
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GEittNCIA DE PLANEJAMENTO 

TERMO DE REFERENCIA 

il - lK[OBJET~ ' . ) 
1.1 O objeto do presente termo de referência é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, em conformidade com a legislação pertinente, especialmente a lei nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e suas posteriores alterações, com a utilização 
de fornecedores previamente cadastrados ou Que atendam às exigências leg=<=a::.:is:..:... ___ ....., 
f2- JÜSTIFIC} TIVA "r- : w f 
2.1-A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, informa que o AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE faz-se necessária para atender as demandas desta 
secretaria dentro dos padrões de qualidade e de atendimento exigidos pelos órgãos de 
controle da atividade dos serviços e com isso assegurar o bom atendimento aos usuários 
do referido serviço. 
t3 -FUNDAMENTA~ÃO LEGAL k J •• :• «y _ e 

3.1 - A presente AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, objeto deste 
Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 
8.666/1993 e nº 10.520/2002 e suas posteriores alterações e demais legislações 
aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas nas demais prescrições 
legais aplicáveis ao assunto. 
14 -DESCRIÇÃO DOS SERVIC,os: :·- : J 1/ · 
4.1 - Pelo presente Termo de Referência a CONTRATADA prestará 
fornecimento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE a secretaria 
municipal de Saúde nas condições abaixo: 

ITEM DESCRICAO DOS UENS, "·"" ,. UNl(t · 'OUAM. 
1 ALFINETE PARA MURAL Nº 24 ex 85 

Almofada para carimbo, material caixa plástica com esponja 
2 absorvente revestida com tecido, tamanho nº 03, cor azul/preto, tipo UNID 120 

entintada, comprimento 11 cm x 6, 7 cm, largura, formato retangular. 

3 
Apagador para quadro branco magnético, corpo em plástico feltro, UNID 140 medindo aproximadamente 15x5,5cm. 

4 
Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno 1 UND 500 furo, lâmina em aço temperado inclinada. 

5 Agulha de crochê nº 06 Unid. 50 
6 Bandeja plástica para correspondência tripla. UNID 70 

Bloco recado, material papel, cores diversas, tamanho 48mm x 38m, 
7 tipo removível, caracteristicas adicionais: auto-adesiva, bloco com no BL 150 

mínimo 100 folhas. 

8 Balão liso nº 6,5; pct 50 unid. Pct 600 
9 Borracha branca ( caixa e/ 40 und) ex 35 
10 Borracha duas cores bicolor (ex e/ 40 und) ex 40 

Arquivo morto caixas de Plásticas, polionda, medida: 
11 35mmxl3mmx25mm gramatura média 400g/m2, com identificação na 

UNID 2000 lateral, para mês, ano seção, código e espaço para discriminação do 
conteúdo, para folhas tamanho A4 e oficio, cor amarela. 

12 Caderno brochura 48 folhas, capa dura, l 40mmX200mm UNID 450 

. ,.0 Benedito~-~ ... \. 
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Caderno brochura 96 folhas, capa dura, 200mmX275mm 
Caderno de desenho, espiral, capa flexível, com 48 folhas 

Calculadora cientifica (altura 2.00cm, largura 9.00cm, profundidade 
16.00cm - peso 125.00g, 240 funções. Visor de 2 linhas e 12 
dígitos. Memórias variáveis. Função estatística (desvio padrão, 
cálculo aleatório, regressão linear), trigonometria ( sem, cos, tang., 
sem-1, cos-1, tan-1). Hiperbólica. Funções exponenciais e 
logarítmicas. Cálculos de frações. Arredondamento. Conversão de 
ângulos. Combinação e Permutação. 

Calculadora de mesa, 12 dígitos, e/ pilha AA, 4 operações básicas, 
raiz quadrada, %, memória, alimentação solar. 

Caneta esferográfica azu~ escrita média, corpo em plástico 
transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação 
nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de 
validade, em caixa com 50 unidades. 

