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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO 

CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS QUE 

COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA  DO  MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO 

AJURU, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I. 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QUANTIDADE 

1 

Adesivo instantâneo multiuso linha de artesanato, cola EVA, 

plástico, borracha, tubo com 20g. unidade 200 

2 Cola Bastão 10g pacote c/ 12 un. pacote 200 

3 

Cola branca, atóxica, tubo de 1 lt, líquida lavável Cola de uso 

diversos em escolas, escritórios, etc. Para colagem de papeis, 

papelão,  madeira  etc.  Produto   também   muito utilizado em 

trabalhos artesanais dos mais diversos etc. Ideal para colagens 
em papel, papel cartão e cartolina. Possui um exclusivo bico 

aplicador que facilita a aplicação, além de ser mais econômica.  

Composição em PVA, lavável, atóxica, para papel, com bico 
dosador de encaixe. unidade 232 

4 Cola gliter 12x1 cx c/ 6 potes com 35 g diversas cores caixa 100 

5 

cola para isopor. Cola especial para trabalhos de decoração e 

artesanato em isopor. Solúvel em água e secagem rápida. Com 
embalagem de auto aplicação. Embalagem com 1 litro. unidade 120 

6 Cola plástica branca 40 g, caixa com 12 unidades caixa 100 

7 

cola plástica para isopor para trabalhos de decoração e 

artesanato em isopor. Solúvel em água e secagem rápida. Com 
embalagem de auto aplicação. Conteúdo de 40 g. Caixa com 12 

unidades. caixa 100 

8 

Fita adesiva larga transparente MONOFACE, 

POLIPROPILENO, LISA, TRANSPARENTE, 45MMX100M caixa 21 

9 FITA EM CREPE DE 19MMX50MM caixa 5 

10 

Fita adesiva, crepe mono face, Bege,      multiuso, medindo 25 

mm X 50 metros. rolo 200 

11 

Fita adesiva crepe mono face, Bege, multiuso, medindo 50 mm 
X 50 metros. rolo 200 

12 

Fita adesiva material crepe, tipo mono face, medindo 

12mmx50m, à base de solvente borracha e resinas sintéticas, na 

cor branca. rolo 200 

13 

Fita adesiva material crepe, tipo mono face, medindo 

19mmx50m, à base de solvente borracha e resinas sintéticas, na 

cor branca. rolo 200 

14 

Fita adesiva material crepe,   tipo   mono face,  medindo 

25mmx30m, à base de solvente borracha e resinas sintéticas, na 

cor branca. rolo 200 
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15 

Fita adesiva polipropileno transparente, 50 mm, 50 metros, 
multiuso, incolor, monoface (fita Gomada) rolo 200 

16 

Fita de cetim n. 0,5 com 10 metros, face simples 50 mm, cores 

diversas. rolo 100 

17 

EVA Folha de borracha EVA com glitter 40X80, diversas 
cores. folha 550 

18 

Folha de isopor 50 cm de largura x 1 metro de comprimento x 

20 milímetros de espessura. unidade 100 

19 FOLHA DE ISOPOR 10mm (100X50CM - ISORECORT) unidade 10 

20 

FOLHA DE ISOPOR 15mm (100X50CM ESPESSURA 
ISORTERM) unidade 10 

21 Bolas de isopor 75mm unidade 200 

22 Bolas de isopor 100mm unidade 200 

23 Bolas de isopor 150mm unidade 200 

24 Bolas de isopor 200mm unidade 200 

25 Giz branco, Giz colorido caixa com 48 caixinhas caixa 105 

26 Giz de cera (caixa com 12 unidades) caixa 120 

27 

Gizão de cera, destinado a crianças, formatos redondos, estojo 
com 12 cores. Dimensões aproximadas da embalagem: 

