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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Dados do Órgão Gerenciador 

Órgão: Câmara Municipal de Santarém - CMS 

CNPJ: 10.219.202/0001-82 

Endereço: Avenida Dr. Anysio Chaves, nº 1001, Aeroporto Velho 

CEP: 68030-290 

Cidade: Santarém-PA  

Fones: 093 2101-5300 

 

2. Objeto 

2.1 Contratação de empresa especializada na comercialização de Material de Expediente e 

Informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS. 

 

3. Justificativa 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A prestação dos serviços Contratação de Empresa Especializada na comercialização de Material de 

Expediente e Informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, tem por 

justificativa a necessidade de atender a demanda da Câmara Municipal, em suas atividades funcionais e 

administrativas, em atendimento as exigências e rotinas previstas nas diversas normas e legislações que 

regem a Administração Pública. Faz-se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando 

empresa(s) através de processo licitatório. 

A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial, ficando sob a 

responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém através da Divisão de Licitações, a realização do 

certame. 

Ainda sobre a atuação da Administração Pública, a Carta Magna (artigo 37, XXI) estabeleceu a licitação 

como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações. Desta forma, no intuito de atribuir 

às contratações públicas maior transparência e efetividade, a Lei 8.666/93 veio estabelecer normas gerais 

sobre o procedimento licitatório, às quais o administrador público se encontra adstrito. 

O princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da probidade 

administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administração pública, uma vez que a ampla 

divulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os interessados à licitação e, em 

consequência, contribui para ampliar o universo de propostas. Este princípio assume elevado grau de 

importância, uma vez que, além de princípio geral de Direito Administrativo, também constitui condição 

de eficácia da própria licitação (art. 21, Lei 8.666/93) e do contrato administrativo (art. 61, § único, Lei 

8.666/93). Verifica-se, pois, que o princípio da publicidade enseja a realização do controle dos atos 

administrativos pelo povo e contribui para efetivação dos demais princípios, tais como moralidade e 

impessoalidade. 

Da análise da Lei de Licitações, resta configurado que, no que pese o princípio da publicidade não se 

restringir à publicação do aviso da licitação, diante da essencialidade da divulgação da ocorrência do 
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certame para a legitimação dos procedimentos adotados na contratação pública, a disciplina do artigo 21 

da Lei 8.666/93 se reveste de importância ímpar para a efetividade dos princípios que regem a 

Administração Pública. Neste sentido, reforçando a essencialidade da transparência dos atos 

administrativos para o alcance de uma Administração proba e eficiente, arrematamos as considerações do 

presente artigo com as sábias palavras de Colaço Antunes (1990, apud AMARAL, 2007, p. 19): “Uma 

Administração opaca infantiliza, uma Administração transparente esclarece e tranquiliza”. 

Considerando ainda a garantia dos atendimentos dos serviços, ações e demandas dos Vereadores e 

servidores da Câmara Municipal de Santarém e desenvolvimento das atividades administrativas, arquivos, 

protocolos e outras atividades afins, faz – se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando 

empresa(s) especializada(s) para a realização de licitação. 

A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial, ficando sob a 

responsabilidade do Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Santarém, a realização do 

certame. 

Justificativa de licitação na modalidade Pregão Presencial em detrimento do Pregão Eletrônico. 

A Administração Pública, para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a licitação pública, 

procedimento de cunho obrigatório, determinado no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 

1988, regulamentado pela Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos.  

Existem diversas modalidades de licitação, sendo o pregão a mais recente. Instituído pela Lei 10.520 de 

17 de julho de 2002, o pregão deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer 

valor. A sua forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, é preferencial, 

sendo obrigatória a justificativa para uso na forma presencial. 

É uma modalidade de licitação que objetiva incrementar a competitividade e a agilidade nas contratações 

públicas (Bittencourt, 2003). Propicia, conforme Motta (2001, p. 14), “concreta redução das rotinas de 

compra e bons resultados no que tange à economicidade”.  

Assim como todos os processos administrativos, o pregão deve atender aos princípios constitucionais. 

