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Oficio 57-A/2022 

 

Ao  
Irinaldo Amaral Santa Brigida 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 Honrada em cumprimenta-lo, venho por meio deste solicitar abertura de 

processo para Contratação de empresa especializada em fornecimento de 

materiais permanentes carteira/cadeira escolar, para atender as 

necessidades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil. 

 

 Desde agradeço e coloco-me a disposição para possíveis esclarecimentos  

 

 

Magalhães Barata-PA, 11 de maio de 2022. 
 

 

 

 
_____________________________________________ 

Rosangela do Socorro Nascimento da Silva 
Secretario Municipal de Educação 

Decreto N° 070/2021 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO:  

Este termo de referência tem como objeto Contratação de empresa 

especializada em fornecimento de materiais permanentes carteira/cadeira 

escolar, para atender as necessidades do FUNDEB 30% - Ensino Infantil. 

2- DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT  

1 CARTEIRA/CADEIRA ESCOLAR Unid. 100 

3- DA JUSTIFICATIVA 

 Justifica-se a aquisição dos materiais permanentes contidos no termo de 

referência em virtude da necessidade das unidades escolares necessitarem de 

cadeiras para os alunos, considerando o desgaste natural sofrido pelo mobiliário 

escolar ao longo do tempo o que provoca quebra e acarreta sua inutilidade, 

impossibilitando a inutilidade de seu uso, é necessário a aquisição para dar 

condições ao funcionamento das escolas.  

4- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação do objeto deste termo de referência, tem amparo legal 

integralmente na lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicáveis nesta 

solicitação.  

5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  

5.1. O fornecimento dos quantitativos contratados proceder-se-á de forma 

parcelada e contínua, de acordo com as necessidades e conveniências de 

funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. 

5.2. Não serão aceitos/recebidos itens fora das especificações do Termo de 

Referência 

 4.3. O recebimento, o local e o prazo de entrega de realização dos serviços 

deverão ocorrer de acordo com as especificações contidas na ordem de serviço. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Para garantir o cumprimento do contrato, a CONTRATADA se obriga a: 

6.1. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos 

valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações 

contraídas na contratação;  

6.2. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação, qualificação e regularidade exigidas na licitação;  

6.3. Substituir os itens no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contado a partir da formalização da rejeição, quando estes forem recusados 

6.4. Justificar a CONTRATANTE, em tempo hábil, eventuais motivos de 

força maior, que impeçam a realização do fornecimento do objeto do Contrato;  

6.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do 

objeto contratado, inclusive frete, encargos e seguros, não sendo a contratante 

responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte ou 

qualquer despesa decorrente; 

 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

Para garantir o cumprimento do contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;  

7.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através de servidor 

designado como Representante da Administração, que anotará, em registro 

próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados e atestará as notas fiscais/faturas e recibos para fins de pagamento; 

7.3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais 

cabíveis;  

7.4. Comunicar oficialmente para a CONTRATADA, quaisquer falhas ocorridas, 

consideradas de natureza grave, durante a execução do contrato; 
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7.5. A CONTRATANTE poderá exigir o imediato afastamento de qualquer 

empregado ou preposto da CONTRATADA que causar embaraços à 

fiscalização, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe forem conferidas;  

7.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma 

possa cumprir suas obrigações dentro das condições e prazos estabelecidos.  

8. DO PAGAMENTO  

8.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas 

fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.  

8.2. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal designado 

e o pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 

30 (dias) após o atesto da Nota Fiscal.  

8.3. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas 

que porventura ocorrerem será de responsabilidade da empresa contratada. 

8.4. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada por Servidor 

competente, pertencente ao quadro funcional e devidamente designado. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1. O fornecimento dos itens deverá estar disponibilizado à CONTRATANTE 

imediatamente após a assinatura do CONTRATO.  

9.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que 

efetivamente for consumido.  

9.3. Quaisquer esclarecimentos acerca das condições constantes neste Termo 

de Referência, poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Educação de 

Magalhães Barata. 

10- DA VIGÊNCIA: 

A vigência se dará da data de assinatura do instrumento do contrato, até 31 

de dezembro de 2022. 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

12. DAS PENALIDADES: 

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, poderá ensejar a aplicação à Contratada das sanções.  

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

 

 Magalhães Barata-PA, 11 de maio de 2022. 
 
 
 
 

  
 
 
 

_____________________________________________ 
Rosangela do Socorro Nascimento da Silva 

Secretario Municipal de Educação 
Decreto N° 070/2021 
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