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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 e 
eventual aquisição com entrega parcelada, de equipamentos e utensílios diversos destinados às 
Cozinhas da Unidades Escolares da Secretaria de Educação do Município de Paulista/PE. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Tal solicitação se justifica considerando que equipamentos e utensílios de cozinha são 
imprescindíveis a produção da Merenda Escoa, assim como atender a demanda de substituição de 
itens que apresentam algum tipo de defeito, seja por desgaste natural ou por eventual dano durante 
o uso. 

2.2 Diante disso, justifica-se a aquisição desses itens imprescindíveis para o bom andamento da 
produção de merenda escola nas escolas do Município do Paulista/PE. 

2.3 A opção pelo sistema de registro de preços se dá com fundamento no art. 3º do Decreto 
7.892/2013, incisos I, II e III, em razão da forma de aquisição dos itens, que terá a previsão de 
entregas parceladas, conforme a necessidade da Secretaria, e ainda considerando não ser possível 
prever a necessidade de substituição de equipamentos antigos e/ou com defeitos sem possibilidade 
de conserto. 

2.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

3. DA JUSTIFICATIVA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1 Os quantitativos foram estimados para atender às demandas de cada unidade de Ensino, 
baseando-se na demanda apresentada pelas Nutricionistas e Merendeiras das escolas, no aumento 
do número de alunos/ produção de refeições e na ampliação estrutural (que permite comportar mais 
equipamentos); 

3.2 As especificações, quantidades e valores de referência estão descritos no Anexo I. 

4. DO VALOR ESTIMADO  

4.1 O valor total para a aquisição é de R$ 969.219,40 (novecentos e sessenta e nove mil 
duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), conforme Mapa Comparativo de Preços 
elaborado pelo Setor de Cotações, conforme tabela abaixo:  

LOTE 1 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS 

ITEM DESCRIÇÃO APRES QTDE 
VL 

UND 

VL 

TOTAL 

1 
BALANÇA DIGITAL COMERCIAL ELETRÔNICA 40KG 

COM DISPLAY DUPLO BIVOLT - Balança Eletrônica Digital 
40kg Alta Precisão Completa Capacidade: 40kg; Divisão: 5g; Corpo 

UND 63 604,59 38.089,17 
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em Plástico Abs Injetado Prato Inoxidável; Display Lcd com 

Iluminação Verde; Display Duplo (Para Vendedor e Cliente); 

Teclado 24 Teclas; Painel Aprova de Respingo; Indicador de Bateria 

Baixa; Indicador de Bateria Carregando; Bivolt (11 Ov-220v); 
Bateria Recarregável; Itens Inclusos: 1 Balança, 1 Fonte Ac/Dc 

Bivolt e 1 Manual. 

2 

BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - Capacidade mínima de 150 
kg; Quatro (04) Rodízios/rodas resistentes para movimentação; 

Dimensão mínima da plataforma: 30 x 40 cm; Divisões a cada 100 g; 

Altura mínima da coluna: 100 cm; Selo e lacre do Inmetro. Visor 

(indicador de peso) com display de cristal líquido, de no mínimo 12 

mm de altura e 5 dígitos. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Todas 
as funções devem ser identificadas. Fonte de alimentação externa 

para 127 V/220 V (conforme demanda). Características construtivas 

Estrutura em chapa de aço. Acabamento em pintura industrial 

martelada. Grade de apoio/proteção pata a coluna. Com 

limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de 
possíveis impactos e sobrecargas acidentais. Tensão (voltagem): 

monovolt— 127 v / 220 v (conforme demanda) ou bivolt. 

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. Indicação da tensão 

(voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho, 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos. As matérias primas 

utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas 

técnicas específicas para cada material. Elementos de fixação 

expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada 

contra corrosão/ oxidação. Todas as partes metálicas deverão estar 
isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as soldas utilizadas nos 

componentes deverão possuir superfície lisa e homogênea, não 

devendo apresentar pontos cortantes, superfícies às eras ou escórias. 

