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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO  

1.1 O presente termo de referência visa o Registro de preço consignado em Ata para futura aquisição 
com fornecimento parcelado de materiais de expediente, a fim de atender às demandas das Escolas 
Municipais e a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação. 

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1 Atender a necessidade de consumo de Materiais de Expediente da Secretaria Municipal de 
Educação, considerando a demanda das Escolas Municipais e dos setores administrativos, sendo no 
momento: 60 escolas, 01 biblioteca e a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS. 

3.1 As especificações, características e quantidades para atender a demanda pelo período de 
12(doze) meses, estão descritos no Anexo I deste Termo de Referência. 

3.2 A relação de itens é o resultado da junção dos itens informados nas Cis 080/2022 da Gestão Escolar 
e 030/2022 da Gerência Administrativa, já com os respectivos CatMats. 

4.  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1 O objeto da contratação somente será recebido se estiver perfeitamente de acordo com as 
condições contratuais; 

4.2 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) para esse 
fim, que anotará(ão) todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

4.3 Os pedidos serão realizados de acordo com a conveniência e necessidade da Secretaria 
Municipal de Educação, através de ordem de fornecimento emitida pela Gerência Administrativa; 

4.4 A responsabilidade da(s) CONTRATADA(S) pela qualidade e pela correção do objeto 
contratado, subsistirá na forma da lei. 

5.  DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento dos materiais fornecidos será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) 
Responsável Técnico(a) pelo recebimento, comprovando a qualidade dos produtos.  

5.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 
financeira por atraso de pagamento.  

5.3 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número 
da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, carimbada e assinada pelo Fiscal do 
Contrato, atestando o recebimento.  

6.  DA VALIDADE DOS PRODUTOS 
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6.1 Todos os produtos deverão ter em sua embalagem a validade, que não poderá ser menor que 90 
(noventa) dias, a partir do seu recebimento. 

7.  DO VALOR ESTIMADO 

7.1 O valor máximo total estimado é de R$ 928.889,48 (Novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e 
oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) com base nos preços constantes no mapa analítico 
comparativos de preços. Foram utilizadas pesquisas realizadas em: 

- Banco de Preços Nacional; 

- Banco de Preços ZENITE; 

- ARPs de 05 (cinco) Municípios; e 

- Google Shopping que representa os valores praticados no comercio; 

7.2 Conforme o Decreto 7.892/2013: Art. 7º, § 2º, “Na licitação para registro de preços não é 
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou 
outro instrumento hábil”. 

8.  DO CONTRATO 

8.1 O prazo de vigência do respectivo contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura. 

9.  DOS PEDIDOS 

9.1 Os pedidos deverão ser efetuados por meio de ordem de fornecimento enviado via correio eletrônico, 
deles constando: data, valor unitário, quantidade, assinatura do responsável requisitante, e, ainda, data e 
identificação de quem o recebeu, conforme modelo no ANEXO II. 

9.2 O Fiscal do Contrato representante da Gestão Escolar, deverá repassar a Gerência Administrativo os 
pedidos de materiais informando obrigatoriamente: Unidade escolar, endereço, Material, quantidade, valor, 
nome da empresa contratada – conforme modelo anexo a este Termo de Referência; 

9.2.1 Para os itens de consumo imediato, tais como papel A4, deve ser informado o período estimado para 
consumo. 

10.  DA ENTREGA DO MATERIAL 

10.1 A entrega do material será realizada de acordo com a solicitação da Gerencia Administrativa, dentro 
do prazo máximo de 08 (oito) dias corridos contados da ciência, pela CONTRATADA, da emissão da 
Ordem de Fornecimento; 

10.2 As quantidades solicitadas serão conferidas no momento da entrega do material no Almoxarifado, 
sendo que o recebimento dos produtos na forma estabelecida é considerado como RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO. 

10.3 O comprovante de recebimento provisório dos materiais pelo Almoxarifado em canhotos de Nota 
Fiscal ou quaisquer comprovantes de recebimento não indica o recebimento definitivo pela SECAD. 

