
Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

Ofício n° 119/2022-GP 

Jacundá—PA, em 1 1 de maio de 2022. 

Ao Senhor, 
Izaac Scheidegger Emerique 
Diretor do Departamento de Contratos e licitação 
Jacundá — PA. 

Senhor Diretor, 

Cumprimentando—o cordialmente, considerando o teor dos oficios das Secretarias 
Municipais de Educação, Saúde, Semaplan e SEMAS vinculada a esta administração solicitando 
abertura de Processo Licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA para suprir a demanda das referidas 
Secretarias, encaminhamos a Vossa Senhoria em anexo cópia do ofícios n° 493-B/2022-
GSE/SEMED, 269/2022/GAB-SMSJ, 024/2022-SEMAPLAN e 050/2022-Departamento de 
Compras - SEMAS, solicitando abertura do processo licitatorio para aquisição dos itens acima 
descritos. 

Objeto da presente licitação é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA", , para atender a demanda das Secretarias 
acima citadas, conforme detalhamento e demais condições que integra os ofícios descritos acima 
para todos os fins. 

Atualmente esta Prefeitura em comum com suas secretarias administram várias unidades de 
saúde, unidades educacionais, unidades de assistência, bem como a Sede administrativa, que sedia 
outras Secretarias. 

Sendo assim, propomos a abertura do processo licitatorio para contratação de 
empresa. 

Autorizo o prosseguimento do feito, e que seja tomada as providencias necessárias para 
abertura do processo. 

Anexo (ofícios e termos de referências) 

Atenciosamente, 

Itdnir Aparecido Tavares 
Chefe do Poder Executivo Municipal 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .., , ., .: 

Ofício nº 269/2022/GAB-SMSJ Jacundá-PA, 09 DE maio de 202 

À Comissão Permanente de Licitação 
Secretaria M. Finanças - PMJ 
Nesta, 

C/C para 
Daiane Rodrigues Santana 
Chefe de Gabinete do Executivo - PMJ 

Sr. Presidente, 

Vimos solicitar abertura de Processo Licitatório referente a contratação de empresa que 

forneça os SERVIÇOS de REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO e PLASTIFICAÇÃO de papéis, atendendo 

as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Justificamos, que tal contratação irá viabilízar a oferta dos serviços da saúde, visto que por 

ser um órgão que possui uma demanda constante dos referidos serviços, onde irá atender vários 

setores da área administrativa, na realização de cópias de processos e de outros documentos 

relevantes para o bom desempenho e organização institucional, e ainda atenderá as demandas do 

Conselho de Saúde, Hospital Municipal, da Atenção Básica, Programa Melhor em Casa, Ações de 

Vigilância em Saúde, CAPS, SAMU e CAF que necessitam de reprodução e encadernações de 

documentos e fichas de atendimento, dessa forma deve-se ressaltar que a aquisição do referido 

material faz-se necessária para garantir o pronto atendimento das necessidades decorrentes das 

ações realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos afins. 

As especificações e quantidade do objeto, segue detalhado em Termo de Referência 

anexo. 

Certos do acolhimento a este, agradecemos e reiteramos apreço. 

Atenciosamente, 

IRAI D . ' - . ~►~~ 'RIAS 
Secretária M. Saúde 

Portaria nº 004/2021-GP 
Jacundá-PA 

Secretaria Municipal de Saúde E-maii: 5áu.i.c.j.iLun~t<<~riiotn}4iíl.cóm fone: 094 3345-^t130 
I:itd.: Rua Ala.ld NUilc's Il'' 8S3 Centro ,Adminisllativo o. und i-PA CI :I': Ei8.s90-000 
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PODER EXECUTIVO 
CNPJ 11528.843/0001-81 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE REFERENCIA 

1.1. O presente Termo de Reféncia apresenta as especificaçõese 

condições que visam esclarecer e orientar, para contratação de prestação 

de serviço de reprografia, impressão, encadernação e emplastificação, 
visando atender da Secretaria Municipal de Saúde de Jacundá, 

PLANILHA DETALHADA 

ITEM QUANT UNO. ESPECIFICAÇÃO 

01 4.000 SERVIÇO 
CÓPIA MONOCROMATICA, EM PAPEL 
A4. 

02 5.000 SERVIÇO CÓPIA COLORIDA, EM PAPEL A4. 

03 5.000 SERVIÇO 
IMPRESSÃO MONOCROMATICA, EM 
PAPEL A4. 