12,5x15,2x1,7cm (AxLxP) Peso aproximado: 154g, validade  

mínima  de  02  anos  a  contar  da  data  de entrega, com selo 

de segurança INMETRO. caixa 400 

28 

Novelo lã – fio anti-alérgico peso: 100g composição: 100% 

acrílico contém: 400m, cores diversas. unidade 100 

29 

Extrator de grampo tipo espátula, fabricado em inox, medindo 

aprox. 158X2 cm. unidade 100 

30 

Grampeador manual (tipo pistola) estrutura em aço, para 

fixação de materiais em madeira, tais como, tecido, plástico, 

papel, entre outros. Para trabalhos em tapeçaria, estofados, 
montagem de cenários, decorações, festas infantis, serigrafia, 

artesanato, tela de pintura. Compatível com grampos 

106/4,106/6, 106/8, regulagem de pressão com mola, altura 145 

mm, largura 30 mm, comprimento 187 mm, peso 0.522kg 
capacidade de carregar 63 grampos tipo rocama unidade 15 

31 

Grampeador metálico médio, capacidade para grampear até 

30fls,  com  grampo  26/6,  pintura  epóxi  (líquida),  apoio  da 
base  material  plástico  polietileno,  fabricado  em  chapa  de 

aço,  mola  resistente  com  retração  automática,  base  para 

alojar grampo tipo 26/6 unidade 80 

32 

Grampeador tipo alicate em metal com cabo emborrachado, 
med. aprox.   20cm,   ação   automática,   trilho   fixo,   com 

mecanismo  anti jam,  para  grampos  26/6,  para  grampear  no 

mínimo 25 folhas com padrão de qualidade unidade 40 

33 

Grampo 106/8, fabricado com arame de aço com tratamento 
anti ferrugem, caixa   com   296   g.   CAIXA   COM   5000 

UNIDADES caixa 40 

34 

Grampo26/6 cobreado, fabricado  com  arame  de  aço  com 
tratamento antiferrugem, cx com 1.000 unidades caixa 300 

35 Grampo para pasta tipo trilho em ferro 80 mm com 50 pares caixa 200 

36 

Borracha apagador escrita   lápis/lapiseira,   Composição: 

borracha natural e livre de PVC. Medidas mínimas: 32 x 22 x8   
mm.   Atóxica, branca,   dimensões   33x23x08   mm, aplicação 

qualquer graduação de grafite. caixa 110 
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37 

Borracha Bicolor:  para  apagar  escrita  de  lápis  e  caneta 
esferográfica,  nas  dimensões  45  x  17  x  11  mm,  nas  cores 

azul e vermelha.cx. C/ 12 und. caixa 100 

38 

Caneta esferográfica  caixa  com  50  unidades  nas  cores  azul, 

preta e vermelha. Com Diâmetro Interno De 3,2mm, com corpo 
hexagonal que assegura o  conforto    na    escrita    e    

transparente    para visualização  da  tinta.  Tinta de alta  

qualidade,  que  seca rapidamente   evitando   borrões   na   

escrita,   durabilidade: escreve  até  2  km.  Escrita macia, ponta  
média  de  2  mm, largura da linha 0,6mm. tampa e plug da 

mesma cor da tinta, tampa  ventilada  em  conformidade  com  

padrão  ISO.  Tubo Em Polietileno Com Diâmetro Interno De 
3,2mm, Ponta Em Latão Usinado com  Esfera  De  Tungstênio  

Usinado,  esfera perfeita  e  muito  resistente,  Ponta  

133,480mm,  sem  partes rosqueáveis,  embalagem  com  50 
und.  nas  cores  azul, preta e vermelha que não apresente falhas 

na escrita. caixa 200 

39 

CANETA HIDROGRÁFICA,PONTA POROSA, ESCRITA 

GROSSA, 24 CORES, TINTA LAVÁVEL. pacote 5 

40 

Caneta marca texto, cores variadas, tinta fluorescente a base de 

água Marcador hidrográfico destaca texto, corpo cilíndrico 

plástico,  tinta  fluorescente  a  base  d'água,  ponta chanfrada, 

diâmetro ponta 3 a 4mm, caixa com 12 unidades. caixa 100 

41 

Caneta ponta porosa, tinta na cor azul, escrita ultrafina (ponta 

de no máximo 1.0mm). Validade mínima 11 meses. caixa 100 

42 

Conjunto de   canetinha hidrocor,   ponta   porosa,   escrita 

grossa, tubo com 8 mm diâmetro, 11,5 cm. de comprimento, 
carga   com   no   mínimo   1ml   de   tinta   por   hidrográfica, 

