
 

 

 

 

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 

Secretaria Municipal de Educação e cultura - SEMECD 

CNPJ: 06.074.086/0001-83 

End: Avenida Getúlio Vargas, 848 – Bairro Centro 

Cidade de Rurópolis – PA – CEP: 68.165-000 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Turismo SEMECD, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, sediada na Avenida Getúlio Vargas, 848– Centro, Rurópolis – PA, CEP: 68.165-000, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.074.086/0001-83, representado pelo Secretário 

Municipal Sr. Jurandir Ferreira Vieira, vem, por meio deste, COMUNICAR a todos interessados, 

que deseja Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção e 

reprodução de material didático (Apostilas de Atividades Pedagógicas) a serem utilizados 

domiciliarmente pelos alunos e professores da rede municipal de educação de Rurópolis – 

PA, de acordo com especificações descrito neste Termo de Referência. 

1. DOS VALORES REFERENCIAIS 

Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a Administração 

poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das empresas que já 

apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa. 

No presente caso, o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Educação, elaborou 

Planilha Orçamentária de acordo com pesquisa feita com Fornecedores de Municipais, obtendo o 

seguinte valor unitário e valor total estimado: 

Confecção de apostilas: 

✓ Serviço de Impressão e confecção com qualidade off –Set e encadernação da apostila, de 

acordo com as especificações abaixo: 

Miolo: 

✓ Impressas na folha A4 75gr/m² branco (tipo Livreto) em papel Off-Set com no máximo 

50(cinquenta) folhas; Impressão nas cores preta e branca, conforme arquivos de 

referência disponíveis em mídia anexado aos autos. 

✓ Impressão na frente e verso da folha; 

Capa/Contra Capa: 

✓ Capa aberta em papel Triplex 300g com brilho e impressão 1x0; 

✓ Encadernação: Canoa ou Dobra e Grampo, dois grampos simples (tipo Livreto). 

✓ Na entrega, as apostilas devem estar separadas em pacotes fechados identificados por 

ano. 

✓ Os arquivos oficiais gravados em mídia serão entregues pela Secretaria de Educação à 

empresa vencedora no ato da assinatura do contrato. 

✓ Conforme modelo impresso cedido pela Secretaria. 

ITEM QUANT. UND DESCRIÇÃO* V. UNIT. V. TOTAL 

ITEM 01 150 UND APOSTILAS - 1ª ETAPA R$ 18,27 R$ 2.740,50 

ITEM 02 200 UND APOSTILAS - 2ª ETAPA R$ 15,94 R$ 3.188,50 

ITEM 03 110 UND APOSTILAS - 3ª ETAPA R$ 20,13 R$ 2.214,30 

ITEM 04 150 UND APOSTILAS - 4ª ETAPA R$ 16,17 R$ 2.425,50 

ITEM 05 120 UND APOSTILAS – 6º ANO R$ 27,30 R$ 3.276,00 

ITEM 06 120 UND APOSTILAS – 7º ANO R$ 30,40 R$ 3.648,00 

ITEM 07 120 UND APOSTILAS – 8º ANO R$ 29,12 R$ 3.494,40 

ITEM 08 80 UND APOSTILAS – 9º ANO R$ 40,93 R$ 3.274,40 

    TOTAL R$ 24.261,10 
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Valor Total Estimado R$ 24.261,10 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e dez 

centavos). 

2. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS E SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

As empresas interessadas deverão apresentar propostas comerciais até às 12h do dia 02/05/2022. 

Após esse prazo, o processo estará encerrado para o recebimento de novas propostas. 

As Proposta devem ser enviadas junto com os seguintes documentos: 

✓ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

✓ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

✓ Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com objeto 

da licitação; 

✓ Certificado de Regularidade com o FGTS; 

✓ Prova de regularidade com as Fazendas: Federal: Certidão Conjunta de Débitos Relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

✓ Estadual da sede da licitante; 

✓ Municipal da sede da licitante. 

✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII–A da Consolidação das leis 

do Trabalho, aprovada pelo decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 

3. ENVIO DE PROPOSTAS 

As novas propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: cplruropolis@gmail.com 

As interessadas poderão realizar o protocolo da proposta na sede da Prefeitura Municipal de 

Rurópolis, situada na Rua 10 de maio, nº 263, Centro, CEP: 68.165-000, horário das 08:30h às 

12:00h do dia 28/04/2022 ao dia 02/05/2022. 