Entre estes princípios, situa-se o princípio da economicidade – que expressa à relação de 

custo/benefício, a razoabilidade dos custos diante dos resultados alcançados ou benefícios propiciados. 

Apesar de mais econômico que as demais modalidades, o pregão eletrônico apresenta inúmeros custos, 

muitas vezes, não mensurados. Esse fato nos faz questionar se o pregão está atendendo o princípio da 

economicidade, em especial para aquisições de bens e serviços de valores próximos aos limites para 

dispensa de licitação, expostos no art. 24, incisos I e II, da Lei 8.666/93.  

Embora o Pregão eletrônico seja a modalidade de licitação preferencial, adotamos a modalidade 

presencial, para aquisição de bens e serviços, por diversas razões dentre elas:  

1)  custos elevados;  

2) localização geográfica do Município de Santarém – Região Oeste do Pará.  

3) As normas que disciplinam as licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que informadas no edital e não comprometam o interesse da 

administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. A modalidade de 

licitação é a forma específica de conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. 
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O valor estimado para contratação é o principal fator para escolha da modalidade de licitação, exceto 

quando se trata de pregão, que não está limitado a valores.  

Pregão Modalidade de licitação instituída pela Lei nº 10.520, de 2002, em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública. Pode ser presencial ou na forma 

eletrônica. 

A modalidade presencial é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000. A modalidade eletrônica é 

regulamentada pelo Decreto 5.450, de 2005. Esta Câmara institui a forma eletrônica como preferencial, 

no entanto, se encontra em fase de implantação. 

Pelo que vê, a utilização do pregão, na forma presencial, que utilizamos não é modalidade extinta e nem 

revogada, muito embora o emprego da modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, esteja 

previsto no art. 4º, § 1o do Decreto nº 5.450, de 2005. 

 

4. Detalhamento do Objeto 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTDE 
 VAL. UNIT. 

MÉDIO  

 VALOR TOTAL 

MÉDIO  

1 

ALFINETE PARA MURAL - Alfinetes para 

mapa/mural fabricados em aço niquelado com cabeça 

plástica colorida, cores diversas, caixa com 50 

unidades. 

CX 60  R$     7,13   R$        427,80  

2 

ALMOFADA DE CARIMBO - material caixa 

plástico, material almofada esponja absorvente 

revestida de tecido, tamanho grande, cor azul, tipo 

entintada. 

UND 20  R$     7,00   R$        140,00  

3 

ALMOFADA DE CARIMBO - material caixa 

plástico, material almofada esponja absorvente 

revestida de tecido, tamanho grande, cor preta, tipo 

entintada. 

UND 10  R$     7,00   R$          70,00  

4 
ANOTE E COLE 38 mm x 51 mm, pct com 04 

blocos com 100 folhas.  
UND 70  R$     6,06   R$        424,20  

5 
ANOTE E COLE 75mm x 100mm, bloco com 100 

folhas 
UND 140  R$     8,03   R$     1.124,20  

6 
APONTADOR DE LÁPIS, material metal e plástico, 

tipo escolar, características com depósito. 
UND 50  R$     2,56   R$        128,00  

7 BATERIA - Bateria para NOBREAK – 12V/7Ah UND 30  R$ 152,66   R$     4.579,80  

8 BATERIA DE LÍTIO 3U CR2032 UND 30  R$     4,83   R$        144,90  

9 

BORRACHA - Fabricadas a base de PVC, aprovado 

pelo Inmetro, medindo 42x21x11mn. Com capa 

protetora ergométrica de 28mm, nas cores: Vermelha, 

Verde escuro ou Preta. 

UND 100  R$     1,70   R$        170,00  

10 CABO DE REDE CAT 5E (CAIXA 305M) CX 4  R$ 361,33   R$     1.445,32  

11 
CABO USB - Cabo USB 2.0,  1,80m  P/ Impressora 

Marca Nacional e com Garantia 
UND 10  R$   13,96   R$        139,60  

12 

CADERNO BROCHURA, capa dura, tipo escolar, 

formato 142 mm x 203 mm, 200 folhas pautadas no 

mínimo 

UND 35  R$   14,29   R$        500,15  

13 
CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 dígitos, 

dimensões 10 cm largura x 14 cm comprimento. 
UND 12  R$   31,96   R$        383,52  

14 
CANETA CORRETIVO líquido, ponta metálica, 

8ml 
UND 36  R$     6,26   R$        225,36  



 
 
 

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001. 

CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ 

CNPJ nº 10.219.202/0001-82 

__________________________________________________________________________________ 
 

4 

15 

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL-C/50-Escrita 

média, material plástico, material ponta latão com 

esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor tinta azul, 

características adicionais material transparente, corpo 

sextavado e com orifício lateral, fabricação nacional, 

embalagem com dados de identificação do produto e 

data de validade.  

CX 30  R$   40,93   R$     1.227,90  

16 

CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA-C/50-

Escrita média, material plástico, material ponta latão 

com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor tinta 

vermelha, características adicionais material 

transparente, corpo sextavado e com orifício lateral, 

fabricação nacional, embalagem com dados de 

identificação do produto e data de validade.  

CX 3  R$   40,93   R$        122,79  

17 
CARTUCHO - Cartucho Tinta orig. p/ Impressora 

HP 3546 -  Ref. 662 (Color) 
UND 20  R$   79,63   R$     1.592,60  

18 
CARTUCHO - Cartucho Tinta orig. p/ Impressora 

HP 3546 -  Ref. 662 (Preto) 
UND 20  R$   75,63   R$     1.512,60  

19 
CARTUCHO - Cartucho Toner Comp.  p/ 

Impressora HP 1020. Ref. 2612A 
UND 15  R$   63,75   R$        956,25  

20 
CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ 

Impressora Brother DCP 1602 -  Ref. TN 1060 
UND 10  R$ 126,12   R$     1.261,20  

21 
CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ 

Impressora Brother DCP 7065 DN -  Ref. TN450 
UND 60  R$ 129,25   R$     7.755,00  

22 
CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ Impressora 

Brother DCP L5652 DN -  Ref. TN 3472 
UND 120  R$ 120,66   R$   14.479,20  

23 
CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ 

Impressora HP P1102W – Ref. 85A 
UND 200  R$   68,22   R$   13.644,00  

24 

CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ 

Impressora Samsung – SCX-3405W – Ref. MLT  D 

101 S 

UND 25  R$ 114,97   R$     2.874,25  

25 

CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ 

impressora Samsung – SCX-4623 F – Ref. MLT  D 

105 S 

UND 30  R$ 134,58   R$     4.037,40  

26 
CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ 

Impressora Samsung M 2070W – Ref. MLT-D 111S 
UND 30  R$ 139,75   R$     4.192,50  

27 
CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ 

Impressora Samsung SCX-3200 – Ref. MLD 104S 
UND 30  R$ 175,66   R$     5.269,80  

28 CD - CD-RW UND 50  R$     2,40   R$        120,00  

29 
CLIPS GRANDE n° 8/0 cx c/25und - (niquelado ou  

revestido)          
CX 110  R$     3,73   R$        410,30  

30 
CLIPS MÉDIO n° 4/0 cx c/50 uud  -  (niquelado ou  

revestido)             
CX 110  R$     2,76   R$        303,60  

31 
CLIPS PEQUENO n° 2/0 cx c/100 und  -  (niquelado 

ou  revestido)   
CX 110  R$     2,76   R$        303,60  

32 
COLA A BASE DE RESINA, em bastão tipo velas, 

dimensões 3/8polegadas x 300 mm 
UND 25  R$     1,13   R$          28,25  

33 

COLA BRANCA - Atóxica p/ papel – 40 g -  

Composição polivinil acetato - PVA, cor branca, 

aplicação principal papel, características adicionais 

lavável, não tóxica, validade mínima 18 meses, tipo 

líquido.       

UND 35  R$     1,21   R$          42,35  
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34 

COLA BRANCA - Atóxica p/ papel – 90 g -  

Composição polivinil acetato - PVA, cor branca, 

aplicação principal papel, características adicionais 

lavável, não tóxica, validade mínima 18 meses, tipo 

líquido.       