embaladas  em  cartela  de  0PVC  cristal  com  sistema  de  

lacre (caixa com 12 cores) caixa 400 

43 

Corretivo líquido  -  a  base  de  água,  lavável,  não  tóxico, 

composição:   água,   pigmentos   brancos   e   poliacetato   de 

vinila, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades. caixa 35 

44 Lápis com Borracha cx com 50 unid. caixa 82 

45 Lápis de Cera com diversas cores caixa 200 

46 

Lápis de cor, caixa com 12 cores sortidas, de cor inteiro, 

formato cilíndrico/hexagonal, não tóxico, apontado, mina 

resistente e macia próprio para uso escolar. O lápis deverá ser 
confeccionado em madeira,  isenta de nós,  apresentando 

colagem  perfeita  das  metades  e  rígida  fixação do grafite. 

Comprimento mínimo 170mm. caixa 405 

47 

Lápis preto Nº 01 composto em madeira, grafite, não tóxico e 

apontado. Corpo resistente sextavado com marca/fabricante 

gravado, que não lasque, mina resistente com boa fixação, 

comprimento min. 175mm. cx com 50 unid. caixa 80 

48 

Lápis preto Nº 02 apontado - redondo - sem borracha - corpo 

sextavado confeccionado em madeira de alta qualidade, sem 

rachaduras-  Resistente,  com  escrita  macia,  traço  escuro  e 
excelente apagabilidade – caixa lacrada com 50 unidades caixa 80 

49 

Apontador para lápis jumbo e n.º 02, uso escolar, com depósito, 

dois furos cônicos, lamina de alta resistência fixada por 

parafuso metálico, que garanta a pontabilidade com ajuste caixa 50 
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adequado (sem folga) entre o apontador e o depósito, caixa com 
100 unidades 

50 

Apontador para lápis, em acrílico, com um furo, não perecível 

e atóxico, n° 3, comprimento de no mínimo 2,5cm x1,3cm de 

altura e lâmina com tratamento anti ferrugem, cx com 100 
unidades. caixa 50 

51 

Livro de ata pautado, Sem Margem, 100 Folhas Numeradas 

Tipograficamente,capa  dura  de  papelão  revestida  de  papel 

off-set   120gr/m²,   folhas   internas   papel   off-set   56gr/m², 
formato da capa 310x217mm, miolo 300x211mm3 unidade 200 

52 Livro de registro hospitalar unidade 50 

53 Livro de Ocorrência unidade 50 

54 

Livro de ponto (com 160 folhas, formato 153x216mm, capa 
dura) unidade 100 

55 

Livro Protocolo de correspondências. Capa/contracapa: 

papelão 697g/m². Revestimento: papel off-set 120g/m².   Folhas 

internas: Papel off-set 63gr/m², 104 folhas.   Dimensões: 
21,6cm Comprimento, 15,3cm Largura. unidade 60 

56 

Caixa arquivo  morto  de  papelão  Caixa  arquivo  morto  de 

papelão,     03     mm     de     espessura,     medidas     mínimas 
350x250x140 mm sem propaganda de revendedora, papelão 

Kraft,  com  campo  para  ano/mês/setor/validade  e  conteúdo 

com furo nas duas laterais e na tampa. Caixa com 50. caixa 300 

57 Caixa Correspondência tripla articulação unidade 120 

58 

Caixa p/ arquivo morto polionda (média): caixa de 

polipropileno dobrável tipo polionda para arquivo. Medidas 

mínimas 350 x 250 x 130. Peso mínimo 240g/m2, com trava 

para fechamento e encaixe em abas as abas, apresentando 
especificações nas laterais para arquivo, em pacote com 25 

unidades. pacotes 50 

59 

Pasta A-Z  lombo  estreito.  Cartão maciço  de  alta  qualidade 
2,4  mm  de  espessura;  forração  interna  e  externa  em  PVC; 

mecanismo prático e moderno de alta qualidade; cantoneira 

metálica   de   proteção   na   parte   inferior   da   pasta;   rados 

niquelados com travamento, olhal niquelado e etiqueta para 
personalização  do  arquivo.  Medida Aproximada 280mm  x 

