta, pincel, 
talheres, escova de dentes, entre outros. 
E serve para destros e canhotos. Jogo C/ 
3 Unidades C/ Tamanhos Diferentes. 
CatMat 421476 

180 Un. 

 

33 

LOTO LIBRAS - Estimula o aprendizado 
da linguagem de libras e auxilia a criança 
a memorizar de forma lúdica o alfabeto. 
Contém 210 peças sendo: 10 placas 18 x 
18 x 0,3 cm com 50 ilustrações que 
representam palavras com 4 letras, ao 
lado de cada imagem há a representação 
da palavra na linguagem de sinais + 200 
letras em MDF tamanho 2,5 x 3 x 0,3 cm. 
CatMat Não localizado 

18 Un. 
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34 

LOUSA MAGNÉTICA 24 PEÇAS – 
material: plástico, com caneta, 
dimensões: 30 cm x 40 cm. CatMat Não 
localizado 

18 Un. 

 

35 

MÁQUINA PERKINS - Possui 9 teclas, 
sendo uma tecla de espaço, uma tecla de 
retrocesso, uma tecla de avanço de linha 
e 6 teclas correspondente aos pontos; 
Capacidade de escrita: 25 linhas e 42 
colunas utilizando o papel padrão com 
formato: 27,94 x 29,21 x 0,18 cm, para 
sulfite 120g/m2; Acompanha: capa 
protetora e apagador de madeira; 
Estrutura em ferro; Dimensões: 31,75 x 
23,5 x 14,5 cm; Peso: 4,850 Kg. CatMat 
Não localizado 

1 Un. 

 

36 

MEMÓRIA ALIMENTOS EM LIBRAS - 
Jogo confeccionado em MDF, impresso 
em silk-screen, composto por 40 peças 
medindo 5 x 5 x 0,3 cm. Embalagem Caixa 
em MDF tamanho 18 x 13 x 5 cm. CatMat 
Não localizado 

18 Un. 

 

37 

MESA DE PLANO INCLINADO - Plano 
Inclinado, Plano Inclinado Acessibilidade, 
Prancha de Apoio, Apoio para Leitura e 
Prancha de Comunicação ou Temática 
são alguns dos nomes que recebe esse 
excelente material ou facilitador de 
atividades para acessibilidade. O plano 
inclinado ou apoio para leitura é um 
produto simples e muito funcional, sendo 
indicado tanto para crianças como para 
adultos. Auxilia em muitas atividades 
como, por exemplo: na escola, na 
alfabetização, em casa, na leitura, na 
mesa de apoio da cadeira de rodas 
(quando essa cadeira possibilita), como 
apoio na comunicação alternativa, em 
terapias, além de contribuir para uma 
correta postura na hora da leitura. 
Geralmente o plano inclinado tem sua 
indicação para pessoas com alguma 
dificuldade de visão como nos casos de 
baixa visão, porque aproxima o material 
de escrita ou leitura do campo visual do 
usuário. Também recebe indicação para 
situações como déficit de coordenação 
motora. O usuário consegue desenvolver 

38 Un. 
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melhor suas atividades com uma maior 
aproximação utilizando o plano inclinado. 
Além de ser um excelente recurso de 
apoio em terapias, torna-se também um 
ótimo recurso na inclusão social e escolar. 
As dimensões do Plano de Leitura são de 
45 cm de comprimento, 27,5 cm de 
largura e 4 cm de altura quando fechado. 
Fotos meramente ilustrativas. CatMat 
452510 

38 

PEGA VARETAS - Jogo de pega varetas 
em plástico, com 31 peças coloridas. 
Tamanho mínimo das varetas 16,5cm de 
comprimento. Jogo tradicional de 
habilidade, concentração e estratégia. 
Embalagem: caixa litografada com 
instruções/regras do jogo; Composição / 
Material: Plástico. CatMat 466284 

36 Un. 

 

39 

PINÇAS PLÁSTICAS – Para 
Coordenação Motora Fina Com Pompom, 
tamanho: 12.8 cm. CatMat Não 
localizado 

90 Un. 

 