UND 25  R$     2,18   R$          54,50  

35 
COLCHETE PARA PAPEL, nº 12, de latão ou 

chapa de aço, cabeça redonda, caixa com 72 unidades 
CX 20  R$     9,23   R$        184,60  

36 
COLCHETE PARA PAPEL, nº 15, de latão ou 

chapa de aço, cabeça redonda, caixa com 72 unidades 
CX 20  R$   11,83   R$        236,60  

37 CONECTOR RJ45 (CAIXA COM 10UND) CX 2  R$     9,83   R$          19,66  

38 
CORRETIVO - Corretivo em fita, apresentação 

rolete, aplicação papel, 5mm x 6m. Validade 24 meses  
UND 36  R$     7,76   R$        279,36  

39 

CORRETIVO - Corretivo líquido, material a base 

d'água, secagem rápida, apresentação frasco, aplicação 

papel, volume 18ml - cx c/12 und . Validade 24 meses  

CX 10  R$   28,56   R$        285,60  

40 DVD - DVD-RW UND 100  R$     3,50   R$        350,00  

41 

ELÁSTICO super resistente, 100% flexível, a base de 

látex reforçado, embalagem de 1 kg, 

aproximadamente com 1.200 unidades. 

PCT 3  R$   37,96   R$        113,88  

42 
ENVELOPE carta/convite cores diversas, 

114mmx162mm, caixa com 100 unidades. 
CX 10  R$   49,96   R$        499,60  

43 

ENVELOPE oficio branco/amarelo/ofsset sem 

timbre,dimensões 229 mm x 324 mm, caixa com 250 

unidades. 

CX 5  R$   96,66   R$        483,30  

44 

ESTILETE – Grande - estilete desenho, material 

corpo plástico resistente, largura lâmina 18, tipo 

lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão 

cx c/12 und. 

CX 3  R$   34,63   R$        103,89  

45 

ESTILETE – Pequeno - estilete desenho, material 

corpo plástico resistente, largura lâmina 13,2cm, tipo 

lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão 

cx c/12 und. 

CX 3  R$   25,30   R$          75,90  

46 

ETIQUETA , adevisa, papel A4, 2 adesivos por 

folha, tamanho de cada adesivo 143,4mmX199,9mm, 

caixa com 100. 

CX 12  R$   69,93   R$        839,16  

47 

EXTRATOR GRAMPO, material aço inoxidável, 

tipo espátula, tratamento superficial cromado, 

características adicionais 150x15 mm, tamanho 26/6. 

UND 30  R$     3,33   R$          99,90  

48 

FITA ADESIVA  LARGA – Transparente em 

polipropileno biorientado indicado para fechamento 

de caixas, pacotes e uso geral. Especificações: 

Tamanho 48x50, Pacote com 05 unidade. Com 

vencimento de no mínimo 01 (um) ano a contar da 

data entrega. 

PCT 25  R$   16,81   R$        420,25  

49 

FITA ADESIVA  MÉDIA – Transparente em 

polipropileno biorientado indicado para fechamento 

de caixas, pacotes e uso geral. Especificações: 

Tamanho 25x50, Pacote com 05 unidade. Com 

vencimento de no mínimo 01 (um) ano a contar da 

data entrega. 

PCT 25  R$   21,00   R$        525,00  

50 

FITA ADESIVA ESTREITA - Transparente em 

polipropileno indicado para uso geral, (semelhante ao 

Durex). Especificações: Tamanho 12x40, pacote com 

20 rolos. boa qualidade, com vencimento de no 

mínimo 01(um) ano a contar da data entrega.                         

PCT 10  R$   19,96   R$        199,60  

51 

GRAMPEADOR - grampeador, tratamento 

superficial pintura eletrostática, material aço, tipo 

mesa, capacidade 16 a 22, aplicação papel, tamanho 

grampo 26/6, comprimento 12,50, largura 5,30, altura 

3,40, características adicionais 100 grampos. 