350mm x 50mm. unidade 500 

60 Pasta Arquivo Morto unidade 524 

61 

Pasta Classificadora Transparente - Pastas para arquivo, tipo 
classificadora com dobra, confeccionada em cartão 

plastificado, grampo mola interno, medindo aproximadamente 

240 x 350 mm, sem visor, cor cinza. unidade 460 

62 Pasta com Ferragem Cartão Duplo unidade 400 

63 Pasta com Ferragem Simples unidade 400 

64 

Pasta de Cartolina Plastificada Com Aba E Elástico, Gramatura 

280 G/M2, Tamanho Ofício, Com Ilhoses De Metal, diversas 
cores. unidade 1.000 

65 PASTA POLIPROPILENO 4 CM, COM ELÁSTICO unidade 3.000 

66 Pasta Plástica L unidade 1.000 

67 

Pasta Plástica com elástico cores diversas com 2 centímetros de 
altura unidade 400 

68 Pasta Polionda Lombo 35mm unidade 500 

69 Pasta Suspensa em papelão com ferro visor e etiqueta unidade 400 
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70 

Pincel atômico, escrita grossa, 5 mm,  com  ponta  de  feltro 
chanfrada indeformável, recarregável, tinta a base de álcool, 

diversas cores (azul, preta e vermelha). Tampa da caneta na cor 

da tinta. Caixa com 12 unidades. caixa 95 

71 

Barbante Cordão  Sisal  Rolo  com  200mt/1  Cordinha  Sisal 
peso médio 1kg, rolo 80 

72 

Barbante de algodão  -  mínimo  de  85%  fibras  de  algodão, 

acabamento superficial crú, fio de algodão, nº 6, 500 metros. rolo 80 

73 Fio Cru rolo 100 

74 Liga elástica grossa embalagem com 50 unid. pacote  35 

75 

Clip para  papel  nº  1/0  –  tratamento  superficial  niquelado, 

material em aço carbono, e tratamento antiferrugem, formato 

paralelo, caixa com 100 unidades.  caixa 200 

76 

Clip para  papel  nº  2/0  –  tratamento  superficial  niquelado, 

material em aço carbono, e tratamento antiferrugem, formato 

paralelo, caixa com 100 unidades. caixa 200 

77 

Clip para  papel  nº  3/0  –  tratamento  superficial  niquelado, 
material em aço carbono, e tratamento antiferrugem, formato 

paralelo, caixa com 100 unidades. caixa 200 

78 

Clip para  papel  nº  4/0  –  tratamento  superficial  niquelado, 

material em aço carbono, e tratamento antiferrugem, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. caixa 200 

79 

Clip para  papel  nº  6/0  –  tratamento  superficial  niquelado, 

material em aço carbono, e tratamento antiferrugem, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. caixa 200 

80 

Clip para  papel  nº  8/0  –  tratamento  superficial  niquelado, 

material em aço carbono, e tratamento antiferrugem, formato 

paralelo, caixa com 100 unidades. caixa 200 

81 

Percevejo latonado, cabeça redonda, 10mm, na cor dourado, 

acondicionado em caixas com 100 unidades. caixa 50 

82 Tachinha de fixação (Carrapicho) caixa 80 

83 

Envelope branco para Ofício 11,4 X 22,9 cm, Pac com 100 
unidades pacote 152 

84 

Envelope branco tam. Memorando 26,0 X 36,0 – PAC. Com 

100 unidades pacote 150 

85 Envelope Laranja 24x30, pct com 100 unid pacote 150 

86 

SACO CRAFT , OURO(AMARELO),260X360MM CAIXA 

COM 250 caixa 2 

87 

Almofada para carimbo, na cor azul nº03 - material da caixa 

plástico, material da almofada esponja absorvente revestida em 
tecido  na  cor  azul,  tipo  entintada,  tampa  em  latão medindo 