04 3.000 SERVIÇO IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL A4 

05 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 7MM - CAPACIDADE 1 A 25 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

06 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 9MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS F CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

07 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 12MM - CAPACIDADE 1 A 
50 FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

08 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 14MM - CAPACIDADE 1 A 
50 FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

09 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 17MM - CAPACIDADE 1 A 
100 FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

10 100 SERVIÇO 
ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 25MM - CAPACIDADE 1 A 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacundaCa~hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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160 FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

11 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 45MM - CAPACIDADE 1 A 
400 FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

12 30 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 50MM - CAPACIDADE 1 A 

500 FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

13 100 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLASEAL COM ESPESSURA 0.07 DE 
ALTA QUALIDADE, MEDIDA 210X297MM 
- (PADRÃO A4) 

14 100 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLASEAL COM ESPESSURA 0.07 DE 
ALTA QUALIDADE, MEDIDA 216X330MM 
— (PADRÃO OFICIO) 

2.1. Considerando a essencialidade dos serviços de cópia, encadernação 

e pla~dficaçâo, para âs SeCretâriâ iviunlcipâi dâ Rre citürâ 

para a Secretaria Municipal de Saúde. 

3.1. Cópias Simples 

de Jacundá, 

3.1.1 - Impressão, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e outros 
de formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.2. Impressões laser 

3.2.1 - Impressão laser, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e 
outros de formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.3. Plastificação de documentos 
3.3.1 - Plastificação com qualidade de POLASEAL na gramatura mínima de 0,07 micras, 
formatos A4. 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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3.4. Encadernações em geral 
3.4.1. Encadernação capa/compra capa, com material polipropileno. 
3.4.2. Encadernação Espiral plástico transparente fabricado em PVC semi-rigido. 

4.1. Após os serviços serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA 

deverá apresentar a nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável 

pelo recebimento dos serviços, para que o mesmo possa atestá-la e 

encaminha-la para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da, realização do 

serviço e emissão da fiscal/fatura; 

4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante 

ordem bancária em conta corrente por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA 

para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo 

fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a 

partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as 

fazendas: nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e 

junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5.1.1. executar os serviços de acordo com as solicitações emitidas pela Secretaria 

requisitante, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

5.1.2. não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 

e expressa anuência da Secretaria requisitante; 

5.1.3. indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das 

demandas, bem como esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos 

serviços a serem executados; 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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5.1.4. responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, tax 

ou outros que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço; 

5.1.5. reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 

prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações; 

5.1.6. responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à Secretaria 

requisitante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos 

seus prepostos, independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que 

estiver sujeito; 

5.1.7. atender à solicitação de serviço dentro dos prazos estipulados neste termo de 

referência, devendo ainda informar ciência do pedido no prazo de 2 (duas) horas a 

contar do seu recebimento; 

5.1.8. manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regular 

necessários à execução do objeto do contrato; 

5.1.9. aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

que lhe forem determinados, nos limites legais; 

5.1.10. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para 

contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os 

comprovantes de regularidade fiscal; 

5.1.11. possibilitar o acompanhamento da realização dos serviços por 

representantes da CONTRATANTE, caso a secretaria requisitante julgue 

necessário. 

5.1.12. correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado 

com o material em decorrência do transporte. 

5.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o Termo de Referência 

de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de 

eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de 

qualidade dos serviços. 

6.1. São obrigações da Contratante: 

d 
o 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital è=,: ~• l,' 
U ~1 

seus anexos;
~K. 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do '—

serviço, desde que observadas as normas de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de servidor especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de 

Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O Município acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação 

dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante 

especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 

1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

~ 

O/ 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saudelacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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7.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiênci 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviço 

e do contrato. 

7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 

realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em 

especial aqueles relativos aos índices de produtividade. 

7.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve 

subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade 

na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando- se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no § 10 do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido 

no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e 

forma de uso. 

7.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, 

conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°8.666, de 1993. 

7.7. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.jacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, 

1993. 

7.8. Afiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 

7.9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com 

as obrigações assumidas no contrato e na sua proposta de preços. 

7.9.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando 

assegurar a prestação eficiente dos serviços contratados. 

7.9.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços. 

7.9.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no 

andamento dos mesmos e requerer as correções respectivas. 

7.9.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.9.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão 

contratual. 

Jacundá/PA, 10 de Maio de 2022. 

