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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO  

1. O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições para o  Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para aquisição de Material Permanente (Conjunto - Carteiras Escolares), para atender às 
necessidades da Secretaria de Educação do Município de Satuba/AL, conforme as condições e especificações constantes 
neste processo licitatório. 

JUSTIFICATIVA 

1. A contratação de empresa para aquisição de Material Permanente (Conjunto - Carteiras Escolares) será realizada mediante 
pregão, na forma eletrônica, no sistema de registro de preços, conforme condições do Edital do município gerenciador da 
ata e deste Termo de Referência.  

2. A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao 
interesse público, afim de proporcionar um ambiente adequado e de boa qualidade para os estudantes matriculados na rede 
municipal de ensino do Município de Satuba/AL.  

CAPÍTULO II - DO REGISTRO DE PREÇOS  

1. Adotar-se-á o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a presente contratação em razão de:  

a) Haver previsões de aquisições frequentes do objeto solicitado, visando o bom funcionamento das atividades da secretaria 
de Educação do Poder Executivo do Município de Satuba-AL.  

b) A não possibilidade de determinação precisa do quantitativo do objeto solicitado a serem adquiridos pela Secretaria 
Municipal, especialmente em função da equação: recursos orçamentários disponíveis/preço de venda final, objetivando-se 
possibilitar a Administração Pública o melhor aproveitamento desses recursos.  

2. Caracteriza-se o SISTEMA pelo registro de preço para o item, que, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, deverá 
ser praticado pela empresa vencedora.  

3. Durante a vigência da Ata, havendo interesse da Prefeitura Municipal de Satuba/AL na aquisição dos itens com preço 
registrado será informado a empresa fornecedora, através do envio de Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço.  

4. Recebida a Nota de Empenho e/ou Ordem de serviço, a empresa fornecedora deverá providenciar a execução do objeto, 
dentro do prazo fixado neste Termo de Referência, ao preço registrado na Ata.  

5. A vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.  

CAPÍTULO III – DAS AQUISIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES  

1. Na estimativa já estão divididos os objetos cujo os valores dos itens ultrapassam R$ 80.000,00 em 75% e 25%. 

DA DESCRIÇÃO DO BEM A SER ADQUIRIDO 

ITEM 
DA 

PARTICIPAÇÃO 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 
Cota de 75% 

(Ampla 
Concorrência) 

CONJUNTO DO ALUNO CJA-04B (PADRÃO 
FNDE) – Conjunto para aluno tamanho 4, 
sendo altura do aluno de 1,33M A 1,59M  

ANEXO II 

UND 1500   R$ 537,21 R$ 805.815,00 
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2 
Cota de 25% 

(Exclusivo 
para ME/EPP) 

CONJUNTO DO ALUNO CJA-04B (PADRÃO 
FNDE) – Conjunto para aluno tamanho 4, 
sendo altura do aludo de 1,33M A 1,59M  

ANEXO II 

UND 500   R$ 537,21 R$ 268.605,00 

3 
Cota de 75% 

(Ampla 
Concorrência) 

CONJUNTO DO ALUNO CJA-05B (PADRÃO 
FNDE) – Conjunto para aluno tamanho 5, 
sendo altura do aluno de 1,46M A 1,76M  

 ANEXO III 

UND 1500   R$ 581,67 R$ 872.505,00 

4 
Cota de 25% 

(Exclusivo 
para ME/EPP) 

CONJUNTO DO ALUNO CJA-05B (PADRÃO 
FNDE) – Conjunto para aluno tamanho 5, 
sendo altura do aluno de 1,46M A 1,76M  

 ANEXO III 

UND 500   R$ 581,67 R$ 290.835,00 

5 
Cota de 75% 

(Ampla 
Concorrência) 

CONJUNTO DO ALUNO CJA-06B  (PADRÃO 
FNDE) 

Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,59 e 

1,88m. 
ANEXO IV 

UND 1500   R$ 585,66 R$ 878.490,00 

6 
Cota de 25% 

(Exclusivo 
para ME/EPP) 

CONJUNTO DO ALUNO CJA-06B  (PADRÃO 
FNDE) 

Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,59 e 

1,88m. 
ANEXO IV 

UND 500   R$ 585,66 R$ 292.830,00 

7 
Cota de 75% 

(Ampla 
Concorrência) 

CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01) 
ANEXO V  

UND 225   R$ 580,58 R$ 130.630,50 

8 
Cota de 25% 

(Exclusivo 
para ME/EPP) 

CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01) 
ANEXO V 

UND 75   R$ 580,58 R$ 43.543,50 

 

• A descrição detalhada para os ITENS 01 e 02, estão no anexo II  

• A descrição detalhada para os ITENS 03 e 04, estão no anexo III 

• A descrição detalhada para os ITENS 05 e 06, estão no anexo IV  

• A descrição detalhada para os ITENS 07 e 08, estão no anexo V  
 

*O licitante deverá utilizar a descrição detalhada em cada anexo acima mencionado para a 
elaboração de sua Proposta de Preço. 

2. A indicação de produtos de referência feita na descrição dos itens é apenas orientativa, correspondendo aos produtos que 
serviram de base para a coleta das características/especificações a serem adquiridos, nos termos do Acórdão nº 2401/2006 
do Tribunal de Contas da União.  