UND 25  R$   23,30   R$        582,50  
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52 

GRAMPEADOR - grampeador, tratamento 

superficial pintura eletrostática, material aço, tipo 

mesa, capacidade 4 a 10, aplicação papel, tamanho 

grampo 26/6, comprimento 12,50, largura 5,30, altura 

3,40, características adicionais 100 grampos. 

UND 25  R$   18,26   R$        456,50  

53 

GRAMPEADOR GRANDE - grampeador, 

tratamento superficial niquelado, material metal, tipo 

mesa, capacidade 100, aplicação papel, tamanho 

grampo 23/13. 

UND 5  R$   89,63   R$        448,15  

54 

GRAMPO - grampo grampeador, material metal, 

tratamento superficial COBREADO, tamanho 26/6 p/ 

grampeador cx c/5000grampos 

CX 40  R$     5,80   R$        232,00  

55 

GRAMPO - grampo grampeador, material metal, 

tratamento superficial GALVANIZADO, tamanho 

23/13 p/ grampeador cx c/5000grampos 

CX 10  R$     6,43   R$          64,30  

56 

GRAMPO - grampo grampeador, material metal, 

tratamento superficial GALVANIZADO, tamanho 

26/6 p/ grampeador cx c/5000grampos 

CX 40  R$     5,46   R$        218,40  

57 

GRAMPO PARA PASTA TRILHO, 80 mm, em 

metal, embalagem com 50 und, contendo a marca do 

fabricante 

CX 10  R$   16,30   R$        163,00  

58 

GRAMPO PARA PASTA TRILHO, 80 mm, em 

plástico, embalagem com 50 und, contendo a marca 

do fabricante 

CX 10  R$   15,30   R$        153,00  

59 HD - HD 2,5” – Conector SATA2 – 500 GB UND 5  R$ 379,66   R$     1.898,30  

60 HD - HD 3,5” – Conector SATA2 – 500 GB UND 10  R$ 399,66   R$     3.996,60  

61 HD EXTERNO - HD Externo de 1 T UND 3  R$ 397,66   R$     1.192,98  

62 
KIT MULTIMÍDIA - Kit Multimídia Marca 

Nacional e com Garantia 
UND 10  R$ 113,00   R$     1.130,00  

63 

LÁPIS Nº 02 - PRETO - cx c/144 und - Lápis grafite 

de formato cilíndrico, apontado, confeccionado com 

madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, 

apresentando colagem perfeita das metades e rígida 

fixação do grafite, de maneira a não permitir seu 

deslocamento ou quebra durante o apontamento. 

Deverá ser recoberto de tinta preta atóxica. A barra 

interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir 

constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser 

atóxica. Diâmetro de 5,5mm, comprimento mínimo de 

170mm, diâmetro do grafite de 2mm, dureza nº 02 

HB. 

CX 6  R$   41,43   R$        248,58  

64 

LIVRO ATA - material papel sulfite, quantidade 

folhas 100, gramatura 75, comprimento 297, largura 

210. 

UND 21  R$   16,60   R$        348,60  

65 
LIVRO DE PROTOCOLO – Tamanho ¾.  Com 100 

folhas - pequeno 
UND 30  R$   14,53   R$        435,90  

66 

MARCA TEXTO _ caneta marca-texto, material 

plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela - cx 

c/12. 

CX 30  R$   26,33   R$        789,90  

67 

MARCADORES DE PÁGINA AUTOADESIVOS- 
marcadores autoadesivos, removíveis, para marcar 

páginas, várias cores, com tamanhos aproximados de 

1,27 Cm x 4,44 Cm, com no mínimo 40 Flags(folhas) 

cada bloquinho colorido. 

UND 200  R$   15,29   R$     3.058,00  

68 

MOLHA DEDO - molha-dedos, material base 

plástico, material tampa plástico, material carga creme 

atóxico, tamanho único, validade carga 2 anos (pasta 

de dedo) tipo gel-12g  

UND 15  R$     4,10   R$          61,50  
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69 
MOUSE - Mouse USB óptico comum Marca 

Nacional e com Garantia 
UND 50  R$   14,93   R$        746,50  

70 

PAPEL A4 - papel impressão, material celulose 

vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297, 

aplicação jato tinta, cor branca, largura 210 cx c/10 

resmas. 