Iraildè tà1ë í s 
Secretária Municipal Saúde 

Portaria nº 004/2021-GP 
Jacundá-PA 

~ 
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Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.jacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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Ofício n° 024/2022 — SEMAPLAN 

Ao 

Diretor de Departamento de Licitação 

Senhor Diretor, 

1u.~of ~ripotande oo~in óitloria 

Jacundá, 10 de maio de 2022. 

Solicito por meio deste, abertura de processo licitatório para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CÓPIAS. IMPRESSÕES MONOCROMÁTICA/COLORIDA, ENCADERNAÇÃO E 
PLASTIFICAÇÃO. 

A contratação tem como finalidades atender, de forma continuada e controlada, 
evitando desperdícios e descontinuidade dos serviços, as demandas da Secretaria de 
Administração e Planejamento. 

Segue abaixo planilha com quantitativo e especificação. 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 
01 3.000 Serviço Cópia monocromática em papel A4. 
02 10.000 Serviço Cópia colorida em papel A4. 

03 2.000 Serviço Impressão colorida em papel A4. 

04 20 

Serviço Encadernação de folhas, com espiral de 
9rnrn — Capacidade - 1 A 50 Folhas e capa 
em PVC de cores variadas, em tamanho A4. 

05 

20 Serviço Encadernação de folhas, com espiral de 
17mm — Capacidade - 1 A 100 Folhas e 
capa em PVC de cores variadas, em 
tamanho A4. 

06 

20 Serviço Encadernação de folhas, com espiral de 
45mm — Capacidade - I A 400 Folhas e 
capa em PVC de cores variadas, em 
tamanho A4. 

07 

20 Serviço Encadernação de folhas, corn espiral de 
50mm — Capacidade - 1 A 500 Folhas e 
capa em PVC de cores variadas, em 
tamanho A4. 

08 50 
Serviço Plastificação de Documentos Polaseal c/ 

espessura de 0.07, de alta qualidade com 
medidas: Padrão A4/210 X 297. 

Ádinir. nracãa 

Rua Pinto c Silva S'\ -- Ccutru :\dniinistrativo .lacund.i — PA 
Email: scnia pia nVii'j.:cuuda.pa.gov.br 
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Serviço Plastificação de Documentos Polaseal c~; 
09 50 espessura de 0.05, de alta qualidade com`` 

medidas: 80 x 110 x 0,05 mm. 

Sendo o que se apresenta para o momento, agradeço. 

Atenciosamente, 

ELIANE ANTOS IN EIRO 
Secretária de AJlministraço e lanejamento 

Portaria n° 009/20 GP 

PqEfEITURipE 

Adtuinistrtxçcro 
eplanejamonso 

Rua Pinto e Silva S/N — Centro Administrativo Jacundá — PA 
Email: semaplan 'jacunda.pa.gov.br 
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CNPJ: 05.854.633/0001-80 
"Juntos resgatando nossa história" 

MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

l.l. Registro de preços para contratação de empresa prestadora de serviço de copia, impressão, encadernação e 
plastifcação, visando atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento —
SEMAPLAN, conforme especificado na planilha abaixo. 

PLANILHA 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 

01 3.000 Serviço Cópia monocromática em papel A4. 

02 10.000 Serviço Cópia colorida em papel A4. 

03 2.000 Serviço Impressão colorida em papel A4. 

04 20 
Serviço Encadernação de folhas, com espiral de 

9mm — Capacidade - 1 A 50 Folhas e capa 
em PVC de cores variadas, em tamanho A4. 

0~ 20

Serviço Encadernação de folhas, com espiral de 
17mm — Capacidade - 1 A 100 Folhas e 
capa em PVC de cores variadas, em 
tamanho A4. 

06 
20

Serviço Encadernação de folhas, com espiral de 
45mm — Capacidade - 1 A 400 Folhas e 
capa em PVC de cores variadas, em 
tamanho A4. 

07 20 

Serviço Encadernação de folhas, com espiral de 
S0mm — Capacidade - l A 500 Folhas e 
capa em PVC de cores variadas, em 
tamanho A4. 

08 50 
Serviço Plastificação de Documentos Polaseal c/ 

espessura de 0.07, de alta qualidade com 
medidas: Padrão A4/210 X 297. 

09 50 
Serviço Plastificação de Documentos Polaseal c/ 

espessura de 0.05, de alta qualidade com 
medidas: 80 x 110 x 0,05 mm. 