UND 63 1.176,58 74.124,54 

3 

CALCULADORA DIGITAL DE MESA, impressão em bobina de 
58mm, 12(doze) dígitos, velocidade de impressão não inferior a 2 

linhas/segundo, tecla duplo i zero, memória, impressão em duas 

cores(preto e vermelho), tecla de porcentagem, séletor de decimais, 

subtotal, total, separador de milhar no visor e na impressão, contador 

de itens, bivoltagem com chave manual(110/220 volts), correção 
dígito a dígito, entinador tipo rolete, visor de cristal líquido/LCDm 

com funções e recursos de cálculos de impostos, garantia mínima de 

6 seis meses. 

UND 14 
 

362,89 4.354,68 

4 

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS 30X30 COM FORNO - 

Fogão Industrial de Baixa Pressão; Grelhas em ferro fundido 80x30 

(06 dedos); 03 Queimadores Duplos 130mm e 03 Simples 95 mm; 

Gambiarra em aço. Bandeja coletora de resíduo; Pintura preta 

texturizada epóxi de alta resistência; Chapa em aço carbono, Forno 
Grande com tampa de Vidro Temperado 6mm; Medidas Internas do 

Forno: Altura: 31cm; Largura: 48 cm; Profundidade: 59cm; 

Capacidade: 87 litros; Peso liquido aproximado do produto (Kg): 60; 

Número de Compartimentos: 02; Bandeja de Resíduos: Sim; Forno: 

Sim; Acendimento Automático: Não; Garantia do Fornecedor: 06 
meses Pressão: BAIXA; Cor: PRETO; Material. Composição AÇO 

CARBONO; Capacidade (L): 87: Temperatura Máxima (°C): 280º; 

Autolimpante: Não 

UND 41 2.007,93 60.237,90 

5 

FREEZER HORIZONTAL – 2 PORTAS Capacidade: 385L, Tipo 

horizontal, características Adicionais: Regulador 

Temperatura/Opção: Refrigerar e Congelar Tensão Alimentação: 

110/220V. 

UND 29 3.900,00 78.000,00 
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6 

FREEZER VERTICAL DUPLA AÇÃO GELOPAR 577L 220V 

GTPC575 - Altura:199.4; Consumo Kw/h Dia: 5,4; Dreno: Sim; 

Esfriamento Rápido (Turbo): Sim; Fase: Monofásico; Frequência de 

operação do aparelho: 60 Hz; Frost Free: Não; Garantia: 01 ano; 
Largura: 67.5; Modelo de Portas/Tampas: Cega; Número de 

Portas/Tampas: 1; Pés niveladores: Sim; Peso: 104.00; Porta de 

Vidro: Não: Profundidade: 81.4; Sacos de Gelo: 42 Pacotes de 5KG; 

Tensão: 220V; Capacidade Líquida Total: 577 L; Volta em: 

200V/220V. 

UND 18 5.778,33 104.009,94 

7 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS ALTA 

ROTAÇÃO ICV. INOX - Material - corpo: inox. Alimentação - 

voltagem: bivolt (127/220 v) Potência: Ilhp 1800 watts. Frequência: 
50/60 hz. Rotação: 18.000 rpm; Altura: 65 cm; Largura da boca: 14,5 

cm; Peso líquido: 4.620 kg; Tampa: alumínio repuxado; Copo: 04 

litros ínox; Prazo de garantia: 06 meses contra defeito de fabricação. 

UND 70 613,38 42.936,60 

8 

REFRIGERADOR 342 LITROS COMPARTIMENTO EXTRA 
FRIO BRANCO 220V - Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free, 

Capacidade líquida: Freezer 47 litros; Refrigerador: 295 litros 

Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 342 litros 

Consumo (Kw/h): mensal: 36.6 Kw/h (110V e 220V); Cor: Branco; 

Selo Procel: Sim; Grades removíveis: Não; Porta laticínios: Não; 
Dispenser de água externo/interno: Não; Gaveta: Sim; Porta ovos: 

Sim; Separador de garrafas: Sim; Controle de temperatura: Sim; 

Congelador: Sim; Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e Manual 

de instruções. Voltagem: 220V. Garantia do Fornecedor: 12 meses. 

