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TERMO DE RERERÊNCIA 

1. OBJETO: 

O presente projeto básico tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
MARANHÃO-MA. . 

2. JUSTIFICATIVA: 

Destina-se atender ao funcionamento das ações desenvolvidas pela Câmara 
Municipal, durante o exercício de 2021. 
 

2.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ÍTEM DESCRIMINAÇÃO UND. QUANT. 

1 Almofada p/carimbo nº 04, azul ou preta. Unid. 8 

2 Apontador de lápis com depósito c/02 
furos em cores sortidas. Caixa com 12 
unidades. 

Caixa 8 

3 Bloco para anotação, branco c/100fls, 
medindo 15x21cm. 

Blocos 12 

4 Borracha colorida TK-plást neon com 
capa. Caixa com 24 unidades protetora, 
aplicação para lápis. 

Caixa 4 

5 Caneta esferográfica, material plástico 
transparente, corpo sextavado, ponta 
com esfera de tungstênio, tipo escrita 
grossa, na cor: azul, cx c/50 unidades 

Caixa 20 

6 Caneta esferográfica, material plástico 
transparente, corpo sextavado, ponta 
com esfera de tungstênio, tipo escrita 
grossa, na cor: preta, cx c/50 unidades 

Caixa 16 

7 Caneta esferográfica, material plástico 
transparente, corpo sextavado, ponta 
com esfera de tungstênio, tipo escrita 
grossa, na cor: vermelha, cx c/50 
unidades 

Caixa 12 

8 Capa encadernação tipo A4 cor preta, 
formato 210X297 (pct com 100 folhas). 

Pct. 8 

9 Clips nº 4/0 – material metal, niquelado, 
cx c/50 unidades. 

Cx 12 

10 Cola bastão 20g, caixa c/12 unidades. Caixa 8 

11 Cola branca liquida atóxica, solúvel em 
água e com secagem rápida, tubo com 
90g. Embalagem em caixa com 12 
unidades. Inmetro. 

Caixa 8 
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12 Corretivo liquido, material a base d’água, 
secagem rápida, aplicação papel comum 
frasco com 18ml, caixa com 12 unidades. 

Caixa 8 

13 DVD RW 4X, 4.7GB, regravável. 
Embalado individualmente na capa em 
acrílico. 

Unid 16 

14 Elástico tipo liga látex, alta resistência, 
embalado em caixa 25g. 

Cx 8 

15 Envelope branco tipo ofício 26x36cm, 
caixa com 500 unidades 

Cx 4 

16 Envelope pardo oficio 240 x 340 caixa 
com 500 unidades 

Cx 4 

17 Espiral encadernação diâmetro 12 mm, 
comp. 300 Mm, anéis 35, cor preta. 
Pacote com 100 unidades. 

Pct. 4 

18 Espiral encadernação diâmetro 20 mm, 
comp.300 mm, anéis 35, cor branca. 
Pacote com 80 unidades. 

Pct. 4 

19 Extrator de grampo, tipo alavanca em aço 
cromado ou niquelado, comprimento 
mínimo 12 cm, 

Unid. 8 

20 Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, 
50X 50, cor marrom. 

Unid. 8 

21 Fita adesiva, material polipropileno 
transparente, tipo monoface, medindo: 
19X50, aplicação multiuso. 

Unid. 4 

22 Garrafa Térmica de 1 litro, com 
mecanismo de pressão (botão 
acionador), alça para transporte, em 
material resistente, nas cores preta ou 
azul escura, sem estampa. 

Unid. 10 

23 Grampeador de mesa metálico. Tamanho 
médio com capacidade para grampear 
até 25 folhas de papel. 

Unid. 8 

24 Grampo niquelado 23/10 p/ grampeador 
– cx c/1000unidades. 

Cx 4 

25 Lápis, corpo em madeira, na cor preta 
envernizada, formato redondo, matéria 
da carga grafite, nº 02, apontado. Caixa 
com 144 unidades. 

Caixa 4 

26 Lapiseira grafite 0,7 mm, corpo em metal 
cx c/12. 

Caixa 4 

27 Lapiseira grafite 0,9 mm, corpo em metal 
cx c/12. 

Caixa 4 

28 Livro ata, capa preta dura telada, folhas 
pautadas e numeradas, encadernado, 
colado e costurado. Com 100folhas 

Unid 8 

29 Livro de ponto com 100 folhas Unid 8 
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30 Livro protocolo para correspondência, 
capa dura plastificada, com 100folhas, 
com 05 registros por pagina, 
encadernado, colado e costurado. 