40 

ALFABETO EM BRAILE - alfabeto vazado 
em braile, contendo 15 bases com 6 
círculos vazados e 66 bolinhas, material 
EVA. CatMat Não localizado 

48 Un. 

 

41 

QUEBRA CABEÇA SEQUÊNCIA 
LÓGICA - Quebra Cabeça educativo em 
madeira, fácil de montar e resistente. 
Possui 21 peças grandes em madeira, 
coloridas, resistentes e seguras.  
ESPECIFICAÇÕES: - Recomendado a 
partir de 3 anos; - Tamanho montado: 35 
x 15 cm; - Desenho: a combinar; - 
Certificado de Segurança: INMETRO. 
CatMat Não localizado 

20 Un. 
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42 

QUEBRA CABEÇA SILÁBICO - jogo de 
quebra-cabeça silábico de animais 
composto por até 36 peças, com 
ilustrações diferentes de animais (gato, 
pato, elefante, galinha, etc.), em madeira 
ou MDF. CatMat Não localizado 

22 Un. 

 

43 

RÉGUA BRAILE - REGLETE DE MESA 
COM PUNÇÃO E PRANCHETA: Reglete 
em alumínio cromado, dispõe de um par 
de orifícios para fita rotuladora, prancheta 
em madeira acabamento com cantos 
boleados e orifícios nas cavidades laterais 
com encaixes dos pinos inferiores da 
reglete. Prendedor de alumínio com trava 
corrediça preparada para que evite que a 
folha de papel utilizada na escrita braile se 
desprenda. CatMat 257104 

25 Un. 

 

44 

RELÓGIO EDUCATIVO EM LIBRAS - 
Relógio desenvolvido para estimular esta 
aprendizagem tão importante. Por meio 
da aprendizagem da leitura das horas é 
possível estimular a autonomia da criança 
em relação ao seu tempo. Faixa etária 
recomendada: A partir de 5 anos; 
Dimensões do produto com embalagem: 
19 x 18 x 3cm; Peso aproximado do 
produto: 150g; Itens inclusos 1 base e 1 
relógio; Composição / Material: Madeira; 
Embalagem: Madeira; Produto 
Certificado: CE-BRI/INNAC 0206-001 
NBR NM 300/2002 0061. CatMat 
462435+-++ 

17 Un. 

 

45 

SOROBAN - Soroban para deficientes 
visuais: possui estrutura retangular 
confeccionada em polipropileno sem 
arestas com cantos arredondados, 
dividida em duas partes sobrepostas, 
inferior e superior, encaixadas por pinos e 
fixadas com parafusos apropriados que 
permitam a troca do forro interno de 
pressão, com 21 eixos em metal cromado 
com 1,5 mm de diâmetro e 240 mm de 
comprimento; 7 (sete) classes; 6 pinos 
divisores verticais; contas esféricas em 
madeira lixada, polida, sem arestas ou 
farpas, com 8 mm de diâmetro, e furo no 
centro de 1,6 mm e esponja de pressão 
com revestimento camurçado; suporte 
antiderrapante inferior. Dimensões: 260 x 
100 x 14 mm. material acondicionado em 
estojo de plástico. CatMat 257100 

10 Un. 
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46 

TABULEIRO DE XADREZ - material 
madeira, tipo dama, aplicação lazer e 
entretenimento. Descrição complementar: 
tabuleiro confeccionado em madeira e 
peças em plástico, dimensões de 30x30, 
composto por 32 peças. CatMat 235500 

36 Un. 

 

47 

TABULEIRO EDUCATIVO COGNITIVO - 
Tabuleiro Educativo Alfabeto com 
números. Colorido com tinta atóxica. 
Material – MDF. Medida do tabuleiro - 44 
x 27 cm. CatMat Não localizado 

18 Un. 

 

48 

TANGRAM - Jogo pedagógico Tangram 
possibilita desenvolver a criatividade, a 
matemática e o raciocínio lógico. Quebra-
cabeça chinês formado por 7 peças. 
Altura: 22 cm. Profundidade: 0.5 cm. 
Largura: 17cm. As peças são 2 triângulos 
grandes, 1 triângulo médio, 2 triângulos 
pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo. 
(10 conjuntos com 7 peças). CatMat 
480946 