CX 210  R$ 213,00   R$   44.730,00  

71 

PASTA A/Z ESTREITA - Lombo Estreito - 05,0cm 

-  pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, 

largura 240, lombada estreita, cor preta, prendedor 

interno ferragem removível com 2 furos, 

características adicionais revestimento plástico, bolsa 

plástica transparente, comprimento 340, tamanho 

ofício 

UND 25  R$   12,13   R$        303,25  

72 

PASTA A/Z LARGA - Lombo Largo - 08,0cm - 

pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, 

largura 240, lombada larga, cor preta, prendedor 

interno ferragem removível com 2 furos, 

características adicionais revestimento plástico, bolsa 

plástica transparente, comprimento 340, tamanho 

ofício 

UND 180  R$   12,76   R$     2.296,80  

73 

PASTA ARQUIVO- MORTO - caixa arquivo, (tipo 

polionda) material plástico, dimensões 135 x 250 x 

360, cores: amarela, aul e verde, pct. 05 Und. 

PCT 50  R$   28,83   R$     1.441,50  

74 

PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIFICADORA – 

Produzida em cartolina 480g/m², com lombo 

regulável, com grampo plástico estendido (altura da 

perna do grampo plástico entre 11cm e 12cm 

aproximadamente), capacidade para 500 folhas sulfite 

75g/m² - A4, largura 250, altura 350, cores variadas, 

características adicionais prendedor interno plástico. 

UND 100  R$     5,53   R$        553,00  

75 

PASTA COM ABA E ELÁSTICO - pasta arquivo, 

material cartão prensado plastificado, tipo com abas e 

elástico, largura 230, cores variadas, comprimento 

350, aplicação arquivamento de papeis 

UND 80  R$     3,20   R$        256,00  

76 
PASTA EM POLIONDA, com elástico, com abas, 

lombo 4cm, tamanho ofício, cores diversas 
UND 100  R$     4,53   R$        453,00  

77 
PASTA EM POLIONDA, com elástico, com abas, 

lombo 6cm, tamanho ofício, cores diversas 
UND 100  R$     5,10   R$        510,00  

78 

PASTA PLÁSTICA OFÍCIO – Pasta plástica ofício, 

transparente, com elástico, em polipropileno, tamanho 

335x245x50.  

UND 50  R$     3,36   R$        168,00  

79 

PASTA SUSPENSA-pasta arquivo, material cartão 

kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada 

estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, 

características adicionais com visor, gramatura 280.  

UND 80  R$     2,39   R$        191,20  

80 PEN DRIVE 08 GB UND 40  R$   36,26   R$     1.450,40  

81 
PERCEVEJO - percevejo, material metal, tratamento 

superficial niquelado, tamanho 10 -  Cx. c/ 100 
CX 25  R$     3,76   R$          94,00  

82 

PERFURADOR DE PAPEL - material aço, 

funcionamento manual, tratamento superficial pintura 

eletrostática, tipo furo redondo, capacidade perfuração 

30 FLS, características adicionais designer anatômico, 

suporte excesso papel, régua, quantidade furos 2 

tamanho médio - 02 furos 

UND 30  R$   39,26   R$     1.177,80  

83 

PERFURADOR GRANDE DE PAPEL, perfuradora 

papel, material aço, funcionamento manual, 

tratamento superficial pintura eletrostática, tipo furo 

redondo, capacidade perfuração 50 fls., características 

adicionais designer anatômico, suporte excesso papel, 

régua, quantidade 02 furos 

UND 10  R$   79,26   R$        792,60  
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84 

PINCEL ATÔMICO AZUL - pincel atômico, 

material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga 

recarregável, cor tinta azul 

UND 25  R$     3,93   R$          98,25  

85 

PINCEL ATÔMICO PRETO - pincel atômico, 

material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga 

recarregável, cor tinta preta. 