Rurópolis – PA, 27 de abril de 2022. 

 

___________________________________ 

Jurandir Ferreira Vieira 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto 003/2022 
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 TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, município de Rurópolis Estado do Pará 

pretende contratar, com base na Lei nº. 14.133, e nas demais normas legais e regulamentares 

pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, conforme especificações e quantidades descritas 

neste Termo de Referência. 

2. DO OBJETO 

2.1 Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção e reprodução de 

material didático (Apostilas de Atividades Pedagógicas) a serem utilizados domiciliarmente pelos 

alunos e professores da rede municipal de educação de Rurópolis – PA, de acordo com 

especificações descrito neste Termo de Referência. 

2. DO TERMO 

2.1 Este termo de referência foi elaborado pelo Departamento de Compras e Licitações da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As dúvidas poderão ser sanadas junto ao referido 

setor.  

3. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

3.1 Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS 

decretou a disseminação do novo coronavírus como uma pandemia mundial, e que a doença 

provocada pelo novo coronavírus é oficialmente conhecida como COVID-19.  

Considerando que a aquisição de apostilas para os alunos da Rede de Ensino Municipal servirá 

para auxiliar discentes e docentes nesse momento crítico de pandemia mundial, com o objetivo de 

promover o ano letivo de 2022 aos alunos que estão afastados das unidades escolares. 

A referida quantidade (anexo) está de acordo conforme levantamento realizado pela Coordenação 

Pedagógica desta secretaria. Bem assim, informo que os orçamentos obtidos se encontram dentro 

dos valores praticados. 

Os referidos materiais deverão suprir as necessidades de materiais didáticos das unidades 

escolares de Educação. As especificações técnicas constantes neste anexo e as exigências são 

necessárias e imprescindíveis para a obtenção de boa qualidade de ensino. 

“A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada na Lei 

Federal No Art. 75, Inciso II, § 3º Da Lei Federal Nº 14.133/2021 e no 

Decreto Municipal Nº 075 de 17 Maio de 2021 e suas alterações 

posteriores, conforme diploma legal abaixo citado.” 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:  

 

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e 

compras;  

 

 

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1 Confecção de apostilas: 
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4.1.1 Serviço de Impressão e confecção com qualidade Off –Set e encadernação da apostila, de 

acordo com as especificações abaixo: 

Miolo: 

• Impressas na folha A4 75gr/m² branco (tipo Livreto) em papel Off-Set com no máximo 

50(cinquenta) folhas; Impressão nas cores preta e branca, conforme arquivos de referência 

disponíveis em mídia anexado aos autos. 

• Impressão na frente e verso da folha; 

Capa/Contra Capa: 

• Capa aberta em papel Triplex 300g com brilho e impressão 1x0; 

•Encadernação: Canoa ou Dobra e Grampo, dois grampos simples (tipo Livreto). 

4.2 Na entrega, as apostilas devem estar separadas em pacotes fechados identificados por ano. 

4.3 Os arquivos oficiais gravados em mídia serão entregues pela Secretaria de Educação à 

empresa vencedora no ato da assinatura do contrato. 

4.4 Conforme modelo impresso cedido pela Secretaria. 

 

5. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

5.1 Somente será permitido material novo, de acordo com o especificado, não se admitindo, 

sob qualquer hipótese, material fora do padrão ou de qualidade duvidosa. A contratada será sujeita 

à fiscalização no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Secretaria Municipal, 

através do responsável, o direito de não receber em definitivo o objeto, caso o mesmo se encontre 

em condições insatisfatórias. 

5.2 O transporte para entrega do objeto correrá por conta exclusiva da contratada, sem 

qualquer custo adicional solicitado posteriormente. Caso atrase na entrega do objeto ou se recuse a 

executar eventuais correções, a contratada estará sujeita a sanções administrativas, sendo que a 

reparação passará pelo mesmo procedimento de verificação. A entrega poderá eventualmente ser 

suspensa ou alterada, a critério desta secretaria. Caso a data da entrega coincida com dia em que 

não haja expediente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o mesmo se fará no primeiro 

dia útil imediatamente posterior. 

