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                                                                                          Cachoeira do Piriá/PA, 17 de setembro de 2021. 
 
 

DESPACHO 
 
Da: Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Piriá/PA 
 
              Diante as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Eu, Rosi Carmem Barbosa Cavalcante, 

solicito a Adesão à Ata de Registro de Preço, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-00029, da Prefeitura 

Municipal de TRACUATEUA/PA, cujo o objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, haja vista os seguintes fatos: 

 
1. Inicialmente a Secretaria Municipal de Educação do Município de Cachoeira do Piriá/PA tem como Missão 
Institucional garantir uma educação de qualidade aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e 
espaços com uma estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades ministradas pelo corpo docente, 
bem como para o desenvolvimento das atividades dos servidores públicos.  
 
2. Nesse âmbito soma-se um conjunto de fatores que levam a uma educação de qualidade, dentre os quais se 
destacam os ambientes em que são ministradas as aulas, e também onde ocorre o preparo da merenda escolar 
oferecida aos alunos. Motivos pelo qual a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Piriá/PA busca 
garantir a funcionalidade da estrutura educacional, assim como proporcionar melhores condições de acesso aos 
alunos à sala de aula com instalações funcionando adequadamente.  
 
3. Outrossim, faz-se necessário também, viabilizar melhores condições no desenvolvimento das atividades 
diárias dos servidores da Sede da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas Municipais, com espaços 
devidamente estruturados com bens que proporcionem maior conforto, organização e agilidade no 
desempenho de suas funções. Portanto, torna-se indispensável a aquisição de tais bens para suprir as 
demandas da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares do Município de Cachoeira do 
Piriá/PA. 
 
             Diante dos fatos acima justificados, foi realizado a consulta através do Gabinete da Secretária de 
Educação, para a Prefeitura de Tracauteua/PA sobre a possibilidade de adesão. Em Anexo a esta solicitação, 
estão os seguintes documentos: Ata de Registro de Preço, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-00029, 
da Prefeitura de Tracuateua/PA, 03 (três) cotações de preço, minuta do contrato, a relação dos itens que 
desejamos aderir, com especificações e quantidades, que estão de acordo com os especificados na ata, assim 
como o e-mail para a consulta. 

Respeitosamente, 
 
 
 
 
 

Rosi Carmem Barbosa Cavalcante  
Secretária Municipal de Educação 

Decreto Nº 06/2021 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO. 
 
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-00029, DO 

MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 

DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

Inicialmente a Secretaria Municipal de Educação do Município de Cachoeira do Piriá/PA tem como Missão 

Institucional garantir uma educação de qualidade aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e 

espaços com uma estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades ministradas pelo corpo docente, 

bem como para o desenvolvimento das atividades dos servidores públicos. Nesse âmbito soma-se um conjunto 

de fatores que levam a uma educação de qualidade, dentre os quais se destacam os ambientes em que são 

ministradas as aulas, e também onde ocorre o preparo da merenda escolar oferecida aos alunos. Motivos pelo 

qual a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Piriá/PA busca garantir a funcionalidade da estrutura 

educacional, assim como proporcionar melhores condições de acesso aos alunos à sala de aula com instalações 

funcionando adequadamente. Outrossim, faz-se necessário também, viabilizar melhores condições no 

desenvolvimento das atividades diárias dos servidores da Sede da Secretaria Municipal de Educação e das 

Escolas Municipais, com espaços devidamente estruturados com bens que proporcionem maior conforto, 

organização e agilidade no desempenho de suas funções. Portanto, torna-se indispensável a aquisição de tais 

bens para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares do Município de 

Cachoeira do Piriá/PA. 

 

3 - FORMA DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

3.1.  O fornecimento do objeto será conforme o solicitado na ordem de serviço e exigências da Secretaria 

Municipal de Educação de Cachoeira do Piriá/PA; 

3.2. Os itens a serem adquiridos, será vistoriado pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação de 

Cachoeira do Piriá/PA, que anotará em registro próprio qualquer ocorrência em desconformidade com o 

pedido da contratante. 

3.3. Os itens e quantidades a serem adquiridos deverão estar indicados na ordem de serviço e de acordo com as 

especificações constantes neste instrumento. 

3.4 O fornecimento do objeto deverá ser autorizado expressamente pela autoridade competente do órgão 

contratante, através da Ordem de Fornecimento. 
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3.5. Não serão aceitos produtos, incompatíveis (inferiores) com os especificados neste termo de referência. 

3.6. Ato contínuo, a nota fiscal deverá OBRIGATORIAMENTE vir acompanhada da Ordem de 

Fornecimento/Nota de Empenho emitida pela Secretaria requerente e Certidões fiscais tais como: INSS, FGTS e 

TRABALHISTA (CNDT). 

4 - DA FISCALIZAÇÃO 

4.1. A fiscalização da contratação caberá aos órgãos participantes deste registro, que determinarão o que for 

necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta 

ou impedimento, pelo seu substituto legal. 

4.2. Será designado para fiscalizar e acompanhar as entregas, objeto da presente contratação, o servidor público 

municipal de acordo com cada secretaria. 