UND 25  R$     3,93   R$          98,25  

86 

PINCEL ATÔMICO VERMELHO - pincel 

atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga 

recarregável, cor tinta vermelha 

UND 25  R$     3,93   R$          98,25  

87 
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, cores 

diversas 
UND 12  R$     5,43   R$          65,16  

88 
PORTA LÁPIS/clipe/lembrete, material poliestireno, 

cor fumê, tipo conjugado. 
UND 25  R$   13,93   R$        348,25  

89 

PRENDEDOR PAPEL MOLA - Corpo de metal 

com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável , 

corpo medindo 51mm, semelhante ao Grampomol ou 

Blinder , capacidade 220 fls papel sulfite 75g/m², Cx 

c/ 12 und. 

CX 5  R$   26,30   R$        131,50  

90 

PRENDEDOR PAPEL MOLA- Corpo de metal com 

pintura epóxi e presilha em aço inoxidável , corpo 

medindo 32mm, semelhante ao Grampomol ou 

Blinder, capacidade 124 fls papel sulfite 75g/m², Cx c/ 

no 12 und. 

CX 5  R$   16,63   R$          83,15  

91 

QUADRO DE AVISO (MURAL), revestido em 

cortiça, com moldura em aluminio, dimensões 100 x 

70 

Und 21  R$ 144,30   R$     3.030,30  

92 

RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE – régua 

escritório, material acrílico, comprimento 30cm, 

graduação centímetro, tipo material flexível  

UND 40  R$     1,23   R$          49,20  

93 

RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE – régua 

escritório, material acrílico, comprimento 50cm, 

graduação centímetro, tipo material flexível  

UND 20  R$     4,46   R$          89,20  

94 
TECLADO - Teclado USB de Marca Nacional e com 

Garantia 
UND 50  R$   35,63   R$     1.781,50  

95 TESOURA - Tesoura 20cm, material aço inoxidável UND 10  R$   19,30   R$        193,00  

96 

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - 

 componente básico álcool, cor Azul, aplicação 

carimbo, frasco com no mínimo 40ml 

UND 10  R$     4,90   R$          49,00  

97 
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 
componente básico álcool, cor Preta, aplicação 

carimbo, frasco com no mínimo 40ml 

UND 10  R$     4,90   R$          49,00  

98 

TINTA PARA PINCEL ATÔMICO AZUL – 

Reabastecedor de pincel atômico, tinta permanente à 

base de álcool, 37ml- caixa com 12 Und. 

CX 2  R$   55,50   R$        111,00  

99 

TINTA PARA PINCEL ATÔMICO PRETO – 

Reabastecedor de pincel atômico, tinta permanente à 

base de álcool, 37ml- caixa com 12 Und. 

CX 2  R$   55,50   R$        111,00  

100 
TINTA PARA PINCEL ATÔMICO VERMELHO 
– Reabastecedor de pincel atômico, tinta permanente à 

base de álcool, 37ml- caixa com 12 Und. 

CX 2  R$   55,50   R$        111,00  

101 

UNIDADE DE CILINDRO - Unidade de Cilindro 

orig. p/ Impressora Brother DCP L5652 DN. Ref. 

DR-3440 

UND 3  R$ 229,25   R$        687,75  
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102 

UNIDADE FOTOCONDUTOR - Unidade 

Fotocondutor orig. p/ Impressora Brother DCP 7065 

DN 

UND 6  R$ 152,23   R$        913,38  

T  O  T  A  L  

(Cento e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) 
R$ 153.547,64 

 

4.1 A solicitação para entrega dos produtos será efetuada de forma parcela, de acordo com a necessidade 

da Câmara Municipal de Santarém. 

4.2 O preço contratado permanecerá irreajustável durante 12 (doze) meses a partir da data do contrato. 

Após este prazo, caso haja um termo aditivo, o preço poderá ser revisto usando como parâmetros o Índice 

Geral de Preço (IGP) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Garantindo-se entretanto, o direito ao 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 

álea econômica extraordinária e extracontratual. 