Caneta esferográfica preta, escrita média, corpo em plástico 
transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação 
nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de 
validade, em caixa com 50 unidades. 

Caneta esferográfica vermelha, escrita média, corpo em plástico 
transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação 
nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de 
validade, em caixa com 50 unidades. 

Caneta marcador permanente para CD cór preta, azul ou vermelha, 
escrita fina. Caixa com 12 unidades 

Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente-cores 
varíadas. 

Caneta Hidracor ( estojo e/ 24 cores ) 
Caneta Hidrocor ( estojo e/ 12 cores ) 

Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição 
constante de tinta, recarregável, capacidade mínima 5,5 mi, material 
plástico, material da ponta: feltrocom ponta redonda média, cor preta. 

CAPA DE ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO, TAMANHO A4, 
PCT COM 100 UNO 

CD-R CX/50 UNO 
CD-RW 700WB eX/25 UNO 

Clips metálico tamanho 8/0, caixa com 25 unidades, niquelado, com 
informação do revestimento na embalagem. 

Clips metálico tamanho 1/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com 
informação do revestimento na embalagem. 

Clips metálico tamanho 2/0, caixa com 50 unidades, niquelado com 
1 informação do revestimento na embalagem. ' 

UNID 450 

UNID o 

UNID 63 

UNID 125 

ex 600 

ex 600 

ex 600 

ex 60 

UNO 400 

Unid. 120 
Unid. 120 

UNO 240 

PCT 400 

ex 100 
ex 150 

ex 700 

ex 700 

ex 700 

Gerente T~nico em 
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Clips metálico tamanho 3/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com 
informação do revestimento na embalagem. 

Clips metálico tamanho 4/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com 
informação do revestimento na embalagem. 

Clips metálico tamanho 6/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com 
informação do revestimento na embalagem. 
Chapa de isopor 100 x 50 x 10mm 
Chapa de isopor 100 x 50 x 15mm 
Chapa de isopor 100 x 50 x 5mm 
Cola adesivo instantânea, tubo de 20g, ex c:J 10 unid 
Cola colorida 23g, caixa com 6 cores 
Cola colorida com glitter 23g, caixa com 6 cores 
Cola liquida branca para papel, não tóxica, lavável, tubo com 40g 
COLCHETES N°7, ex COM 72 UND 

Corretivo líquido a base d'água, inodoro, atóxico, embalagem com 
aproximadamente 18m, com selo do Inmetro. 
DVD-RW CX/25 UND 

Envelope de papel para CD e DVD, com visor transparente, 
embalagem c:J 100 und. 

Envelope na cor amarelo ou branco, medindo 20x28crn, caixa com 50 
unid. 

Envelope na cor amarelo ou branco, medindo 30x40crn, caixa com 50 
unid. 

Envelope tipo convite, cor branco, medindo 16x23crn, caixa com 50 
unidades. 

EVA emborrachado Liso- Cores Diversas 

Estilete largo, material corpo plástico super resistente, com lamina 
retrátil de aço, de aproximadamente 18mm de alta qualidade. 

Etiqueta adesiva branca 99,0 x 55,8 mm p/ impressora laser e jato de 
tinta - caixa com 100 etiquetas 

Etiquetas autoadesivas, formato 2l0x297mm, A4 1350 folha, branca, 
formato da etiqueta: 55,8x99,0rnm contém: 25, folhas/ 250 etiquetas. 