UND 70 3.264,03 228.482,10 

 

LOTE 2 - RELAÇÃO DE UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS 

ITEM DESCRIÇÃO APRES QTDE 
VL 

UND 

VL 

TOTAL 

1 

ASSADEIRA (50cm x 35cm x 7cm) - Fabricado em alumínio polido, 

linha industrial. Design retangular. Sem alças em alumínio nas laterais, 
Espessura mínima de 3 mm. Para uso em fornos a gás e elétrico. Com 

acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 

arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos 

prejudiciais à sua utilização. 

UND 23 152,96 3.518,08 

2 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA NO 36 Fabricada em 

alumínio polido, linha industrial. Com tampa e pegador de tampa no 

mesmo material. Com alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. 

Espessura mínima de 3,0mm, com acabamento perfeito, isento de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos 

prejudiciais à sua utilização. Fabricada em alumínio polido, linha 

industrial. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material, com 

alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Espessura mínima de 

3,0mm. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas 
em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utiliza 

ao. Ca acidade: 17 Litros 

UND 38 158,34 6.016,92 

3 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA NO 38 - Em alumínio 
polido, linha industrial. Com tampa e pegador de tampa no mesmo 

material. Com alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Com 

acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 

arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utiliza ao. Ca 

UND 23 128,33 2.951,59 

mailto:gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br
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acidade 20 litros. 

4 

CAIXA PLASTICA FECHADA COM TAMPA PARA 
ALIMENTOS - com capacidade de 18 a 25 litros. Fabricação em 

polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Cor: Incolor. Empilhável. 

Design retangular. Com tampa do mesmo material e com trava. 

Resistência térmica a IOCP Celsius por no mínimo 20 minutos. Com 

acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser 

passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UND 63 61,71 3.887,73 

5 

CAIXA PLÁSTICA FECHADA, COM TAMPA, PARA 

ALIMENTOS - com capacidade de 13 a 15 litros. Fabricação em 
polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Cor: Empilhável. Design 

retangular. Com tampa do mesmo material e com trava. Resistência 

térmica a 1000 Celsius por no mínimo 20 minutos. Com acabamento 

perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou 

quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser passível de 

ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UND 63 41,51 2.615,13 

6 

CAIXA PLÁSTICA FECHADA, COM TAMPA, PARA 

ALIMENTOS - com capacidade de 30 p 40 litros, Fabricação em 
polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Cor: Incolor. Empilhável. 

Design retangular. Com tampa do mesmo material e com trava. 

Resistência térmica a 1000 Celsius por no mínimo 20 minutos. Com 

acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas 

arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser 

passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UND 63 64,37 4.055,31 

7 

CAIXA PLÁSTICA HORTIFRUTI - Caixa plástica para hortifruti 

31 x 34 x 55 cm. Dimensões (C x L x A): 55.00 x 34.00 x 31.00 

centímetros. 

UND 63 60,14 3.788,82 

8 

CAIXA PLÁSTICA MULTIUSO 12 LITROS  - Caixa organizadora 

12 litros cada na cor branca; 35,5cm (C) x 24,5Cm L x 21cm A; PESO 

DA UNIDADE: 0,320 

UND 63 60,19 3.791,97 

9 

CALDEIRÃO COM TAMPA Nº 36 - Em alumínio polido, linha 

industrial. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material. Com 

alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Com acabamento 
perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou 

quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. 

UND 48 147,42 7.076,16 

10 

CANECA PLASTICA ALUNO CAPACIDADE 300 ML Fabricado 
em polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Paredes internas e 

externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos para 

não possibilitar o acúmulo de resíduos, Pigmentação homogênea em 

toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto à migração específica 

de metais pesados. Acabamento liso brilhante. Resistente à 
temperatura de 1000 Celsius, por no mínimo 20 minutos. Resistente a 