2.1. A contratação tem como finalidades atender, de forma continuada e controlada, evitando desperdícios 

descontinuidade dos serviços, as demandas da Secretaria de Administração e Planejamento. Nesse seftido faz s 

~_ 



necessária à contratação de empresa fornecedora dos serviços de copia, impressão, encadernação e plastificação ._.._.._._.# 

para manutenção das atividades administrativas da Secretaria. 

~J~t~ .l~i~~ZLS .,~~... ~~...~ ~~.Ç~1t~ L3E ~L1~~'tÇ~a_, .v~..~.~ ~,.a~~~.,...,: ~...~~.~.ü~: 

3.1 Prazo de entrega da entrega da prestação de serviço será imediata conforme horário de funcionamento da 

SEMAPLAN; 

3.2. As entregas das prestações de serviço licitados deverão ser realizadas de forma parcelada, à SEMAPLAN, 

os pedidos para entrega serão realizados conforme a necessidade da mesma; 

3.3. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

na proposta. 

3.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no ato da entrega, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos na mesma hora. 

3.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, 

após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.7. A estimativa da quantidade acima especificado, não configura responsabilidade da CONTRATANTE em 

contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da demanda e das metas estabelecidas no 

planejamento anual, que poderá ser reduzida ou aumentada, não estando este adstrito a qualquer consumo ou 

cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera estimativa. 

4.1. Após os serviços serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao 

Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos serviços, para que o mesmo possa atesta-la e 

encaminha-Ia para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento; 

4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por 

ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 

interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subiteni acima que recomeçará a ser contado integralmente a 

partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 

municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 
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5. 1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do serviço e, ainda: 

5.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou condições 

determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das 

penalidades ora previstas; 

5.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4. Entregar os materiais licitados na Secretaria de Educação; 

5.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

5.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo 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; 

5.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, 

sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 

5.8. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive as de 

natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria de Educação, comprovante de quitação 

com os órgãos competentes; 

5.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela 

cometidas durante o fornecimento; 

5.9.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá; 

5.9.2. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização que se 

façam necessários à execução do fornecimento; 

5.9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, sem prévia e 

expressa anuência; 

5.9.4. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 

5.9.5. Entregar os serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados após o recebimento da ordem de 

fornecimento expedida pela Secretaria de Educação; 

5.9.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, 

bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 

comunicação formal desta Administração, o (s) materiais cujos padrões de qualidade, segurança e finalidade não 

se prestem ao seu fim específico; 

5.9.7 Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) serviços, cuja qualidade, finalidade, eficácia 

procedência e eficiência, apresentem qualquer nível de desatendimento ao fim a que se presta, ou suspeita em 
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relação a sua procedência, ou ainda, aquele em que se verificarem vícios, defeitos de fabricação, violaçá~ 

transporte inadequado, incorreções ou falhas resultantes do fornecimento e fabricação. 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que observadas as normas 

de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de Licitação qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.1. O Município acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente 

designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

7.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato. 

7.3. A fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de 

Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, 

sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do 

local. 

7.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no 

Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade. 
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7.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando- se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 

documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no 

Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso. 

7.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 

competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.8. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.9. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 

7.9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações assumidas no contrato e na 

sua proposta de preços. 

7.9.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a prestação eficiente dos 

serviços contratados. 

7.9.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços. 

7.9.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e requerer as 

correções respectivas. 

7.9.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.9.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá/PA, 10 de maio de 2022. 

ELIANE nI PINH:I r O 
Secretária th Admin straçãoeP  , ejamento 

Portar ° 109/2021 - GP 
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PK.EFEI'I'URÀ .MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
PODER EXECUTIVO 

Secretaria Municipal de Educação 
"Juntos, Reescrevendo Nossa História" 

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ — ESTADO DO PARÁ 

Oficio n°. 493 -- B12022 -- CSE/SEMED 
Jacundá — PA, 11 de maio de 2022. 

Ao Excelentíssimo Senhor 

ITONIR APARECIDO TAVARES 

Prefeito Municipal de Jacundá 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SER\/IÇOS DE REPROGRAFIA. 

Excelentíssimo Senhor, 

Solicito por meio deste, a abertura o Processo Licitatório para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER\/IÇOS 

DE REPROGRAFIA, para suprir as demandas desta Secretaria de Educação. 