9 x 12 cm. unidade 70 

88 

Tinta para almofada de carimbo azul. Frasco 42ml. cx com 10 

unid caixa 10 

89 

Tinta para almofada de carimbo preto. Frasco 42ml, cx com 10 

unid. caixa 10 

90 

Régua em acrílico transparente com 30cm x 035mm largura, 

03mm de espessura. unidade 420 

91 

Régua em acrílico transparente com 50cm x 035mm largura, 

03mm de espessura. unidade 250 

92 

Tesoura escolar - Tesoura, tipo/modelo: sem ponta, material: 

açoinox   AISI  420,   cor:   preto,   com   rebite   maciço   em 
alumínio, cabo [material]: polipropileno, fixadas por meio de caixa 500 
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parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o 
perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de  

sua  função,  lâminas  [mm]:  1,2,  medidas:  64  mm  de lâmina, 

66 mm de cabo, com no mínimo de 130 mm. Caixa com 12 

unidades, Embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante eselo  do INMETRO. 

93 Tesoura Grande unidade 150 

94 Tesoura Média unidade 160 

95 

TESOURA PEQUENA TUBO PLÁSTICO, CORES 
DIVERSAS, CAPACIDADE ENTRE 37ML E 45M unidade 10 

96 

Estilete, Em Corpo Plástico, Com Lâmina Inoxidável Estreita, 

Medindo 9 Cm X 0,9 Cm, Graduável E Com Trava De 

Segurança, caixa com 12 unidades. caixa 150 

97 Perfurador de Papel Médio unidade 70 

98 

PERFURADOR DE PAPEL SEMIINDUSTRIAL 2 furos, 

capacidade de até 150 folhas, com margeador e escala de ajuste 

de formato de papel, Base de borracha antiderrapante com 
depósito para as “bolinhas” Peso aproximado: 05 kg Cor: Preta, 

pintura eletrostática, Garantia mínima de 06 meses unidade 50 

99 

Calculadora de mesa com visor, dimensões aproximada 10x13, 
5x1, conteúdo 12 dígitos, big display, 04 operações básicas, 

porcentagem, memória independentes, marcador de ponto a 

cada 3 dígitos e teclas plásticas. Unidades 40 

100 Calculadora de mesa  com Bobina Unidades 40 

101 

Pistola de cola quente 30 W, com uso para colagem de papel, 

papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, 

decorações, Utilização de refis de cola fino: 0,75 cm de 

diâmetro Comprimento do refil • 30 cm, Secagem em 60 
segundos, Bi volt (110x220 volts) e possui gatilho avançado 

para fluxo contínuo de cola. Unidades 410 

102 

Refil cola quente 11,2mmx30cm avulso. Cola de silicone em 
bastão, para pistolas de cola quente, uso em papel, plástico, 

madeira, cerâmica e alguns metais. Unidades 1.000 

103 

Refil cola quente 7,5mmx30cm avulso. Cola de silicone em 

bastão, para pistolas de cola quente, uso em papel, plástico, 
madeira, cerâmica e alguns metais. Unidades 1.300 

104 Escaninho de mesa Unidades 50 

105 Saco Plástico A4 (Com 2 furos) pacote 200 

106 Porta Lápis, Clips e Lembretes de Polietileno unidade 100 

107 Prancheta em Duratex unidade 239 

108 

Papel branco, alcalino que possibilita impressão na frente e 

verso, 75g /M2 medindo 210 mm x 297 mm (A4). Caixa com 

10 resmas de 500 folhas. caixa 600 

109 Papel 40 Kg nas dimensões de 96x66cm na cor branca unidade 500 

110 

Papel almaço com pauta azul, com   margem,   medidas 

20,8x29,8 cm com 500  folhas. Folha de papel almaço com 

pauta e margem, no formato 200 mm x 280 mm. Gramatura 
mínima: 56gr. resma com 500 folhas. cx com 10 resmas caixa 200 

111 PAPEL VG A4 BRANCO 180G pacote 40 

112 Papel Carbono caixa c/ 100 folhas caixa 47 

113 

Papel camurça 40x60cm, Gramatura: 85g, cores diversas, cx 
com 100 folhas caixa 80 

114 Papel cartão fosco 210g 48x66cm, diversas cores, unidade 800 
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115 Papel Celofane, cx.  com 100 folhas, cores diversas caixa 800 