Unid 28 

31 Mina para grafite nº 0,7mm cx c/12 
estojos 

Caixa 8 

32 Mina para grafite nº 0,9mm cx c/12 
estojos 

Caixa 8 

33 Organizador de mesa em acrílico com 02 
divisórias, na cor fumê 

Unid. 8 

34 Organizador de mesa em acrílico com 03 
divisórias, na cor fumê. 

Unid. 8 

35 Papel A4 (210x297mm, 75g/m2), resma 
com 500fls. Na cor branca Caixa com 10 
Resmas. 

Cx 12 

36 Papel almaço com pauta. Resma com 
400 folhas. 

Cx 8 

37 Pasta A-Z, lombo estreito, produzidas em 
cartão rígido de 2mm, revestido com 
PVC, com orifícios na capa onde a 
ferragem tipo tubular (argola) se encaixa 
e trava , sistema de união da argola tipo 
macho-fêmea, estrutura de 
aprisionamento de folhas em aço 
niquelado e visor no lombo com etiqueta. 

Unid. 60 

38 Pasta documento, material em 
polipropileno transparente, tamanho 
oficio, sem aba e com grampo trilho 
plástico. Cores variadas. 

Unid. 8 

39 Pasta Suspensa plastificada, cartão 
triplex 350g. 

Unid. 12 

40 Perfurador médio, com 02 furos. Com 
capacidade para perfurar até 25 folhas. 

Unid. 6 

41 Pincel marcador de textos, cores variadas  
com tinta super fluorescente e cor viva 
para sublinhar e destacar, ponta 
chanfrada, maior destaque, maior 
durabilidade, 2 medidas de traço: 1,0mm 
para sublinhar e 4,0mm para destacar, 
tamanho aproximado de 12cm. 

Caixa 4 

42 Porta caneta, clips e papel, em material 
acrílico, na cor fumê e transparente 

Unid. 4 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Manter e comprovar, durante o prazo contratual, todas as condições de cadastramento e 
habilitação, bem como as demais qualificações exigidas nesta contratação, nos termos do Art. 
55, inciso XIII, da Lei nº 5.666/93. 
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4.2. Garantir a qualidade dos recursos e serviços colocados à disposição; 

4.3. Utilizar profissionais habilitados com conhecimentos suficientes sobre os serviços a 
serem executados, munidos de equipamentos e/ou ferramentas necessários ao desempenho 
eficiente dos serviços, de conformidade com as normas e determinações em vigor;  

4.3.1. Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove que a licitante executou de 
forma satisfatória a prestação de serviços técnicos de atendimento presencial com 
características pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação. 

4.4. Executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários estabelecidos 
para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua 
inobservância; 

4.5. Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços. 

4.6. Arcar com a responsabilidade civil, por todos e quaisquer danos materiais e pessoais, 
causados por culpa, dolo, negligência ou imprudência dos seus funcionários ou prepostos ao 
Município ou a terceiros no âmbito deste contrato; 

4.7. Independentemente da aplicação de multas, a CONTRATADA deverá reparar e/ou 
corrigir, às suas expensas, no todo ou parte, os serviços objeto desta contratação em que se 
verificarem incorreções, bem como propor, corrigir e/ou alterar a base de conhecimentos, 
remover e/ou substituir as peças e acessórios que apresentarem defeitos resultantes da 
execução ou de materiais empregados, conforme disposto no Art. 69 da Lei 8666/93 e 
alterações. 

5. DISPOSIÇOES GERAIS 

5.1. Todos os aparelhos retirados para conserto, independente do defeito informado, deverão 
ser submetidos a uma revisão geral, que abranja a verificação, limpeza e regulagem de peças, 
de tal forma que o equipamento seja devolvido pela CONTRATADA em pleno funcionamento 
e com garantia geral. 

5.2. Que todos os demais serviços que se tornem necessários, além dos descritos no projeto 
básico, tais como transporte de equipamentos, uso de laboratórios especial, etc, sejam 
executados pela CONTRATADA, de tal forma que não haja necessidade de nova contratação 
para realização de serviços complementares. 

6. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

6.1. O serviço objeto do presente Projeto Básico será executado no Câmara Municipal; 

6.2. O prazo de execução do objeto será durante o período de 12 (doze) meses, após a ordem 
ou solicitação formal emitida pela Câmara Municipalde Santana do Maranhão, que deverá 
iniciar após a assinatura do contrato; 

6.3. Aexecução do serviço dar-se-á conforme o disposto na Lei 8.666/93; 

6.4. O recebimento definitivo do serviço contratado dar-se-á apenas após a verificação da 
conformidade das especificações constantes no item 3 deste Projeto Básico, mediante ateste 
na respectiva nota fiscal no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
provisório; 

 