máquina lava louças. Cor: azul. Durabilidade mínima de 02 anos. Com 

acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 

arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser 

passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

Resistente à temperatura de 1000 Celsius, por no mínimo 20 minutos, 

UND 7000 1,39 9.730,00 

11 

CANECÃO EM ALUMÍNIO - Caneca Hotel Industrial em Alumínio 

NO 18 - 3,8 Litros - Cabo de Baquelite Medidas (Aproximadas); 
Altura: 16,5 cm; Diâmetro: 18 cm; Espessura: 1,70 mm Capacidade: 

aproximadamente 3,80 Litros 

UND 56 39,15 2.192,40 

mailto:gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br
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12 
COLHER DE SERVIR ARROZ - Colher em alumínio com 42 cm 

de comprimento. 
UND 50 16,28 814,00 

13 

CONCHA DE ALUM NIOINDUSTRIAL NO 12 - Material: 

Alumínio Dimensão da Concha: 4x12x12 cm; Altura: 53 cm; Lar ura: 

12 cm; Profundidade: 12 cm e Peso: 85 

UND 83 16,78 1.392,74 

14 

CORTADOR DE LEGUMES TAMANHO MÉDIO - Cortador de 
Legumes Médio 10 mm - em alumínio fundido com lâminas de aço 

inox. Com lâminas cruzadas em aço inox com bordas em alumínio 

fundido (padrão 10 mm); com duas molas para maior resistência; com 

acionamento por alavanca para deslocamento do alimento sobre as 

lâminas. Macho em Polipropileno. Pintura eletrostática. Certificação 

Inmetro. 

UND 100 164,50 16.450,00 

15 

CUMBUCA/TIGELA DE PLÁSTICO - Fabricado em 

polipropileno, BMC ou SMC; Virgem de 1 0 uso; Com abas (prato e 
cumbuca); Paredes internas e externas lisas; Sem reentrâncias ou 

ressaltos; Empilhável (prato e cumbuca)', Formato arredondado (para 

não possibilitar o acúmulo de resíduos); Atóxica e pigmentação 

homogênea em toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto a 

metais pesados; Acabamento fosco ou micro texturizado; Resistente à 
temperatura de 1000 Celsius, por no mínimo 20 minutos; Possibilidade 

de reposição; Possibilidade de lavagem em máquina lava louças; Cor 

"azul escolar referência 125Y7/12; Tolerância +/-10%; Durabilidade 

mínima de 3 anos. Altura 55 mm, Espessura 3 mm; diâmetro da boca 

100 mm; Capacidade 350ml. 

UND 9000 3,71 33.390,00 

16 

CUSCUZEIRA EM ALUMÍMO, 14 litros, no 30, composta por 

canecão de alumínio reforçado, e alças de alumínio fundido, com 

suporte peneira para fácil manejo e tampa em alumínio. Diâmetro da 
boca: 30 cm; Altura: 33,5 cm; Diâmetro do suporte: 22 cm; Altura do 

suporte: 19 cm. 

UND 48 88,98 4.271,04 

17 

CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO - Capacidade 05 litros, em 

alumínio polido, linha industrial, Corpo inteiriço. Com base e tampa. 
Com alças laterais em alumínio. Espessura mínima: 3 milímetros. Com 

acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 

arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. 

UND 25 46,54 1.163,50 

18 

ESCORREDOR DE ARROZ - Escorredor de arroz linha hotel; Feito 

todo em alumínio; Com bordas laterais dobradas e alças para firmeza e 

segurança no uso; Usado para escorrer arroz em maiores quantidades, 

Medidas: Altura: 26,5cm; Diâmetro: 52cm. 

UND 110 72,99 8.028,90 

19 

ESCORREDOR PARA 60 PRATOS - Produzido em aço inox, 

material de alta resistência, fácil limpeza, suporta altas temperaturas, 

com 3 Andares (2 para Pratos e 1 para Copo). Dimensões: Altura: 64 

cm; La ura: 33 cm e Comprimento: 100 cm 

UND 60 379,29 22.757,40 

20 

ESTRADO PLASTICO 50cm x 50cm x 5cm - Estrado modular em 

polietileno de alta densidade, resistente a temperatura de refrigeração 

na cor branca, material não reciclado, leve e resistente. Fácil 
higienização e resistente a produtos químicos. Resistência contra 