116 Papel chamequinho, pacote com 100 folhas, diversas cores. pacote 500 

117 Papel Colo-set, caixa com 100 folhas, diversas cores caixa 500 

118 

Papel crepom 0,48x2m, pacote com 10 unidades, cores 

diversas. pacote 500 

119 

Papel de presente, modelo variados - brilhoso 70g/m, tamanho 
50x60, estampas diversas. unidade 1.000 

120 

Papel fotográfico alto brilho, 270gr A4 (210x297mm), de alta 

definição para impressão de fotografias digitais com alto brilho 

em superfície lisa, embalagem com 50 folhas. pacote 500 

121 Papel Kraft, puro 235MT Bobina de 60gr x 60cm 235 metros rolo 250 

122 

Papel laminado, 49x59, impresso com cores vivas e de brilho 

intenso proporcionando excelente aspecto visual com 

gramatura de 60gr / m2, diversas cores. unidade 500 

123 

Papel Madeira, na cor Kraft ouro   dimensões   66x96cm, 

120g/m folha 500 

124 Papel Micro ondulado folha 500 

125 Papel Seda, cores diversas folha 500 

126 

Papel vergê 180g, tamanho a4 (210 x 297 mm), textura marca 

d’agua lembrando papel artesanal antigo confeccionado com 

telas de bambu, excelente estabilidade da cor do papel e 
impressão, grande resistência a luz e temperaturas altas, pacote 

com 50 folhas, diversas cores. pacote 200 

127 

Cartolina dupla face, com formato 50x65cm 180G/M2 formato 

medindo 50x66cm, diversas cores. unidade 1.000 

128 

Caderno espiral até 100 folhas, capa dura, Formato da folha: 

24,5x17,5cm - Folhas pautadas, modelos diversos unidade 2.000 

129 

Caderno espiral até 200 folhas, c/ 10 matérias, capa dura, 

Formato da folha: 24,5x17,5cm - Folhas pautadas modelos 
diversos unidade 1.800 

130 

Caderno pequeno de ¼, brochura de 48 folhas, capa dura, sem 

espiral Caderno pequeno de ¼, brochura de 48 folhas, capa 

dura, sem espiral. Capa/contracapa em papelão 893 g/m2, 
revestido por papel off-set 120g/m2. Folhas internas em papel 

apergaminhado 56 g/m2, formato: 148x210 mm - 23 pautas. unidade 400 

131 

MARCADOR PERMANENTE CD/DVD 2.0MM AZUL 
PILOTO caixa 5 

132 

Tecido de TNT 1,40 largura, rolo de 50m e Gramaturas (g/m2) 

40, diversas cores. rolo 260 

133 

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365, EM 
EMBALAGEM DE 01 LITRO unidade 5 

134 

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365, KIT COM 04 

CORES, EM EMBALAGEM DE 100ML CADA kit 15 

135 

TINTA PARA IMPRESSORA CANON G2100/3100, KIT 
COM 4 CORES, EM EMBALAGEM DE 100ML CADA kit 5 

136 

TINTA PARA IMPRESSORA CANON G2100/3100, KIT 

COM 04 CORES, EM EMBALAGEM DE 100ML CADA kit 15 

137 

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 120, EM 
EMBALAGEM DE 01 LITRO unidade 5 

138 

TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 120, KIT COM 04 

CORES, EM EMBALAGEM DE 100ML CADA kit 15 

139 TONER PARA IMPRESSORA HP M1212NF unidade 20 

140 TONER PARA IMPRESSORA BRITHER DPC-L25400W unidade 20 
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141 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2165 unidade 20 

142 TONER BROTHER DCP 8112  unidade 15 

143 KIT DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER HL 1212w kit 243 

144 

KIT DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER HL DPC - 

L 5652 DN kit 69 

145 

KIT DE TONNER DA IMPRESSORA PANASSONIC KX -
MB 1.500 kit 3 

146 

KIT DE TONNER DA IMPRESSORA SANSUNG XPRESS 

M2070  O Toner MLT-D111S para Samsung é um cartucho que 

rende em média 1.000 impressões baseadas em impressões em 
papel A4 com 5% de cobertura. Todos os nossos cartuchos de 

toner MLT D111S para Samsung são 100% novos e produzidos 

seguindo as mais altas normas de qualidade. O Toner MTL 
D111 s para Samsung é oferecido na versão original, Premium 

e Econômico. Impressoras e Multifuncionais Samsung 

compatíveis com o toner MLT D111S: Samsung M2020; 
Samsung M2020FW; Samsung M2020W;Samsung 