88 Un. 

 

49 

TAPETE ALFABÉTICO ENCAIXADO – 
Material EVA, contendo 26 peças (letras 
de A a Z). Características: 36 placas 
30x30cm e 8mm de altura; cobre área de 
3m² aproximadamente; colorido; lavável; -
atóxico; antiderrapante; não agressivo. 
Anvisa / Inmetro: cebri/icepex - N 00310-
43 nm300/2002 segurança de brinquedos. 
CatMat 468452 

21 Un. 

 

50 

TESOURA VAI E VEM - Lâmina de ação 
inoxidável; Ponta arredondada; Fácil usar 
devido ao sistema Vai e Vem de recorte; 
Design adequado para mãos pequenas, 
canhotos e destros. CatMat Não 
localizado 

27 Un. 
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51 

TORRE INTELIGENTE 18 PLACAS MDF 
- Jogo Torre inteligente; Composto de 63 
peças de madeira, Sendo: 18 placas com 
pontos coloridos + 45 Peças de madeira 
colorida. Acondicionado em caixa de 
madeira medindo 26x21x6cm. CatMat 
480292 

108 Un. 

 

52 

JOGO ADAPTADO PARA DEFICIENCIA 
VISUAL - Jogo Da Memória Inclusivo 
Baixo Relevo madeira, 16 peças; 
embalagem aprox. (23 x 13 x 4cm). 
CatMat Não localizado 

18 Un. 

 

53 

JOGO ADAPTADO PARA DEFICIENCIA 
VISUAL - Jogo De Dominó De 
Alfabetização Braille Em Madeira, 
dimensões (17 x 10 x 4cm) - Simque ou 
similar. CatMat Não localizado 

18 Un. 

 

54 
JOGO ADAPTADO PARA DEFICIENCIA 
VISUAL - Dominó tátil textura (30 x 22 x 7 
cm; 350 g). CatMat Não localizado 

18 Un. 

 

 

55 

JOGO ADAPTADO PARA DEFICIENCIA 
VISUAL - Jogo De Memória Tátil – 
Carimbras ou similar (Contendo 20 peças 
medindo 5 x 5 x 1 cm cada. Pote 
transparente, medindo 18 x 12,5cm). 
CatMat Não localizado 

18 Un. 

  

5. DOS VALORES 

5.1.1. Para obtenção do valor de referência foram utilizadas as seguintes fontes de preço, Banco de 
preços Zênite; Banco de Preços Nacional e Banco de Preços Comerciais – Google Shopping. 
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5.1.2. O valor médio para a presente aquisição é de R$ 143.193,40 (Cento e quarenta e três mil, cento 
e noventa e três reais e quarenta centavos). 

6. DAS CONDIÇOES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

6.1. O fornecimento dos itens constantes neste Termo de Referência deverá ser entregue conforme 
solicitação da Secretaria de Educação e ordem de Fornecimento emitida, nota de empenho ou 
instrumento equivalente pelo setor competente, em até 10 (dez) dias úteis; 

6.2. Os produtos deverão ser novos, e entregues em embalagens próprias do fabricante, lacradas e 
identificadas em perfeitas condições de armazenagem, acondicionadas de forma a permitir o 
manuseio e estocagem, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos produtos.  

6.3. Na embalagem expositora deverão constar, de maneira clara, seguintes informações ao 
consumidor: razão social/nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; 
prazo de validade, quando aplicável; composição química (aplicável quando o item for composto de 
material líquido, pó, pasta ou gel); Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro. 

6.4. Os itens constantes neste Termo serão entregues na sede da Secretaria de Educação do 
Município de Paulista, situada à Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 - Centro – Paulista – PE, 
ou em local indicado pelo órgão, no horário das 08h às 16h. 

6.5. Será verificada a conformidade dos produtos com as especificações técnicas descritas no Termo 
de Referência e o quantitativo solicitado previsto na nota de empenho.  