deformações, impactos e quedas. Com acabamento perfeito, isentas de 

cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 

prejudiciais à sua utilização. Ser passível de ser -reciclada 

mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UND 240 34,30 8.232,00 

21 FACAS DE INOX PARA CORTES 08 POLEGADAS  - Lâmina em 

aço inox AISI 420 temperado; Cabo com perfeita ergonomia, 
UND 200 19,38 3.876,00 

mailto:gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br
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anatômico em propileno atóxico injetável, cabo; e lâmina alinhados 

fabricado em aço AISI 430. Lâmina fio liso ou serrilhado, conforme 

descrição, fabricada em aço inox AISI 420 temperado. Lâmina 

totalmente dentro do cabo, lâmina e cabo alinhados com superfície lisa 
(livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à 

corrosão e acidez. Não tóxica estável e não absorvente sob condições 

de uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 

contribuir para a adulteração dos mesmos. Resistente a máquina lava 

lousa. 

22 

FILTRO 7" CARBON BLOCK POU OIJ POE (COR AZUL) 

S/TORNEIRA - Filtro sem torneira Eco Blue, Ideal para ponto de uso 

(POU), com sistema de filtragem através do seu elemento em Carbon 
Block, praticamente elimina as partículas sólidas, tais como areia, lodo 

e argila; Elemento Filtrante: ECB — 7; Conexões (entrada/saída): 

Rosca interna de %; Vazão nominal: 60 Uh; Vazão máxima: 300 L/h; 

Pressão Min. de Operação: 2mca (19,6 kpa); Pressão Max. De 

Operação: 40mca (392 kpa); Temperatura de Trabalho: 50 a 500 C; 
Vazão máxima. 300 Uh; Pressão Min. De Operação: 2mca (19,6 kpa); 

Pressão Max. de Operação: 40mca (392 kpa); Temperatura de 

Trabalho: 50 a 500 C; Retenção de partículas: CLASSE C; Vida útil 

em litros: 4.000 L; Volume de água a descartar antes do 1 0 uso: 15 L 

UND 63 117,27 7.388,01 

23 
GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS - Com Torneira desmontável 

para higienização e Peso aproximado: 2 K e Pés retráteis 
UND 63 100,50 6.331,50 

24 

GARRAFA TERMICA 2,2 LITROS - Cobertura em verniz: não suja 
e nem deixa marcas; facilidade para servir; sistema de servir por 

alavanca com alta eficiência, serve até 400ml por acionamento; garrafa 

com ampola de inox inquebrável, para líquidos quentes e frios; corpo 

externo em aço inoxidável, acabamento escovado, tampa em 

polipropileno (pp). Alça retrátil para transporte. Possui base giratória. 
Eficiência térmica até 8 horas para líquidos quentes, e até 12 horas ara 

líquidos frios. 

UND 63 198,50 12.505,50 

25 

LIXEIRA COM TAMPA E COM PEDAL COM 100 LITROS - 
Descrição: Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) 

copolímero. O acionamento da tampa é feito através de pedal o que 

evita eventual risco de contaminação. Possui 2 rodas que facilita a 

locomoção do cesto. As rodas são confeccionadas em plástico 

polipropileno (PP) copolímero e policloreto de vinila (PVC). Pedal 
confeccionado com plástico resistente. Possui cantos arredondados e 

superfície polida para facilitar a limpeza e evitar o acúmulo de 

sujidade. Acompanha aro plástico confeccionado em polipropileno 

(PP) copolímero para fixação do saco de lixo. Capacidade: 100L. 

COR: BRANCA 

UND 120 291,57 35.000,40 

26 

PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS - Altura: 38,00 cm; Largura: 

34,50 cm; Profundidade: 44,00 cm; Espessura: 3,5 mm; Diâmetro: 

29,60 cm; Peso (kg): 4,285; Tolerância: +1- 10% 

UND 80 408,35 32.668,00 

27 

PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS 

COR BRANCA - Construída em polipropileno virgem e inodora. 