10.4 O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos produtos somente será efetivado após a conferência detalhada 
do material entregue em conformidade com as especificações, quantidade e qualidade dos materiais de 
acordo com o contrato correspondente, resguardando-se a SEDUC o direito de não aceitar produto cuja 
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qualidade seja comprovadamente inferior à qualidade do material registrado em ata. Para essa fase, serão 
analisados os seguintes aspectos: 

a) Condição da embalagem dos produtos, que deve estar em perfeito estado e não violada; 

 b) Confrontação entre a marca proposta e qualificada na licitação, a ata de Registro de Preço e o 
produto entregue; sendo que somente serão aceitas marcas diferentes às cotadas nas propostas 
se, e somente se, os produtos entregues forem manifestamente similares ou superiores ao modelo 
proposto na licitação; 

c) Execução de testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas 
especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a contratada pontuou para 
fins de qualificação de sua proposta, quando for o caso; 

 d) Concluindo-se que o produto entregue é de baixa qualidade, ou que eventual troca de marca 
foi solicitada por má-fé ou fraude à licitação, poderá a SEDUC aplicar as penalidades previstas em 
lei e/ou no Edital de licitação. 

10.5 A forma de recebimento e aceite do material é regida de acordo a Lei nº 8.666/93. 

10.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO será dado em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório dos materiais e somente será efetivado após a realização dos métodos descritos 
anteriormente. 
10.7 Não sendo atendidas as condições para recebimento definitivo, a Gerência Administrativa, solicitará 
à empresa contratada a substituição/troca do material, que deverá ser realizada no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis. 

10.8 Constatado fornecimento incompleto ou vício no material, a contratada será convocado(a) para 
substituir e/ou complementar o material no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
convocação/notificação pela SEDUC. 

10.9 No caso de atraso por parte da contratada nos prazos previstos nos itens 10.1, 10.6 e 10.8, a 
penalidade a ser aplicada, respeitada a ampla defesa e o contraditório, terá como parâmetro o prazo 
percorrido até a entrega do material na totalidade solicitada na Ordem de Fornecimento. 

10.10 O material deverá ser entregue em embalagem que mantenha proteção contra prejuízos decorrentes 
do transporte e má conservação, devendo ser adotados todos os cuidados necessários para manter o 
estado de novo do produto. 

10.11 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da SEDUC, situado na Av. Marechal 
Floriano Peixoto, nº 90 Centro – Paulista/PE CEP: 53.401-460. 

10.12. O horário de entrega deverá ser entre 08:00 e 14:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, em dias 
úteis. 

11.  DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Gestão Escolar 
e por um representante da Gerência Administrativa, a ser designado conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

11.2 A nomeação do(s) servidor (es) designado (s) 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(s) servidor(es) que fiscalizarão o contrato; nome e 
matrícula do(a) servidor(a) GESTOR do contrato, nome da CONTRATADA, número e objeto do contrato; 
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11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos. 

11.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações do FORNECEDOR, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, 
as seguintes: 

12.1. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando 
que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 
responsabilidade do FORNECEDOR; 

12.2. Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;  

12.3. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido; 

12.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou 
em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da 
sua notificação; 

12.5. 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; 

12.6. O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como 
infração contratual; 

12.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados 
ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual; 

12.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a 
execução contratual, inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 
sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas 
e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na 
execução do contrato; 

12.9. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

13.  DO CONTRATANTE 

13.1. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do contrato. 

13.2. Designar servidor ou comissão composta por servidores da Secretaria de Educação de Paulista/PE, 
para o recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral 
dos mesmos. 

13.3 Efetuar o pagamento cumprindo os termos deste Termo de Referência. 
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13.4 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao contrato. 

14.   DAS PENALIDADES 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 
referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação: 
da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da notificação: 
10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado. 

14.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma 
prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior. 

14.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no inciso do 
item 11.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
rejeição, devidamente notificada; e  

III - pelo não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e não 
abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer 
evento;  

14.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em dobro das 
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

14.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no Código Civil 
e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 99/2007 
e 92/2004, respectivamente; 

14.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total 
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

14.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
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14.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se a garantia 
contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

14.9 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

14.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao Contratante, 
este encaminhará a multa para cobrança judicial; 

14.11. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção do 
valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo; 

14.12. O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 

15.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

15.1 A vencedora do certame fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto deste Certame, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado da proposta, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores; 

15.2 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento, quaisquer condições que 
estiverem inclusas em seus anexos. 

 

 

Paulista, 21 de julho de 2022. 

 

 
Yone Paraíso Pessoa Ferro 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E  
GESTÃO EDUCACIONAL 