6.6. O fornecedor ficará obrigado a trocar, no prazo estabelecido pela Secretaria de Educação, às 
suas expensas, qual(is)quer produto(s) que vier(em) a ser recusado(s). 

6.7. A entrega dos produtos deverá ser efetuada conforme especificado no pedido de fornecimento, 
mediante recibo de entrega, de acordo com as quantidades solicitadas, livre de quaisquer outros 
encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas ou embalagens, presentes às Notas Fiscais 
correspondentes.  

6.8. Em caso de devolução do objeto licitado, por estar em desacordo com as especificações exigidas, 
todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor.  

6.9. Por ocasião de cada fornecimento, o fornecedor deverá observar rigorosamente as 
especificações técnicas do produto.  

6.10. A contratada obriga-se a entregar produtos com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, 
a partir da data de entrega. Com exceção do(s) item(ns) cujo prazo de validade mínimo exigido é 
superior a 12 (doze) meses. 

6.10.1. Essa regra aplica-se também para os produtos cujos fornecedores não apresentam 
embalagens destinadas ao consumidor.  

7. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

7.1. O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da 
legislação financeira municipal, nas seguintes condições:  

a) recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens/serviços 
com as especificações exigidas;  

b) recebimento definitivo após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade 
dos bens/serviços e sua consequente aceitação pela Administração.  
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7.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o licitante da responsabilidade pelos vícios 
que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.  

7.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade 
das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo a mesma, 
substituir, no prazo estabelecido pela Secretaria de Educação, sem ônus adicional para a Prefeitura 
do Paulista, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerada 
inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.  

7.3.1. A retirada do produto para substituição será efetuada pelo fornecedor, sem ônus para 
Prefeitura do Paulista. 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. Para sua qualificação técnica, o licitante deverá apresentar, comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto desta 
licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo, 
no mínimo, os seguintes dados: 

a) Nome, CNPJ/MF, endereço completo com telefone da empresa emitente e assinatura do 
responsável; 

b) Objeto do contrato (tipo de objeto contratado ou em execução e prazos contratuais); 

c) Afirmação de que a empresa entregou ou está entregando os produtos corretamente, 
atendendo a todas as condições contratuais. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; 

9.2. A CONTRATADA também não poderá transferir este contrato no todo ou em parte, sem obter 
consentimento por escrito da CONTRATANTE. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. Executar fielmente o objeto do Instrumento de Contrato, segundo o acordo pactuado e a 
legislação pertinente, observando às especificações constantes neste Termo de Referência, dentro 
do prazo estabelecido e da vigência estipulada neste instrumento; 

10.2. Permitir o livre acesso dos representantes designados pelo Município, possibilitando a 
fiscalização ou auditoria dos trabalhos e documentos a qualquer ato ou fato relacionado direta ou 
indiretamente ao acordo, bem assim os órgãos de controle externo; 

10.3. Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas, realizadas para a execução 
do Acordo, em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; 

10.4. Assumir as responsabilidades decorrentes das ações a ela atribuídas neste Termo de 
Referência; 

10.5. Apresentar, a qualquer tempo, ainda que depois do término do contrato sempre que solicitado 
pelo CONTRATANTE ou por seus órgãos de controle interno e externo esclarecimentos acerca da 
boa e regular aplicação dos possíveis recursos recebidos; 

10.6. Manter a disposição do CONTRATANTE e dos Órgãos de controle interno e externo, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, os documentos de despesas, emitidos normalmente e identificado com o número 
do contrato; 
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10.7. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, ressaltando que todas as despesas de 
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da 
contratada; 

10.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

10.9. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos 
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

10.10. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a 
prestação dos serviços objeto deste Termo. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

11.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

11.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no material fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

11.4. Comunicar oficialmente à Contratada, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

11.5. Comunicar formalmente à Contratada, através de correspondências ou aditivos contratuais, 
sempre que houver alterações e informações que possam modificar itens do contrato originalmente 
pactuado; 

11.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços contratados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato; 

11.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

11.8. Exercer a fiscalização do contrato por intermédio de servidores especialmente designados, na 
forma prevista no art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 

