
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

Prefeitura Municipal de Itaituba

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. OBJETO.

1.1. A aquisição de murais de avisos quadros magnéticos para suprir a demanda da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme os

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | MURAL DE AVISO 90 x 60cm                                          |

|       | MURAL DE AVISO  90X60CM,com  base  de cortiça moldura de alumínio |

|       | para fixação de  avisos,  fotos, etc. Fabricado com matéria prima |

|       | adequada. Chapa de fibra PO triplex, de madeira reflorestada 3mm, |

|       | moldura alumínio frizado  natural,  15mm frente x 13mm espessura, |

|       | cantos retos. Ganchos  para  fixação  na parede, na horizontal ou |

|       | vertical.                                                         |

|       |        220.00  UNIDADE                  164,667         36.226,74 |

| 00002 | MURAL DE AVISO-120x90cm                                           |

|       | MURAL DE AVISO-120x90cm-com  base  de  Cortiça  moldura Alumínio- |

|       | para fixação de                                                   |

|       | aviso,  foto  etc. Fabricado com matéria prima                    |

|       | adequada. Composição: Cortiça  natural. Chapa de fibra de madeira |

|       | 3mm.Chapa de fibra  PO Tríplex. Moldura alumínio frisado, natural |

|       | 15mm frente X   13mm  espessura,  cantos  retos  Cor:  Cortiça  e |

|       | Alumínio Tamanho: 120x90cm Conteúdo Embalagem: 1 mural de Cortiça |

|       |        220.00  UNIDADE                  252,967         55.652,74 |

| 00003 | MURAL DE AVISO-200x120cm                                          |

|       | MURAL DE AVISO-200x120  cm-com  base  de cortiça moldura Alumínio |

|       | para fixação de  aviso,  foto,  etc                               |

|       | Moldura  em alumínio frisado                                      |

|       | natural 15mm de  frente x 13 mm espessura, cantos retos. Medidas: |

|       | 200x120 cm. Composição:   Cortiça  natural,  chapa  de  fibra  de |

|       | madeira, chapa de   fibra   Pó   tríplex.   Fixação   através  de |

|       | ganchos                                                           |

|       |                                                                   |

|       |        220.00  UNIDADE                  547,333        120.413,26 |

| 00004 | MURAL DE AVISO-60x45cm                                            |

|       | MURAL DE AVISO-60x45cm-com  base em Cortiça Moldura Alumínio para |

|       | fixação de aviso, foto etc. Fabricado com matéria prima adequada. |

|       | Composição: Cortiça natural.  Chapa de fibra de madeira 3mm.Chapa |

|       | de fibra PO  Tríplex.  Moldura  alumínio  frisado,  natural  15mm |

|       | frente X 13mm  espessura, cantos retos. Tamanho: 60x45cm Conteúdo |

|       | Embalagem: 1 mural de Cortiça                                     |
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|       |        200.00  UNIDADE                  105,667         21.133,40 |

| 00005 | MURAL DE AVISO- 30x45CM                                           |

|       | MURAL DE AVISO-  30x45-com base em cortiça para fixação de aviso, |

|       | fotos, etc. Fabricado  com  matéria prima adequada. Indicado para |

|       | ser utilizado em  locais  de baixo tráfego, por ser um quadro com |

|       | estrutura mais sensível,  porém  com  garantia de alta fixação de |

|       | alfinetes. Composição -moldura  de  alumínio  .Cortiça  natural 1 |

|       | face. Chapa de  fibra  PO  Tríplex  HD. Chapa de fibra de madeira |

|       | reflorestada. Moldura alumínio   frisado,   15mm  frente  x  10mm |

|       | espessura, cantos retos. Ganchos para fixação na parede.          |

|       |        410.00  UNIDADE                  107,500         44.075,00 |

| 00006 | MURAL DE AVISO 70x 50CM                                           |

|       | MURAL DE AVISO  -  70x  50CM-Em  Cortiça com Moldura em Alumínio. |

|       | Tela com acabamento em                                            |

|       | cortiça. Fundo da tela em chapa de fibra                          |

|       | de madeira Espessura  total  do  tampo  com  11  mm.  Moldura  em |

|       | alumínio natural (15 x 15 mm).Tamanho: 70x50                      |

|       |        410.00  UNIDADE                  182,000         74.620,00 |

| 00007 | MURAL DE AVISOS 120 X 150CM                                       |

|       | MURAL DE AVISOS  120  X  150CM-MURAL DE CORTIÇA MOLDURA ALUMÍNIO. |

|       | MEDIDA: 120CM ALTURA X 150CM DE LARGURA X 2CM DE ESPESSURA. IDEAL |

|       | PARA COLOCAÇÃO DE  AVISOS  PARA  ESCRITÓRIOS,  SALA  DE  REUNIÃO, |

|       | ESCOLAS E ETC.  CORTIÇA NATURAL, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, CHAPA |

|       | DE FIBRA PÓ TRÍPLEX. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE GANCHOS.                  |