Extrator de grampo, tipo espátula, metal, medida 14 cm. 
FTT A CREPE 19x50 
FITA DUREX 48X50 
FITA GOMADA 48XS0 

Fita Zebrada para isolamento preta/amarela 70mm x 180m 
Fitilho em tecido rolo com 50 m cores variadas 
Fitilho plástico fino tamanho 5mmx50m (cores diversas) 

Grampeador metálico-longo alcance, base emborrachada, utiliza 
grampos 9/8, 9/10, 9/13, 9/16, 9/20, e 9/24, capacidade de 
grampeamento de aproximadamente 200 folhas. 

ex 700 

ex 700 

ex 700 

UND 600 
UND 600 
UND 600 
ex 60 

UNID 200 
UNID 200 
UND 1000 
ex 200 

UND 525 

ex 55 

PCT 400 

ex 600 

ex 600 

ex 600 

FL 1000 

UND 700 

ex 50 

ex 30 

UNID 350 
UNO 400 
UNO 400 
UND 400 

ROLO 90 
ROLO 75 
Unid. 70 

UNID 25 

AfOUrollaJ,cUt, 
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Grampeador compactado metálico com capacidade para grampear 100 
folhas 

Grampeador para grampos 26/6, até 20 folhas (médio) 

Grampo para Pasta tipo trilho, 80mm, plástico, pct e/ 25 unidades. 
Grampo para grampos 26/6, até 20 folhas (médio), caixa com 5000 
und 

Grampo p/ grampeador 2616mm, metálicos, cobreados ou 
galvanizado, com proteção anti-ferrugem confirmada na embalagem, 
caixa e/ 5.000 unid. 

Grampo para grampeador de pressão nº 106/06 e 108/06 .caixa com 
5.000 und. 

Lápis comum preto, nº 2, cilíndrico, medindo de 16,0 cm a 17,5 cm, 
apontado, corpo em madeira, caixa com 144 unidades. 

Liga elástica amarela em látex, forma circular, super 
embalagem com 25g, quantidade mínima 30 unidades. 

resistente, 

Linha de crochê cores diversas nº 07 

Livro ata pautado, com 100 folhas, capa dura preta, medindo 22 cm x 
30 cm, aproximadamente. 

Livro ata pautado, com 200 folhas, capa dura preta, medindo 22 cm x 
30 cm, aproximadamente. 

Livro de ponto com 106 folhas, capa dura. 
Livro protocolo, com, no mínimo, 100 folhas e 4 linhas, capa dura 

Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75g/m2, 210x297mm, 
cor branca, ex e/ 1 O resmas 

Papel Sulfite A4 Colorido, pacote com 100 folhas - Cores Verde, 
Rosa, Azul e Amarelo 

Papel almaço pautado, c/40 cadernos, cada caderno com 10 folhas. 
Papel almaço sem pauta, pct com 1 O folhas. 
PAPEL TIPO TAMANHO OFICIO 

Papel verge 180g/m2
, a-4 210x297mm cor branca, embalagem c/50 

folhas. 

Papel camurça 
Papel cartão 

Papel cartolina, cores variadas, 50X x 66 cm. 
Papel casca de ovo PCT e/ 50 unid. 
Papel couchê 90g A4 e/ 50 unid. 
Papel crepon comum 
Papel lamínado 
Papel madeira 
Papel manteiga 
Papel seda 48x60 cm, caixa com 100 und 

Pasta arquivo AZ., com lombo 8cm de largura, tamanho ofício LL, em 
papelão reforçado, com ferragem de metal. 

UNID 

UNID 
PCT 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 
Unid. 

UNID 

UNID 

UNID 
UNID 

ex 

PCT 

PCT 
PCT 

RESMA 

PCT 

Unid. 
Unid. 
Und. 
Pct 
Pct 

Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 

Cx 

UNID 
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Pasta plástica com aba elástica, tamanho oficio com aproximadamente 
4.0cm de altura. 

Pasta plástica com aba elástica, tamanho oficio com aproximadamente 
6.0cm de altura. 

Pasta suspensa para arquivo de aço, em papel marmorizado, com 
supone plástico na lateral com pona etiqueta em papel branco, com 
ferragem de metal para Folhas A4 e oficio, reforçados. 

Percevejo, CX com 100 und 

Perfurador de papel médio, com dois furos, semi industrial em ferro 
fundido, com pintura martelada. 