4.3 Nos itens 17 e 18 se faz necessário indicar que os cartuchos são com tinta original uma vez que a 

impressora HP 3546, somente aceita (imprime) se for original; quanto aos itens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 e 27 se faz necessário incluir a referência, porém, conforme descrição, também pode ser utilizado o 

compatível ou similar. Nos itens 101 e 102 se faz necessário indicar que somente o original pode ser 

adquirido por se tratar de uma peça da (s) impressora (s) citada (s). 

 

5. Fundamento Legal 

5.1 Lei nº 8.666/93, atualizada;  

5.2 Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  

5.3 Decreto nº 3.555 de 09/08/2000, que aprova o Regulamento para a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;  

5.4 Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte. 

 

6. Prazo de Vigência do Contrato 

6.1 A vigência do objeto deste Contrato será de 12 (doze) meses, com início em __/__/__ e término em 

__/__/__ podendo ser prorrogado por igual período nos termos da Lei no 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

6.2. A prorrogação de que trata o item anterior, somente poderá ser feita através de Termo Aditivo. 

 

7. Obrigações da Contratada 

I - A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência;  

II - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;  

III - A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou 

indiretamente aplicável ao objeto deste Pregão Presencial;  

IV - A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, 
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isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais 

reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 

empregadas ou ajustadas na execução do objeto;  

V -Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo 

de Referência qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da 

CONTRATADA;  

VI - A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de 

Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de 

acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A 

inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

VII - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;  

VIII - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares da CONTRATANTE;  

IX - Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à 

ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas;  

X - Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

XI – Entregar os produtos solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos 

órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de 

características, ainda que dentro do prazo de validade;  

XII - Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência estabelecidos pela 

CONTRATANTE. 

XIII - Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que 

vierem a surgir da contratação. 

 

8. Obrigações da Contratante 

I – Pagar mensalmente à CONTRATADA, na forma estipulada no presente Contrato, o preço ajustado;  

II – Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato;  

III – Notificar, formal e tempestivamente, a empresa contratada sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato; 

IV – Notificar a empresa contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

V – Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;  

VI – Prestar à empresa contratada, através do fiscal dos contratos, informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados;  

VII – Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

VIII – Assegurar o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA, quando devidamente 

uniformizados e identificados, aos locais em que devam entregar os produtos. 

 

9. Fiscalização 

9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do contrato, 

designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 

8.666/93. 

 



 
 
 

 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001. 

CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ 

CNPJ nº 10.219.202/0001-82 

__________________________________________________________________________________ 
 

11 

10. Prazo e Local da Entrega do objeto licitado 

10.1 O prazo para entrega do objeto licitado será até 48 (quarenta e oito) horas, de acordo com a 

solicitação do Ente Licitante, através de requisição expedida pela Câmara Municipal de Santarém - CMS, 

contados a partir do recebimento da requisição; 

10.2 O local de entrega do objeto deste Termo de Referência, será na Câmara Municipal de Santarém – 

CMS. 

 

11. Dotação Orçamentária  

11.1 A despesa efetuada pelo objeto do presente Termo será paga conforme as seguintes dotações 

orçamentárias para o exercício de 2019:  

01.031.00012.001 - 3.3.90.30.00 – CMS  

Para o ano de 2020 a reserva orçamentária será informada através de apostilamento. 

 

12. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

12.1 O objeto a ser contratado possui a natureza de bem comum de que trata a Lei nº 10.520/2002 e o 

Decreto nº 3.555/00 haja vista que os padrões de qualidade e todas as características gerais e específicas 

dos produtos são as usuais do mercado e passíveis de descrição sucinta, podendo, portanto, ser licitado 

por meio da modalidade Pregão, e que o procedimento seja por item. 

 

13. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

13.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 

10.520/2002, e legislação em vigor. 

 

Data 12/04/2019 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Alberto Portela de Sousa 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 12/04/2019 

Autorizado por: 

 

 

 

 

_______________________________ 

Emir Machado de Aguiar 

Presidente da Câmara Municipal de Santarém - 

CMS 
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