M2070;Samsung M2070W;Samsung M2070FW;Samsung 

M2022 kit 15 

147 KIT DO TONNER DA IMPRESSORA SANSUNG MI 2165 kit 5 

148 Tinta para impressora (Kit tinta EPSON L3150) kit 4 

149 

TONNER DA IMPRESSORA SANSUNG XPRESS M 2070 

O TONER MLT-D111S PARA SAMSUNG É UM 

CARTUCHO QUE RENDE EM MÉDIA 1.000 IMPRESSÕES 
BASEADAS EM IMPRESSÕES EM PAPEL A4 COM 5% DE 

COBERTURA. TODOS OS NOSSOS CARTUCHOS DE 

TONER MLT D111S PARA SAMSUNG SÃO 100% NOVOS 
E PRODUZIDOS SEGUINDO AS MAIS ALTAS NORMAS 

DE QUALIDADE. O TONER MTL D111 S PARA 

SAMSUNG É OFERECIDO NA VERSÃO ORIGINAL, 

PREMIUM E ECONÔMICO. IMPRESSORAS E 
MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG COMPATÍVEIS COM O 

TONER MLT D111S: SAMSUNG M2020; SAMSUNG 

M2020FW; SAMSUNG M2020W; SAMSUNG M2070; 
SAMSUNG M2070W; SAMSUNG M2070FW; SAMSUNG 

M2022. unidade 120 

150 TONER BROTHER DCP 8112dn TN 750 unidade 15 

151 HP LASERJET P1102W 285A unidade 7 

152 EPSON L3110/T544 PRETA unidade 20 

153 EPSON L3110/T544 AZUL unidade 10 

154 EPSON L3110/T544 AMARELA unidade 10 

155 EPSON L3110/T544 VERMELHA unidade 10 

156 EPSON L375 T664 PRETA unidade 100 

157 EPSON L375 T664 AZUL unidade 42 

158 EPSON L375 T664 AMARELA unidade 42 

159 EPSON L375 T664 VERMELHA unidade 42 

160 TONER BROTHER L5652dn TN 3472 unidade 22 

161 HP LASERJET 1536 MFP BQ 278A unidade 15 

162 BROTHER 8112dn/TN 750 unidade 20 

163 CANON G3100/GL190 PRETO unidade 15 

164 CANON G3100/GL190 AZUL unidade 10 

165 CANON G3100/GL190 AMARELO unidade 10 

166 CANON G3100/GL190 VERMELHO unidade 10 
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167 HP M127 FN/CF 283A unidade 15 

168 EPSON L4160/T504 PRETO unidade 5 

169 EPSON L4160/T504 AZUL unidade 5 

170 EPSON L4160/T504 AMARELO unidade 5 

171 EPSON L4160/T504 VERMELHO unidade 5 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A aquisição de material de expediente, suprimentos de informática e equipamento de 

processamento de dados é necessária para uma melhor prestação do serviço desenvolvido pela 

administração pública, dentro de suas atividades internas e externas, para o melhor atendimento 

ao público do Município de Limoeiro do Ajuru. 

A aquisição desses materiais irá beneficiar não somente a administração pública, como também 

o público, pois, não há como prestar um serviço de qualidade se o poder público não tiver esse 

material. Para que possa de forma rápida e eficiente disponibilizar de forma transparente as 

informações que atenderão não só a legislação como também a quem tiver interesse na mesma 

desde que não seja informação sigilosa. Desenvolver um trabalho de qualidade em tempo hábil 

que atende os anseios da sociedade e a Legislação vigente. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU -

PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os 

procedimentos licitatórios, considerando as necessidades das Secretarias Municipais 

supramencionada, devidamente protocoladas através de solicitações e autorização do ordenador 

de despesas competente, realizara o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores 

preços e condições para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinados ao 

consumo nas atividades administrativas das secretarias que compõem a esfera 

administrativa do Município de LIMOEIRO DO AJURU/PARÁ, EM CONFORMIDADE 

COM ANEXO I. Cabendo a Secretaria Municipal de Administração a realização e fiscalização 

do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades 

orçamentárias e financeiras. 