3. A empresa registrada só poderá ofertar produtos que atendam às especificações exigidas e apresentem padrão de 
qualidade e desempenho.  

4. Uma vez que os fabricantes podem alterar as características de seus produtos a qualquer tempo e sem prévio aviso, é de 
responsabilidade da empresa licitante, que pretenda cotar produto indicado como referência, a certificação de que o produto 
cotado mantém-se de acordo com as especificações exigidas.  

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.  

1.  Os Materiais Permanente, deverão ser entregues nos locais a serem determinados pela secretaria solicitante, com data e 
horário determinado.   

2. O prazo de entrega do objeto licitado será de até 20 (vinte) dias úteis, contados da Ordem de fornecimento ou Nota de 
Empenho.  
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3. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá encaminhar a 
Prefeitura Municipal solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento 
do prazo, devidamente comprovado, e, caso o município aceite o motivo, será definido o novo prazo previsto para entrega. 

4. A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela alegação da empresa Fornecedora, mas 
por meio de documento que relate e justifique a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do 
fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro equivalente.  

5. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela Prefeitura Municipal de Satuba/AL na forma da lei e, de acordo 
com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa da decisão proferida.  

6. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito 
às penalidades previstas pelo atraso na entrega.  

7. O recebimento provisório e definitivo do objeto ficará a cargo da secretaria Municipal solicitante, conforme descrito a 
seguir.  

8. O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega, compreendendo, dentre outras, as seguintes 
verificações:  

a)Os materiais permanente, deverão estar em suas respectivas embalagens, se cabível; 

b) quantidade entregue;  

c) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador (Prefeitura Municipal de Satuba/AL), 
descrição do objeto entregue, quantidade, preços unitário e total.  

9. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o recebimento provisório mediante atestado no verso da Nota 
Fiscal, ou, em termo próprio.  

10. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento 
definitivo do objeto. 

11. O recebimento definitivo deverá ser efetuado logo após o recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo:  

a) correspondência do produto com os indicados na nota de empenho ou proposta da fornecedora;  

b) compatibilidade do produto entregue com as especificações exigidas neste Termo de Referência e constantes da proposta 
da empresa fornecedora;  

c) realização de testes, quando previstos no Termo de Referência ou caso a unidade recebedora entenda necessário;  

d) conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador (Prefeitura Municipal de Satuba/AL), descrição 
do objeto entregue, quantidade, preços unitário e total.  

12. Verificada alguma falha no fornecimento, será feito o registro formal e informado à empresa fornecedora, para que 
proceda à sua correção no prazo imediato.  

CAPÍTULO V – DA NOTA FISCAL/FATURA E DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHÁ-LA  

1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em no mínimo 2 (duas) vias e conter a indicação do objeto, conforme a 
discriminação da Nota de Empenho, marca/quantidade, e os preços unitário e total.    

2. Para fins de atendimento a IN/SRF 480, de 15/12/2004, a empresa deverá informar no documento fiscal os valores 
detalhados das contribuições federais a serem retidos na operação, exceto se a empresa for OPTANTE PELO SIMPLES.  

CAPÍTULO VI – DO PAGAMENTO  

1. O pagamento do objeto licitado será efetuado pela Prefeitura Municipal de Satuba/AL, através da Secretaria de Finanças, 
em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária, devendo ocorrer até 30 (trinta) dias, após o recebimento 
definitivo do objeto licitado, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada e desde que mantida 
situação habilitatória regular. 

CAPÍTULO VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

1. As sanções administrativas estão disciplinadas na Ata de Registro de Preços. 
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CAPÍTULO VIII - DOS DIREITOS E DEVERES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

1. Requisitar o fornecimento dos materiais permanente, na forma prevista neste Termo de Referência e na Ata de Registro 
de Preços. 

2. Exigir do fornecedor o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da futura contratação.  

3. Verificar a manutenção pelo fornecedor das condições de habilitação estabelecidas na licitação.  

4. Aplicar penalidades ao fornecedor, por descumprimento contratual.  

5. Efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste Termo de 
Referência.  

CAPÍTULO IX - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

1. Realizar o fornecimento decorrente deste processo na forma e condições determinadas no Edital, neste Termo de 
Referência e na Ata de Registro de Preços.  

2. Manter, durante todo o prazo de execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação da licitação.  

3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao fornecimento, sendo de inteira 
responsabilidade do fornecedor a contratação de funcionários necessários à perfeita execução do fornecimento.  

4. Receber os valores que lhe forem devidos pelo fornecimento dos bens, na forma disposta neste Termo de Referência. 

CAPÍTULO X – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

CAPÍTULO XI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para o registro de preços não será necessário a demonstração da existência de recursos financeiros, sendo o mesmo 
obrigatório para realização do contrato. 

 

Satuba, 28 de novembro de 2022 

 

 

Thomazia Guedes Araújo de Andrade 
Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 02/2021 
 

 

 

                                                                                   CIENTE                    28/11/2022 

 

 

            Diógenes José Neto de Amorim  

                                                                                                                                    Prefeito     
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