|       |        410.00  UNIDADE                  430,467        176.491,47 |

| 00008 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 60 X 40                                   |

|       | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  60  X  40 ,confeccionado em fórmica, com |

|       | moldura em alumínio.                                              |

|       | fixação invisível, c/ conj. de acessórios                         |

|       | p/ instalação. Utilizar marcador para quadro branco.              |

|       |        410.00  UNIDADE                  109,100         44.731,00 |

| 00009 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 100X80                                    |

|       | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  100X80  -  laminado melamínico (fórmica) |

|       | brilhante, 17mm. com moldura de alumínio c/suporte para apagador, |

|       | fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.          |

|       |        410.00  UNIDADE                  264,333        108.376,53 |

| 00010 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 120X90                                    |

|       | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  120X90  -  laminado melamínico (fórmica) |

|       | brilhante, 17mm. com   moldura   de  alumínio  natural  anodizado |

|       | c/suporte para apagador,   fixação   invisível,   c/   conj.   de |

|       | acessórios p/ instalação.                                         |

|       |        410.00  UNIDADE                  332,833        136.461,53 |

| 00011 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 150X120                                   |

|       | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  150X120  - laminado melamínico (fórmica) |

|       | brilhante, 17mm. com   moldura   de  alumínio  natural  anodizado |

|       | c/suporte para apagador,   fixação   invisível,   c/   conj.   de |

|       | acessórios p/ instalação.                                         |

|       |        410.00  UNIDADE                  450,000        184.500,00 |

| 00012 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 200X120                                   |

|       | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  200X120  - laminado melamínico (fórmica) |
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|       | brilhante, 17mm. com   moldura   de  alumínio  natural  anodizado |

|       | c/suporte para apagador,   fixação   invisível,   c/   conj.   de |

|       | acessórios p/ instalação.para instalação.                         |

|       |        410.00  UNIDADE                  600,667        246.273,47 |

| 00013 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 250X120                                   |

|       | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  250X120  - laminado melamínico (fórmica) |

|       | brilhante, 17mm. com   moldura   de  alumínio  natural  anodizado |

|       | c/suporte para apagador,   fixação   invisível,   c/   conj.   de |

|       | acessórios p/ instalação.                                         |

|       |        410.00  UNIDADE                  787,333        322.806,53 |

| 00014 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 300X120                                   |

|       | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  300X120  - laminado melamínico (fórmica) |

|       | brilhante, 17mm. com   moldura   de  alumínio  natural  anodizado |

|       | c/suporte para apagador,   fixação   invisível,   c/   conj.   de |

|       | acessórios p/ instalação.                                         |

|       |        410.00  UNIDADE                1.253,667        514.003,47 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |    2.085.765,14 |

----------------------------------------------------------------------------.

1.2. Os Itens do quadro acima são todos com ampla participação -Tratamento Diferenciado(Desempate-MPE): para 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme determina a Lei complementar n° 123/06 e alterações 
vigentes, de acordo com Art. 44, § 2º da Lei complementar n° 123/06 e alterações vigentes.

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. Segundo a solicitação de murais de avisos e quadros magnéticos acima elencados, atenderão as necessidades 
das Unidades da Rede de Ensino Público Municipal e SEDE da Secretaria Municipal de Educação, durante 12 
meses, conforme a justificativa sumariamente transcrita abaixo:

2.1.1. É de conhecimento que o crescimento de uma Instituição, em especial da escola, atrela-se ao exercício 
frequente da boa comunicação entre todos os componentes. Onde cada conquista Institucional é o resultado da 
sintonia estabelecida entre os envolvidos. Que além de cada um desempenhar com maestria a sua função, é 
necessário que todos estejam interligados. Isso significa que todos precisam estar cientes das informações 
referentes ao andamento no/do trabalho educacional. Uma vez que a Instituição de Ensino Escolar é um dos meios 
promotores de acessos à comunicação, por igual, o ambiente de desempenho profissional, com precisão, requer 
zelo pela organização das informações. Sendo a Escola um fio condutor que tem como função principal canalizar 
esclarecimentos de interesses à Comunidade competente, à esta será  de fundamental importância garantir logísticas 
que proporcionem o dimensionar informativos em seus espaços, com a precisa prevenção da saúde, higiene e 
cuidados na/da comunicação, à qual necessário se faz a ressalva: além dos projetos pedagógicos a aquisição de 
materiais e produtos condizentes ao objeto deste documento são necessários, fundamentais, precisos e urgentes, 
quais sejam:

 MURAL DE AVISO 90 x 60 - Para fixação de avisos, fotos, etc. Fabricado com matéria prima adequada, com 

cortiça frente e verso. Superfície dupla face. Chapa de fibra PO tríplex, de madeira reflorestada 3mm. Moldura 

em madeira natural maciça;
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 MURAL DE AVISO 170 x 90 - Cantoneira injetada em polietileno base em cartão. Tampo com acab amento em 

cortiça. Para uso de alfinete tipo taça. Moldura em madeira pinus de reflorestamento. Acompanha kit de 

instalação;

 MURAL DE AVISO 100 x 70 - Quadro de avisos, com moldura em madeira pinus de reflorestamento e cantos 

plásticos. Tampo com acabamento em cortiça. Para uso de alfinetes tipo taça, para quadro de cortiça;

 QUADRO BRANCO 60 x 40 - Confeccionado em fórmica com moldura em alumínio. Fixação invisível, com 

conjunto de acessórios para instalação. Utilizar marcador para quadro branco;

 QUADRO BRANCO 100 x 70 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com moldura de alumínio 

natural anodizado. Com suporte para apagador. Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

 QUADRO BRANCO 100 x 80 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com suporte para apagador. 

Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

 QUADRO BRANCO 120 x 90 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com moldura de alumínio 

natural anodizado. Com suporte para apagador. Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

 QUADRO BRANCO 150 x 120 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com moldura de alumínio 

natural anodizado. Com suporte para apagador. Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

 QUADRO BRANCO 150 x 90 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com moldura de alumínio 

natural anodizado. Com suporte para apagador. Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

 QUADRO BRANCO 200 x 120 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com moldura de alumínio 

natural anodizado. Com suporte para apagador. Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

 QUADRO BRANCO 250 x 120 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com moldura de alumínio 
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natural anodizado. Com suporte para apagador. Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

 QUADRO BRANCO 300 x 120 - Laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17mm. Com moldura de alumínio 

natural anodizado. Com suporte para apagador. Fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação;

2.2. Conforme ao elencado, observa-se que ambos (murais e quadros) são fundamentais ferramentas que cumprem 
muito bem, e de forma satisfatória, a função de manter a transmissão das informações necessárias á educação, 
uma vez que podem facilitar o uso e a visualização dos comunicados de interesse à todos, com igualdade. Pois 
bem, para melhor atendimento, e ainda, ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria 
de Compras da PMI, a aquisição pretendida.

2.2. Estando assim presentes os documentos e justificativas da necessidade de aquisição de murais de avisos e 
quadros magnéticos, conforme o MEMO nº 04/2021 - SEMED, JUSTITIFICATIVA, SD/SEMED Nº 003/2021
anexos do processo, todos devidamente assinados pelo Sr. Amilton Teixeira Pinho, Secretário Municipal de 
Educação; a Diretoria de Compras através do Setor de Licitação deu continuidade ao procedimento legal para efetuar o 
procedimento licitatório do objeto supracitado.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1 A aquisição de murais de avisos e quadros magnéticos deverão ser fornecida obedecendo às especificações 
descritas, marca e outras informações de identificação, conforme o disposto no item 1.1 deste termo de referência, 
sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

3.2 O prazo para execução do fornecimento objeto deste termo de referência, será pelo período de 12 meses, 
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo de entrega parcelada de murais de avisos e quadros magnéticos, será de até 20 (vinte) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser p rorrogado por igual prazo desde que solicitado 
acompanhado de justificativa.

3.2.1. A Ordem de compra será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverão constar nela as 
informações afetas o fornecimento do objeto adquirido, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.2.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 
Ordem de compra.
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3.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. A movimentação de murais de avisos e quadros magnéticos até o local designado para entrega é de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo 
fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.4. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os murais de avisos e quadros magnéticos deverão ser 
substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cindo) dias corridos, não considerados como 
prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também comparado com as 
especificações disponibilizadas pela licitante, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 
definitivamente recebido e aceito;

3.5. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do objeto 
deste termo de referencia, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, observando o prazo  de garantia 
dos mesmos.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

4.2. Se caso necessário, a critério do pregoeiro, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra com intuído, 
unicamente, de esclarecimentos de dúvidas quanto os murais de avisos e quadros magnéticos, para validação da 
proposta ofertada. Devendo ocorrer este procedimento na fase de julgamento da proposta de preços.

4.3. Em havendo a necessidade do cumprimento do item anterior e em detrimento da reprovação/invalidação da 
amostra, será considerada desclassificada a proposta referente ao item analisado.

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações:

ício 2021 Atividade 0909.123610401.2.047 Manutenção dos Programas BRALF, Brasil Carinhoso e Brasil 
Conectado, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2021 
Atividade 0909.121221005.2.033 Manutenção da Secretaria de Educação , Classificação econômica 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2021 Atividade 0909.123610401.2.045 
Manutenção do Ensino Básico , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente.

5.2.  A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alo cada à dotação orçamentária prevista para 
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

6.0. AVALIAÇÃO MÉDIA DE VALORES - PESQUISA LOCAL.
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6.1. Os valores unitários médios e total da presente licitação, foram apurados através de pesquisas locais anexo no 
presente procedimento licitatório.

7.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

8.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

8.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será 
exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Contratante.

8.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 
da execução do contrato.

9.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital.

ITAITUBA - PA, 17 de Março de 2021.

 RONISON AGUIAR HOLANDA 
Pregoeiro(a)
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