A contratação dos serviços de reprografia, tem por finalidade atender as 

atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas na área da Educação no 

município, com o fornecimento de cópias, impressões monocromática/colorida, 

digitaiização, encadernação e platificação. 

Na oportunidade reiteramos protestos de estimas elevadas 

considerações. 

Iara AIJ's Meire3s 
Port. N° 002/2.021-GP 

Secretária Municipal de Educação 

Rua Getúlio Vargas n° 23 — Bairro Centro --
F;-roaii: seined;acundaofciat@g paiLcoru / semednj nda ga.2ov.br

CEP: 6 9O-OOt)-- JAC IVDÁ .- 1'.hRÁ 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

CN PJ: 05.854.633/0001-80 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. O presente Termo de Referência apresenta as especificações e condições que visam 
esclarecer e orientar, para contratação de prestação de serviços de reprografia, impressão, 
encadernação e plastificação, visando atender a Secretaria Municipal de Educação. 

PLANILHA 

ITEM r QUANT UND. ESPECIFICAÇÃO 

01 1.000.000 SERVIÇO CÓPIA MONOCROMATICA, EM PAPEL A4. 

02 200.000 SERVIÇO CÓPIA COLORIDA, EM PAPEL A4. 

03 200.000 SERVIÇO 
M I PRESSÃO MONOCROMATICA, EM 
PAPEL A4. 

04 200.000 SERVIÇO IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL A4. 

05 400 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 50MM - CAPACIDADE 1 A 500 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

06 3.000 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLASEAL COM ESPESSURA 0.07 DE ALTA 
QUALIDADE, MEDIDAS: 210X297MM -
(PADRÃO A4) 

07 3.000 SERVIÇO 
PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLASEAL COM ESPESSURA 0.05 DE ALTA 
QUALIDADE, MEDIDAS: 80X110X0,05MM. 

2.1. Considerando a essencialidade dos serviços de cópia, encadernação e plastificação, para. 

para Secretaria Municipal de Educação.Com a finalidade de garantir a continuidade do serviço 

público e atender as demandas da Rede Municipal de Educação. 

. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Cópias Simples 

3.1.1 - Impressão, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e outros de 
formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.2. Impressões laser 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda(c~gmail.com
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3.2.1 - Impressão laser, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e outros 
de formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.3. Plastificação de documentos 
3.3.1 - Plastificação com qualidade de POLASEAL na gramatura mínima de 0,07 micras, 
formatos A4. 

3.4. Encadernações em geral 

3.4.1. Encadernação capa/compra capa, com material polipropileno. 
3.4.2. Encadernação Espiral plástico transparente fabricado em PVC semi-rigido. 

4. PAGAMENTO 

4.1. Após os serviços serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a 

nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos serviços, para que o 

mesmo possa atestá-la e encaminha-la para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da realização do serviço e emissão da 

fiscal/fatura; 

4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 

conta corrente por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 

recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas: nacional, 

estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1.1. executar os serviços de acordo com as solicitações emitidas pela Secretaria requisitante, 

com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

5.1.2. não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e 

expressa anuência da Secretaria requisitante; 

5.1.3. indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas, 

bem como esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos serviços a serem 

executados; 

5.1.4. responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou 

outros que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço; 

5.1.5. reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 

prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

Rua Pinto Silva, S/N — centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda@gmail.com 
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de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou 

desconformes com as especificações; 

5.1.6. responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à Secretaria requisitante 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito; 

5.1.7. atender à solicitação de serviço dentro dos prazos estipulados neste termo de referência, 

devendo ainda informar ciência do pedido no prazo de 2 (duas) horas a contar do seu 

recebimento; 

5.1.8. manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regular 

necessários à execução do objeto do contrato; 

5.1.9. aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, acréscimos que lhe 

forem determinados, nos limites legais; 

5.1.10. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com 

a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade 

fiscal; 

5.1.11. possibilitar o acompanhamento da realização dos serviços por representantes da 

CONTRATANTE, caso a secretaria requisitante julgue necessário. 

5.1.12. correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado com o material em 

decorrência do transporte. 

5.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o Termo de Referência de 

modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais 

pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos 

serviços. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que 

observadas as normas de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpliacunda@gmail.com
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6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão 

Permanente de Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

~ 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A Secretaria Municipal de Educação acompanhará e fiscalizará a conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos 

arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°2.271, de 1997. 

7.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos indices de 

produtividade. 

