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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto o Registro de preço consignado em Ata para futura 
aquisição de Lixeiras de coleta seletiva para serem utilizadas nas unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino do Município do Paulista/PE, conforme especificações e quantitativos contidos 
neste termo de referência.  

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1 A aquisição visa a substituição dos itens atualmente utilizados para acondicionamento de lixo nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município do Paulista-PE, em decorrência do 
desgaste e deterioração natural de sua utilização, devido as condições climáticas, tempo de uso, etc. 
Os equipamentos encontram-se em um estado que não justifica recuperação.  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS DE REFERÊNCIA  

3.1 Os valores unitários abaixo relacionados, foram decorrentes de pesquisa de preços em Banco de 
Preços Públicos, conforme previsto na legislação vigente. 

3.2 Informamos que o quantitativo ora solicitado foi estimado com base no volume de demanda 
existente.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UND. DE 
FORNEC 

QUANT. 
ANUAL 

VALOR 
ESTIMADO 

UNIT. 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL. 

1 

Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polietileno 
Alta Densidade, Quantidade Lixeiras: 5 Unidades, 
Capacidade: 100L, Cor: Amarela, Azul, Vermelha, 
Verde, Marrom, Características Adicionais: Tampa 
Vai e Vem, Material Estrutura: Aço Galvanizado, 
Tratamento Superficial: U.V 

UNID. 60 
R$             

1.038,77 
R$               

62.326,20 

2 
Lixeira Material: Plástico Polipropileno De Alta 
Resistencia, Capacidade: 30L, Tipo: Com Tampa E 
Pedal Acoplados, Cor: Branca, 

UNID. 468 
R$                  

74,48 
R$               

34.856,64 

3 
Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 60L, 
Tipo: Com Tampa e Pedal Acoplados, Cor: Cinza 

UNID. 1.117 
R$                

160,14 
R$              

178.876,38 

4 

Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 100L, 
Tipo: Com Tampa E Pedal, Diâmetro: 50cm, Altura: 
68cm, Cor: Branca, Formato: Cilíndrico, Aplicação: 
Coleta Seletiva de Lixo 

UNID. 137 
R$                

272,44 
R$               

37.324,28 

4. DOS VALORES 

4.1 O valor total estimado é de R$ 313.383,50 (trezentos e treze mil, trezentos e oitenta e três 
reais), conforme mapa de preços estimados. 

4.2 Para obtenção do valor de referência foram utilizadas as seguintes fontes de preço: 

a) Banco de preços Zênite; 
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b) Banco de Preços Nacional; 

c) Banco de Preços Comerciais – Google Shopping 

5. DAS CONDIÇOES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

5.1 O fornecimento dos itens constantes neste Termo de Referência deverá atender, em quantidade e 
especificações, a 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; 

5.2 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.  

5.3 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. 

5.4 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. 

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

5.6 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). 

5.7 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.  

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

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

5.10 A contratada obriga-se a entregar produtos com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, a 
partir da data de entrega.  

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

6.1 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.  

6.2 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.  
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6.3 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.  

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

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 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. 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

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

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1 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; 

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

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

9.4 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; 

9.5 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; 

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

9.7 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. 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

10.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

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

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

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

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

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

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

10.9 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada; 

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

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

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

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

10.14 Proceder o recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder à liquidação e ao pagamento 
dos materiais fornecidos; 

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

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

10.17 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;  

10.18 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;  

10.19 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 
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causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

11. PAGAMENTO 

11.1 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); 

11.2 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; 

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

11.4 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;  

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

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

11.7 A Administração Municipal efetuará as retenções tributárias obrigatórias. 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 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; 

12.2 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; 

12.3 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. 

13. FISCALIZAÇÃO  

13.1 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; 

13.2 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. 

14. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS VENCEDORAS 
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14.1 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; 

14.1.1 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; 

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

14.2 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. 

15 DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 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; 

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

16 FORO 

16.1 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. 

 

 

Tânia Correia de Campos Carneiro 
Matricula 44346 
Coordenadora de Gestão Escolar 