11.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada; 

11.10.  Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 
quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste do contrato; 

11.11.  Observar as obrigações resultantes da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02; 

11.12.  Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega dos 
materiais necessários ao cumprimento do objeto contratado; 

11.13. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto da Contratada; 

11.14.  Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao 
pagamento dos materiais fornecidos; 
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11.15.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

11.16. Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues fora das especificações constantes 
na proposta da Contratada; 

11.17. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo;  

11.18. Verificar, por ocasião do pagamento, a regularidade da Contratada junto à Seguridade Social 
(INSS), Caixa Econômica Federal (FGTS), Justiça do trabalho, Receita Federal, Fazenda Estadual e 
Prefeitura Municipal;  

11.19. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

12. PAGAMENTO 

12.1. O pagamento deverá ser efetuado à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura com a efetiva confirmação da aquisição do produto, contendo o devido atesto 
do Gestor do contrato e das seguintes certidões/documentos: Certidão de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), FGTS e a Situação perante o Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

12.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária; 

12.3. Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição do item, bem como a quantidade, o preço 
unitário e o preço total; 

12.4. Na nota fiscal/fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número 
da conta corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante naquele documento;  

12.5. No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá ser informado o número da nota de 
empenho correspondente; 

12.6. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

12.7. A Administração Municipal efetuará as retenções tributárias obrigatórias. 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA será penalizada na forma 
prevista pelo art. 87 da Lei nº 8.666/93. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, 
até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do empenho, em cada caso; 

13.2. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho ou assinar 
o contrato no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. O valor da multa, 
neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado sem prejuízo da perda da garantia de 
participação; 
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13.3. Ficam assegurados os direitos da Administração, em casos de inexecução do contrato, o 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

14. FISCALIZAÇÃO  

14.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Secretaria de Educação, por meio de unidade competente na forma que lhe convier, sendo exercido 
por seu representante legal, a ser designado conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

14.2. A nomeação de servidor(a) designado(a) para a fiscalização do contrato será realizada através 
de Portaria da Secretaria de Educação, que será emitida logo após a elaboração do instrumento 
contratual, e constarão os seguintes dados: nome e matrícula do(a) servidor(a) que fiscalizará o 
contrato, nome da CONTRATADA, número e objeto do contrato. 

15. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS VENCEDORAS 

15.1.  As licitantes vencedoras PROVISORIAMENTE classificadas em primeiro lugar deverão 
apresentar juntamente com a proposta readequada, o(s) catálogo/ Folder / Ficha Técnica (com as 
devidas especificações, fotos, marca, modelo, fabricante) de cada produto que tenha sido declarado 
vencedor, para análise e parecer da área Técnica da Secretaria de Educação; 

15.1.1 o(s) catálogo/ Folder / Ficha Técnica deverão constar, de maneira clara, seguintes 
informações ao consumidor: razão social/nome fantasia do fabricante/importador; endereço do 
fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável; composição química (aplicável 
quando o item for composto de material líquido, pó, pasta ou gel); Selo de Identificação da 
Conformidade do Inmetro; 

15.1.2 Essa regra aplica-se também para os produtos cujos fornecedores não apresentam 
embalagens destinadas ao consumidor.  

15.2. A licitante que não apresentar o(s) catálogo/ Folder / Ficha Técnica ou sendo os mesmos 
incompatíveis com as especificações e modelo sugerido neste Termo de Referência, deverá ser 
DESCLASSIFICADA. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Fica desde já designado como Técnico / Fiscal o servidor Sr. Cliffton Wagner De França, 
Supervisor CC3, Matrícula 45066; 

16.2. A execução do objeto em pauta ocorrerá em conformidade com as cláusulas do instrumento 
contratual, sendo observadas as especificidades apresentadas neste Termo de Referência e os 
requisitos legais aplicáveis; 

16.3. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. 

17. FORO 

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto 
desta contratação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 
Paulista, 22 de julho de 2022. 
 

José Francisco dos Santos Filho 
Secretário Executivo de Educação 
Matrícula nº 44349 