7.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando- se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 

no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso. 

7.6. O representante da Secretaria de Educação anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao 

fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 

for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.7. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpliacunda@gmail.com 



ESTADO DO PARÁ _ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ th1Tt111L1tL 

CN PJ: 05.854.633/0001-80 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.8. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 

7.9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações 

assumidas no contrato e na sua proposta de preços. 

7.9.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a 

prestação eficiente dos serviços contratados. 

7.9.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços 

7.9.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e 

requerer as correções respectivas. 

7.9.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.9.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá/PA, 11 de maio de 2022. 

Iara Alves Mei es 

Port. N° 002/2021-GP 

Secretária Municipal de Educação 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpliacunda@gmail.com 
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OFÍCIO N° 050/2022 - Departamento de Compras — SEMAS 

Jacundá — PA, 10 de Maio de 2022 

Excelentíssimo Senhor 
ITONIR A. TA VARES 
Prefeito Municipal 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste solicitar a colaboração 
no sentido viabilizar a liberação da abertura do Processo de Licitação de CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS REPROGRAFICOS, TAIS COMO: 
ENCARDENAÇÃO, CÓPIAS, PLASTIFICAÇÃO, IMPRESSÃO, Diante das necessidades do 
Fundo Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e exigência estabelecidas 

no Termo de Referência em anexo. 

e respeito. 
Certo de que nossa solicitação será atendida, renovo protestos de consideração 

Atenciosamente, 

A/Ít?P &'tlZd c~vareS 

ietcetóri4 ddssistênO0 Soti~ï~~E~ 

torin n° 01112021 GP 

Aline Souza Tavares 
Secretária Municipal de Assistência Social —SEMA 

Rua Jatobal n°. 118-Palmares - Caixa Postal 3091-Fone (94) 3345-1101/ 99160-5298 
CEP 68590-000 —JACUNDÁ — PARÁ 

E-mail: semasjacundapa(ii hotmail.com / fmasfinanceiro~gmail.com 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. O presente Termo de Refência apresenta as especificaçõese condições que visam 
esclarecer e orientar, para contratação de prestação de serviço de cópia, impressão, 
encadernação e plastificação, visando atender divesos setores da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Administração. 

PLANILHA 

ITEM QUANT UND. ESPECIFICAÇÃO 
01 20.000 SERVIÇO CÓPIA MONOCROMATICA, EM PAPEL A4. 
02 20.000 SERVIÇO CÓPIA COLORIDA, EM PAPEL A4. 

03 15.500 SERVIÇO 
IMPRESSÃO MONOCROMATICA, EM PAPEL 
A4. 

04 13.500 SERVIÇO IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL A4 

05 300 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 7MM - CAPACIDADE 1 A 25 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

06 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 9MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

07 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 12MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

08 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 14MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

13 200 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLASEAL COM ESPESSURA 0.07 DE ALTA 
QUALIDADE, MEDIDA 210X297MM -
(PADRÃO A4) 

14 200 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLASEAL COM ESPESSURA 0.07 DE ALTA 
QUALIDADE, MEDIDA 216X330MM -
(PADRÃO OFICIO) 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

/ 7 

AIlne 
ouz:".v. es 

5ecret d 
Podaria naiSO11112021 I- GP 

AS 

e-mail: cpljacunda@gmail.com
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2.1 Considerando a essencialidade dos serviços de cópia, impressão, encadernação e 

plastificação, para as Secretaria Municipais de Assistência Social, em seus diversos setores 

para que possamos prestar com excelência os serviços essenciais que a população mais 

necessita. 

3:'f1SSCRtçÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Cópias Simples 

3.1.1 - Impressão, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e outros de 
formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.2. Impressões laser 

3.2.1 - Impressão laser, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e outros 
de formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.3. Plastificação de documentos 
3.3.1 - Plastificação com qualidade de POLASEAL na gramatura mínima de 0,07 micras, 
formatos A4. 

3.4. Encadernações em geral 

3.4.1. Encadernação capa/compra capa, com material polipropileno. 
3.4.2. Encadernação Espiral plástico transparente fabricado em PVC semirrígido. 