Pincel atõmico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, corres preta, azul, vermelha. 
PILHA PALITO AA 
PILHA PEQUENA AA 
PORTA CARIMBO DE 8 LUGARES 

Prancheta portátil, material em eucatex, comprimento 340mm, largura 
230mm, cor marrom, com pegador metálico. 

Quadro magnético para escrita a pincel atõmico medindo 1, 18x0,57 
Quadro mural e/ aprox .. 1,00xl,20m em cortiça 
REGUA COMUM 50CM 
RÉGUAS COMUM 30CM 

TESOURA DE 13CM DE COMPRIMENTO 
TESOURA DE 20CM DE COMPRIMENTO 

Tinta para carimbo, cor azul ou preto, ex. e/ 12 frascos de 42ml. 
Reabastecedor pi Marcador de Quadro Magnético 
Reabastecedor pi para pincel atõmico- cores diversas 

Reabastecedor para almofada de carimbo, em cores 
vermelho}, frasco com 42 mi, caixa com 12 unidades 

(preto, azul, 

Tinta guache pote 15ml, caixa com 6 cores variadas 
Tinta guache pote 250ml cores variadas 
Tinta pi pintura facial pote 25ml cores vari adas 

Tinta para carimbo, cor azul ou preto, ex. e/ 12 frascos de 42ml. 
Tinta para tecido pote 3 7 mi cores variadas 
TNT cores diversas, rolo com I m X 50m 

UNID 500 

UNID 500 

UNID 2000 

ex 75 

UNID 300 

lJND 3000 

PAR soo 
PAR 450 
UNID 25 

UNID 200 

UNID 120 
UNID 110 
UNID 900 
UNID 900 
UNID 900 
UNID 150 
ex 30 

UNID . 55 
UNID 55 

ex 35 

ex o 
UNID o 
UNID o 
ex 100 

UNID 300 
ROLO 200 

~ PRAZO,FORMA_E LOCALDE ENTRE..GA 
5.1. A fi scalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e 
administração do contrato decorrente deste termo de referência 
6-DOP GAME O 
6.1. Pelo serviço descrito neste termo de referência a Secretaria Municipal de Saúde/Gabinete do 
Secretario, pagará a contratada conforme o contrato. 
6.2. A CONTRATADA deverá apresentar recibo com descrição do objeto e documento de autorização 
de disponibilização emitido pelo órgão contratante. 
6.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a 
CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas nf prazo de seus vencimentos. 

~~llrc>Ben,dJt ' ,· 
~•""'e Técnic _ 
Pott.: l2Ji2o21 
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(7 - VIGÊNCIA DA CONTRATACÃÕ 
7.1. O Prazo de VigêncUt aecá de O] Curo} MQQ a partir de sua data e assinaturas prorrogáveis nos termos 
'da -legislação Vigente. 
i:;:i>ASOBRIGAC.ÕE SDACüNTRÂTÀ 
8.1. A qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no contrato e 
Nota de empenho. não sendo aceito em nenhuma hipótese. outro diverso daquele. 
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, encargos fiscais, 
sociais e trabalhistas -0u 4e qualquer outra natureza. 
8.3. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que 
a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
8.4. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e sociais. 
8.5. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
8.6. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 
8.7. lndeniz.ar quaisquer danos ou prejuízos causados à Secretaria ou a terceiros, por 
ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato . 
8.8. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
CONTRATANTE. 
[9 - DAS OBRIGAC.ÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação do 
serviço contratado. 
9.2. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação do serviço, através da unidade 
responsável por esta atribuição. 
9.3. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada. bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
9.4 Serão considerados para efeito de pagamento, os serviços efetivamente realizados 
~ela CONTRATADA e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 
~O~ DAS):8F AAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMlNISTRATJyÃ:S 
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis será dirimida na comarca de Igarapé-
Miri. 

Igarapé-Miri/PA, 19 de Maio de 2021 

ANTOJA 
GERENTE TECNICO EM PLANEJAMENTO 

Port. Nº323/2021/BAG/PMI 
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