Com aditivo bactericida. Com canaleta para escoamento de líquidos, 

fácil higienização e resistente a produtos químicos. Resistência contra 
deformações, impactos e quedas. Com acabamento perfeito, isentas de 

cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 

prejudiciais à sua utilização. Ser passível de ser reciclada 

mecanicamente ao fim de sua vida útil. Tamanho: 30cm x 50cm 

UND 63 73,93 4.657,59 

28 PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS 

COR AZUL-Construída em polipropileno virgem e inodora. Com 
UND 63 73,93 4.657,59 
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aditivo bactericida. Com canaleta para escoamento de líquidos. Fácil 

higienização e resistente a produtos químicos. Resistência contra 

deformações, impactos e quedas. Com acabamento perfeito, isentas de 

cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização. Ser passível de ser reciclada 

mecanicamente ao fim de sua vida útil. Tamanho: 30cm x 50cm. 

29 

PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS 
COR VERMELHA - Construída em polipropileno virgem e inodora. 

Com aditivo bactericida. Com canaleta para escoamento de líquidos, 

fácil higienização e resistente a produtos químicos. Resistência contra 

deformações, impactos e quedas. Com acabamento perfeito, isentas de 

cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização. Ser passível de ser reciclada 

mecanicamente ao fim de sua vida útil. Tamanho: 30cm x 50cm.  

UND 63 73,93 4.657,59 

30 

PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS 

COR VERDE Construída em polipropileno virgem e inodora. Com 
aditivo bactericida. Com canaleta para escoamento de líquidos. Fácil 

higienização e resistente a produtos químicos. Resistência contra 

deformações, impactos e quedas, com acabamento perfeito, isentas de 

cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 

prejudiciais à sua utilização, Ser passível de ser reciclada 

mecanicamente ao fim de sua vida útil. Tamanho: 30cm x 50cm 

UND 63 73,93 4.657,59 

31 

PRATO PLÁSTICO - Fabricado em polipropileno, BMC ou SMC; 

Virgem de 1 0 uso; Com abas (prato e cumbuca); Paredes internas e 
externas lisas; Sem reentrâncias ou ressaltos; Empilhável (prato e 

cumbuca); Formato arredondado (para não possibilitar o acúmulo de 

resíduos); Atóxica e pigmentação homogênea em toda a peça, 

conforme normas da Anvisa quanto a metais pesados; Acabamento 

fosco ou micro texturizado; Resistente à temperatura de 1000 Celsius, 
por no mínimo 20 minutos; Possibilidade de reposição; Possibilidade 

de lavagem em máquina lava louças; Cor "azul escolar referência 

125Y7/12; Tolerância +1-10%; Durabilidade mínima de 3 anos. Altura 

32 mm, Espessura 2,5 mm; Largura da aba 15 mm; diâmetro da boca 

195 mm; Diâmetro Base: 127mm Ca acidade 600ml. 

UND 8000 2,32 18.560,00 

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

✓ Painel de Preços Públicos;  

✓ Banco de preços Zênite; 

✓ Banco de Preços Nacional; 

✓ Bolsa Nacional de Compras 

4.3 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”. 

5. LOCAL/ HORÁRIO DE ENTREGA 

5.1 Os itens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da expedição 
da Ordem de Fornecimento; 
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5.2 Os Equipamentos e utensílios a serem adquiridos deverão ser entregues no almoxarifado da 
Secretaria de Educação, localizado na Avenida Floriano Peixoto, 90 – centro- CEP 53401.460 
(Anexo da Escola Municipal Firmino da Veiga), no dia e horário programados, podendo ser 
alterado pela mesma, desde que comunicado à empresa contratada com antecedência de 10 (dez) 
dias. 

6. DO RECEBIMENTO 

6.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 
especificações no prazo de até 08 (oito) dias corridos a partir da data do recebimento.  

6.2. E DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos, 
bem como o estado geral dos mesmos e consequentemente, a aceitação pelo setor competente da 
CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data aprovação provisória.  

7. DO PAGAMENTO  

7.1 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.  