4. PAGAMENTO 

4.1. Após os serviços serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a 

nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos serviços, para que o 

mesmo possa atestá-la e encaminhá-la para o competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da realização do serviço e emissão da 

fiscal/fatura; 

4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 

conta corrente por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 

recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas: nacional, 

estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Aline Souza ' V. es Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpliacunda(a~gmail.com

Serretóriu de Assisténrio SEMAS 
Portaria n°01 1/2021 - GP 
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5.1.1. executar os serviços de acordo com as solicitações emitidas pela Secretaria 

requisitante, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

5.1.2. não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e 

expressa anuência da Secretaria requisitante; 

5.1.3. indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das 

demandas, bem como esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos 

serviços a serem executados; 

5.1.4. responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou 

outros que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço; 

5.1.5. reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 

prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados 

ou desconformes com as especificações; 

5.1.6. responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à Secretaria requisitante 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito; 

5.1.7. atender à solicitação de serviço dentro dos prazos estipulados neste termo de 

referência, devendo ainda informar ciência do pedido no prazo de 2 (duas) horas a contar do 

seu recebimento; 

5.1.8. manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regular 

necessários à execução do objeto do contrato; 

5.1.9. aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, acréscimos que 

lhe forem determinados, nos limites legais; 

5.1.10. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar 

com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de 

regularidade fiscal; 

5.1.11. possibilitar o acompanhamento da realização dos serviços por representantes da 

CONTRATANTE, caso a secretaria requisitante julgue necessário. 

5.1.12. correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado com o material em 

decorrência do transporte. 

5.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o Termo de Referência de 

modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais 

pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidad- •os 

serviços. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

A//tie oL/ a : vares 
Secrelária de Assistência SauaI.SEMAS 

PoflarÌa n° 01 1/2021 . GP 

e-mail: cpljacunda@gmail.com
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.3. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do serviço, desde que 

observadas as normas de segurança; 

6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato 

Comissão Permanente de Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O Município acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação dos serviços e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 

8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°2.271, de 1997. 

7.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de 

produtividade. 

7.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando- se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no § 10 do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

A//fl? Jájfcvares 
Seuetária de Assisiëeda Souai-SEMAS 

Portaria a 011/2021 - GP 
e-mail: cpliacunda(c~Rmail.com
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7.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada 

dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

7.6. 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 

caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.7. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.8. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 

7.9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações 

assumidas no contrato e na sua proposta de preços. 

7.9.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a 

prestação eficiente dos serviços contratados. 

7.9.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços. 

7.9.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e 

requerer as correções respectivas. 

7.9.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.9.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

A/íneot lavares 

Jacundá/PA, 10 de Maio de 2022. 

Seuetario de Assistetuio SoanI•SEMA~ 
Portaria n°011/7021 • C? 

ALINE SOUZA TAVARES 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMA 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda@Rmail.com
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TERMO DE REFERÊNCIA 
UNIFICADO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto Registro de Preço para Futura e eventual 

Contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de reprografia, objetivando atender 

as necessidades das seguintes secretarias municipais: Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria 

Municipal de Administração, conforme as especificações contidas neste Termo de Referência. 

PLANILHA 

ITEM QUANT UND. ESPECIFICAÇÃO 

01 1.027.000 SERVIÇO CÓPIA MONOCROMATICA, EM PAPEL A4. 

02 235.000 SERVIÇO CÓPIA COLORIDA, EM PAPEL A4. 

03 220.500 SERVIÇO 
IMPRESSÃO MONOCROMATICA, EM PAPEL 
A4. 

04 218.500 SERVIÇO IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL A4 

05 400 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 7MM - CAPACIDADE 1 A 25 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

06 220 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 9MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

07 200 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 12MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

08 200 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 14MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

09 120 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 17MM - CAPACIDADE 1 A 100 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

10 100 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 25MM - CAPACIDADE 1 A 160 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

11 120 SERVIÇO ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 45MM - CAPACIDADE 1 A 400 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda@gmail.com
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FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

12 450 SERVIÇO 

ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM 
ESPIRAL DE 50MM - CAPACIDADE 1 A 500 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES 
VARIADAS EM TAMANHO A4. 