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, iniciado após 

a assinatura do contrato. 

3.2 O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte, conforme especificação contida no Termo de 

Referência Anexo I. 

4.3. Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com 

os dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

4.4. As entregas dos produtos deverão ocorrer, conforme especificação contida neste 

Termo de Referência Anexo I e/ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 

de Administração, em até 05 (Cinco) dias contados a partir da data de recebimento da ORDEM 

DE COMPRA e/ou FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min 

(horário de Brasília/DF), na, Rua Beira Mar, S/Nº, Bairro Cuba,  próximo a fábrica de Gelo. 

4.5. Os gêneros alimentícios perecíveis, ( Aves e Carnes) deverão ser entregues em até 05 

(Cinco) dias corridos e/ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 

Administração, contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE COMPRA e/ou 

FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min (horário de 

Brasília/DF), obrigatoriamente transportados e distribuídos em veículo baú frigorífico, 
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observando cada produto transportado, pessoal equipado e uniformizado para distribuição 

conforme legislação. 

4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

5.1. - Advertência; 

5.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

5.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

5.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

5.6 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no 

momento do pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 

5.7 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que 

couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

5.8 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa. 

 

8 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 

despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

8.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das 

guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em 

original ou em fotocópia autenticada. 

 

8.3 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO 

AJURU PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos 

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

7.4 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO 

AJURU PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 

 

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou 

de compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

7.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
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financeira devida pelo A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

LIMOEIRO DO AJURU PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será a seguinte: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 
EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; VP= Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX) 365I = (6/100) 365 I = 0,0001644 

 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 

 

7.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

- As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação 

orçamentária: Exercício 2021, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão 

nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições 

estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações. 
 

 

02.04 – Secretaria Municipal de Administração 

Funcional Programática: 04.122.0002.2.017.000 – Manutenção da secretaria Municipal de 

Administração. 

 

02.06 – Secretaria Municipal de Cultura 

Funcional Programática: 13.122.0007.2.032.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 

02.15 – Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.122.0006.2.068.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Funcional Programática: 12.361.0006.2.085.000 – Manutenção das Atividades Financeiras com 

Salário Educação – QSE. 

 

03.01 – Fundo Municipal de Assistência Social. 

Funcional Programática: 08.243.0004.2.122.000 – Manutenção do Programa de erradicação do 

trabalho infantil – PETI- PVMC. 

Funcional Programática: 08.244.0004.2.143.000 – Manutenção do Centro de Referência da 

Assistência Social – CRAS. 

Funcional Programática: 08.122.0004.2.116.000 – Manutenção do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 

04.01 – Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.149.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon s/nº- Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru – PALACIO AÇAÍ 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.031.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Saúde.   

 

 

02.12 - Secretaria municipal de meio ambiente e recursos hídricos 

Funcional Programática: 18.122.0010.2.044.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos 

 

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

SUBELEMENTO DE DESPESA 

33.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1 - Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 

 

9.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

 

9.3 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

 

9.4 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 

Serviço de Almoxarifado; 

 

9.5 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado 

para este fim, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

 

9.7 - Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 –Cumprir fielmente as exigências da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ, naquilo que não contrariar o aqui 

previsto; 

 

10.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da  SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

10.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ; 

 

10.4 - Responder pelos danos causados diretamente A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon s/nº- Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru – PALACIO AÇAÍ 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ; 

 

10.5 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO 

AJURU PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

 

10.6 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor 

competente; 

 

10.7 - Comunicar ao Setor competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU -PARÁ por escrito, qualquer anormalidade 

de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

10.8 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do produto, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital da licitação. 

Nos termos dispostos na, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 

3.555/2000 e 10.024/2019, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, 

bem como, pela Lei Complementar n°. 123/2006 bem como em outras legislações pertinentes 

APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e delibero pelo imediato procedimento 

de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subsequentes. 
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