7.2 A realização do pagamento está condicionada a apresentação das seguintes 
certidões/documentos, quando pessoa jurídica: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS. 

7.3 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. 

7.4 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. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas, carga, 
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.  

8.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer 
a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato.  

8.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE, ou terceiros, verificados em 
decorrência dos serviços, objeto deste contrato. 

8.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não sendo a 
CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.  

8.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize os serviços.  
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8.6 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 

8.7 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento na prestação dos serviços; 

8.8 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de  trabalho serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas; 

8.9 – Executar os serviços em perfeitas condições de uso e consumo, no local, dia e horário nos 
locais indicados por escrito pela Secretaria. 

8.10. O retardamento na execução dos serviços, objeto do certame, não justificado considerar-se-á 
como infração contratual; 

8.11. 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; 

8.12. 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; 

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento 
contratual; 

9.2 – Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização 
dos serviços ora pactuados; 

9.3 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar 
imediatamente a contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte desta; 

9.4 – Aplicar à contratada as sanções regulamentares e contratuais, quando se fizer necessário, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa; 

9.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.  

9.6 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no 
objeto executado, para que sejam corrigidos. 

10.  DAS PENALIDADES 
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10.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no Art. 156 da Lei 
14.133/2021, as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Impedimento de licitar e contratar; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - As peculiaridades do caso concreto; 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave. 

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do 
contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao 
responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021.  

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 Lei 
14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 Lei 
14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 
do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos. 

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e 
observará as seguintes regras: 
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I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro 
de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia 
ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

II - Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público 
e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência 
exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I 
deste parágrafo, na forma de regulamento. 

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo. 

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.  

11. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

11.1. Os EQUIPAMENTOS devem ter garantia contra defeitos de fabricação de qualquer parte ou 
peça, a partir da data da entrega definitiva, pelo mesmo período de vigência do contrato em 
execução; 

11.2. A CONTRATADA obriga-se a adotar medidas corretivas nos móveis que apresentarem 
defeitos, mau funcionamento ou improbidades, às suas expensas, sem ônus para a Secretaria de 
Educação, disponibilizando assistência técnica no Município do Paulista, Recife ou Região 
Metropolitana, no prazo máximo acordado, contado do ato da notificação expedida pela Secretaria. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1 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. 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

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

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

14.1 A execução do objeto deverá ser acompanhada e f iscalizada 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.  

14.3 Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições: 

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

c) Encaminhar ao SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, os 
documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como 
os referentes a pagamento; 

d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações contratuais assumidas e pela 
qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO; 

e) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando 
cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

f) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de 
novos valores ou anulações parciais; 

g) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do 
Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 

14.4 O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para 
que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada: 

a) termo contratual; 

b) todos os aditivos, se existentes; 

c) edital da licitação; 

d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência; 

e) proposta da Contratada; 

f) relação de faturas recebidas e pagas; 

g) toda correspondência com a Contratada. 
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15. DA GESTÃO DO CONTRATO 

15.1 - A gestão do CONTRATO será exercida servidor da Secretaria de Educação devidamente 
designado, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência 
de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações); 

15.2  Ao Gestor compete, entre outras atribuições: 

a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem como 
dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de modo a 
garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas 
partes; 

b) Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender 
necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento; 

c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, 
inclusive o controle do saldo contratual; 

d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato; 

e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:  

f) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da Contratada 
referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros; 

g) Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, 
para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema; 

h) Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento, mediante 
comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar solução 
satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do 
objeto da contratação; 

16. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS VENCEDORAS 

16.1 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; 

16.1.1 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; 

16.1.2 Essa regra aplica-se também para os produtos cujos fornecedores não apresentam 
embalagens destinadas ao consumidor.  
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16.2 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. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 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; 

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

17.3 O estudo técnico preliminar faz parte integrante deste Termo de Referência no seu Anexo  I. 

18. DO FORO 

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

 

Paulista/PE, 16 de fevereiro de 2023. 

 

 

Anna Cristhina Santana 
Gerente de Nutrição e Alimentação Escolar 
Matrícula nº44351 
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