4.3. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos produtos, inclusive 

observância às quantidades máximas a ser adquirido, rejeitar os materiais em desacordo com as especificações 

termo, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao 

licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 

5 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 

5.1. A especificação e quantidade a ser adquirida, é fixada de acordo com este Termo, conforme abaixo 

especificado: 

Itens Descriminação Quantidade  Valor Unit   Valor Total  

1 Cadeira giratória executivas com braços  6  R$          400,00   R$              2.400,00  

2 Mesa acessível FNDE MA-02 5  R$          460,00   R$              2.300,00  

3 CONJUNTO PARA ALUNO CJA-03 150  R$          340,00   R$            51.000,00  

4 CONJUNTO PARA ALUNO CJA-04 200  R$          390,00   R$            78.000,00  

5 CONJUNTO PARA ALUNO CJA-06 250  R$          395,00   R$            98.750,00  

6 Computador Desktop – modelo I  10  R$      4.000,00   R$            40.000,00  

7 Armário de 02 portas c/ chave  7  R$          950,00   R$              6.650,00  

8 Mesa para computador com suporte para CPU 15  R$          490,00   R$              7.350,00  

9 Conjunto para refeitório tamanho 03  50  R$      1.300,00   R$            65.000,00  

10 Armário p/ cozinha 03 portas – tipo aéreo - aço 7  R$          838,33   R$              5.868,31  

11 Arquivo de aço 04 gavetas c/ chave 5  R$          865,00   R$              4.325,00  

12 Bebedoura industrial inox – 200L com 04 torneiras  5  R$      1.040,00   R$              5.200,00  

13 Bebedouro elétrico conjugado, potência 120-145w-11  7  R$      1.250,00   R$              8.750,00  

14 Cadeira p/ escritório fixa  5  R$          245,00   R$              1.225,00  

15 Ar condicionado tipo split de 12.000 BTU’s  10  R$      2.700,00   R$            27.000,00  

16 Computador all in one 21,5”   7  R$      4.990,00   R$            34.930,00  

17 Computador all in one 24,5”  10  R$      4.800,00   R$            48.000,00  

18 Projetor  4  R$      4.350,00   R$            17.400,00  

19 Estante biblioteca de centro com 12 bandejas  10  R$          430,00   R$              4.300,00  

20 Estante de aço 07 prateleiras  7  R$          400,00   R$              2.800,00  

21 Estante de aço com 05 prateleiras  7  R$          389,00   R$              2.723,00  
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22 Fogão Industrial 4 bocas com forno  6  R$      2.166,33   R$            12.997,98  

23 Freezer horizontal 200L c/ 01 porta  5  R$      2.800,00   R$            14.000,00  

24 Freezer horizontal c/ 02 portas – aprox. 500L  5  R$      4.865,33   R$            24.326,65  

25 Refrigerador 300L 7  R$      2.700,00   R$            18.900,00  

26 Impressora multifuncional laser monocromática  2  R$      5.250,00   R$            10.500,00  

27 Impressora laser multifuncional monocromática  5  R$      2.308,33   R$            11.541,65  

28 Liquidificador industrial 8 litros 2  R$          870,00   R$              1.740,00  

29 Conjunto para professor CJP-01 50  R$          546,00   R$            27.300,00  

30 Notebook core i5 5  R$      5.180,00   R$            25.900,00  

31 Quadro branco lousa fórmica profissional 300x1,20 cm  15  R$          790,00   R$            11.850,00  

32 Quadro branco lousa fórmica profissional 200x1,20 cm 20  R$          790,00   R$            15.800,00  

33 
Regulador para gás com manômetro mangueira e 
manômetro 

10  R$            90,00   R$                  900,00  

34 Ventilador de coluna 60cm 20  R$          400,00   R$              8.000,00  

 
 
6 – LOCAL E PRAZO  
6.1 – O fornecimento do objeto será de até 07 (sete) dias a partir da solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação de Cachoeira do Piriá/PA, através da emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho e deverá 

ser entregue no município de Cachoeira do Piriá/PA, nos dias uteis, horário e Local especificado pela mesma.  

6.2 – A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três 

membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pela fiscalização do objeto 

por meio de relatório que comprove a adequação do objeto aos termos do instrumento contratual. 

 
7 – FORMA DE PAGAMENTO 
 

7.1 É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante este 

Município de Cachoeira do Piriá/PA, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste 

Termo. 

7.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo e comprovada a 

manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à 

contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de 

conformidade da nota fiscal. 

7.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente 

indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá 

ser efetivado o crédito. 

7.4. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 

anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

7.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 
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a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de 

validade expresso na própria certidão, composta de: Certidão de Quitação de Tributos Federais; Certidão Quanto à 

Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal; Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou 

Distrito Federal e Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n° 

8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da 

Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito. 

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 

 
8 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

8.1 - Compete à Contratada: 

a) Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 

terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

b) Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO as notas de empenhos 

e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

8.2   - Compete à Contratante: 

a)A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

c) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos 

casos que exigem providências corretivas; 

d) Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

Cachoeira do Piriá (PA), 17 de setembro de 2021. 
 

 

Rosi Carmem Barbosa Cavalcante  
Secretária Municipal de Educação 

Decreto Nº 06/2021 
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