 

6. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA 

6.1 O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue diretamente na sede da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Rurópolis de segunda-feira a sexta-feira, no horário 

compreendido entre as 08h30min e 17h30min. O prazo máximo para entrega do objeto é de 05 

(cinco) dias úteis, contados após receber a Autorização de Fornecimento. 

6.2 O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações. A verificação da conformidade correrá no prazo de 3 (três) 

dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e 

qualitativa, o objeto será recebido, mediante atesto na Nota Fiscal, com a consequente aceitação. 

A entrega do objeto será feita de uma só vez, conforme descrito neste Termo de referência e caso 

haja necessidade por meio da contratante. 

 

7. DO PAGAMENTO. 

7.1 O pagamento será feito no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de 

serviço executado, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável do departamento competente. 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8.1 As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta das seguintes 

disponibilidades orçamentárias: 

DOTAÇÃO ELEMENTO DE NOMENCLATURA            DOTAÇÃO 
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ORCAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

12 361 0005 2.024 

33.90.30.00 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

SEMECD 

  

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 As aplicações somente serão aplicadas caso a empresa não cumpra, na íntegra, a 

regularidade da entrega dos materiais, assim estará sujeita as infrações e sanções administrativas 

previstas no edital, no contrato, na Lei nº. 14.133. 

 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua Assinatura, 

podendo ser prorrogado, se for do interesse público. O prazo contratual estabelecido poderá ser 

prorrogado dentro da sua vigência, em conformidade com a lei e suas alterações, a critério do 

município.  

 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 Ficará como técnico(a) responsável pela Fiscalização do Contrato a servidora Elizania Pintor 

da Silva Matricula Nº 062656-2, representante da Secretaria Municipal de Educação. 

 

12. DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

12.1. Executar e fornecer o objeto do contrato de acordo com as condições e prazos previstos no 

edital e neste Termo de Referência;  

12.2 Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referência;  

12.3 Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente; 

12.4 A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito neste Termo de 

Referência e, por conseguinte, no Contrato e Nota de Empenho, não sendo aceito em nenhuma 

hipótese, outros diversos daqueles; 

12.5 Submeter-se à fiscalização da SEMECD, através do setor competente, que acompanhará o 

fornecimento do material, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a 

finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;  

12.6 Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela contratante; 

12.7 Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejarem a 

sua habilitação na licitação e contratação; 

12.8 Providenciar imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

contratante; 

12.9 Apresentar a contratante, o nome do Banco, Agência e número da Conta Bancária, para 

efeito de crédito de pagamento; 

12.10  Manter endereço e número de telefone atualizado; 

12.11 Comunicar a contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

12.12 Será de responsabilidade da empresa vencedora do certame, a organização de todo o 

material que será entregue pela mesma diretamente nesta Unidade de Ensino. 

 

13. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

13.1.  Responsabilizar-se pelo contrato com base nas disposições da Lei nº. 14.133 e suas 

alterações; 

13.2 – Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o pagamento do objeto 

contratado; 
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13.3 Designar um gestor e um fiscal para acompanhar a execução do contrato; 

13.4 – 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; 

13.5 – Efetuar os pagamentos nos prazos e maneira indicados no contrato; 

13.6 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada; 

13.7 – Notificar, por escrito à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução do objeto, fixando prazo para sua correção. 

 

14. DO QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES 

 

ITEM QUANT. UND DESCRIÇÃO* V. UNIT. V. TOTAL 

ITEM 01 150 UND APOSTILAS - 1ª ETAPA   

ITEM 02 200 UND APOSTILAS - 2ª ETAPA   

ITEM 03 110 UND APOSTILAS - 3ª ETAPA   

ITEM 04 150 UND APOSTILAS - 4ª ETAPA   

ITEM 05 120 UND APOSTILAS – 6º ANO   

ITEM 06 120 UND APOSTILAS – 7º ANO   

ITEM 07 120 UND APOSTILAS – 8º ANO   

ITEM 08 80 UND APOSTILAS – 9º ANO   

    TOTAL  

• Descrição conforme Item 4 deste termo de referência. 

 

 

Rurópolis-PA, 22 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

JURANDIR FERREIRA VIEIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Decreto nº 003/2021 
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