13 3.350 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLESEAL COM ESPESSURA 0.07 DE ALTA 
QUALIDADE, MEDIDA 210X297MM -
(PADRÃO A4) 

14 300 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLESEAL COM ESPESSURA 0.07 DE ALTA 
QUALIDADE, MEDIDA 216X330MM -
(PADRÃO OFICIO) 

15 3.050 SERVIÇO 

PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
POLESEAL COM ESPESSURA 0.07 DE ALTA 
QUALIDADE, MEDIDA 80X110X0,05MM -
(PADRÃO OFICIO) 

2. JUSTIFICATIV 

2.1. Considerando a necessidade das secretarias municipais de: Educação, Saúde, Assistência 
Social e Administração, são as demandantes, para desenvolver seus trabalhos que são 
essenciais para o desenvolvimento do setor público, e que possa ainda prestar um trabalho 
excelente aos munícipes da cidade de Jacundá. 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Cópias Simples 

3.1.1 - Impressão, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e outros de 
formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.2. Impressões laser 

3.2.1 - Impressão laser, monocromático, em papéis sulfite, alcalinos brancos, duplex e outros 
de formato A4. A qualidade mínima de resolução deverá ser de 600 DPI. 

3.3. Plastificação de documentos 
3.3.1 - Plastificação com qualidade de POLASEAL na gramatura mínima de 0,07 micras, 
formatos A4. 

3.4. Encadernações em geral 

3.4.1. Encadernação capa/compra capa, com material polipropileno. 
3.4.2. Encadernação Espiral plástico transparente fabricado em PVC semi-rigido. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpliacunda@gmail.com 
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4. PAGAMENTO' 

4.1. Após os serviços serem recebidos, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao 
Fiscal do Contrato ou ao responsável pelo recebimento dos serviços executados, para que o 
mesmo possa atestá-la e encaminha-la para o setor competente; 
4.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da realização do serviço e emissão da 
nota fiscal/fatura; 
4.3. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada; 
4.4. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 
4.5. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas: nacional, 
estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5.1.1. executar os serviços de acordo com as solicitações emitidas pela Secretaria requisitante, 
com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 
5.1.2. não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Secretaria requisitante; 
5.1.3. indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas, 
bem como esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos serviços a serem 
executados; 
5.1.4. responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou 
outros que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço; 
5.1.5. reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 
prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou 
desconformes com as especificações; 
5.1.6. responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à Secretaria requisitante 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito; 
5.1.7. atender à solicitação de serviço dentro do prazo de 03(três) horas, após recebimento da 
ordem de serviço estipulado neste termo de referência, devendo ainda informar ciência do 
pedido no prazo de 2 (duas) horas a contar do seu recebimento; 
5.1.8. manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regular 
necessários à execução do objeto do contrato; 
5.1.9. aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, acréscimos que lhe 
forem determinados, nos limites legais; 
5.1.10. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com 
a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade 
fiscal; 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
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5.1.11. possibilitar o acompanhamento da realização dos serviços por representantes da 
CONTRATANTE, caso a secretaria requisitante julgue necessário. 

5.1.12. correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado com o material em 
decorrência do transporte. 

5.2. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o Termo de Referência de 
modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos 
serviços. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANT 

6.1. São obrigações da Contratante: 
6.2. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
6.3. Permitir ao pessoal do prestador do serviço o acesso ao local da entrega do mesmo, desde 
que observadas as normas de segurança; 
6.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
6.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
6.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão 
Permanente de Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A Secretaria demandante acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação dos 
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 
do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 
da Lei n°8.666, de 1993. 
7.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de 
produtividade. 
7.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda@Rmail.com 
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efetivamente realizada, respeitando- se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 
no § 1 ° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 
uso. 
7.6. O representante das Secretarias demandantes anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao 
fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 
for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.7. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.8. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 
7.9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações 
assumidas no contrato e na sua proposta de preços. 
7.9.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a 
prestação eficiente dos serviços contratados. 
7.9.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços. 
7.9.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e 
requerer as correções respectivas. 
7.9.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 
7.9.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá/PA, 11 de maio de 2022. 

ITONIR Assinado deforma 

APARECIDO digital por ITONIR 

TAVARES:873804 
APARECIDO 
TAVARES:8738042061 

20615 s 

Itonir Aparecido Tavares 
Chefe do Poder Executivo Municipal 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpliacunda@gmail.com 
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TERMO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA UNIFICADO E 
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Na qualidade de ordenados de despesas da Prefeitura Municipal de Jacundá, 

aprovo o TERMO DE REFERÊNCIA UNIFICADO e autorizo o Pregoeiro e a Equipe 

de Apoio instituída pela Portaria n° 149-B/2022-GP, 03 de junho de 2022, e em 

consonância ao disposto no artigo 38, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, 

r com suas alterações posteriores, a abrir o processo licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico para REGISTRO DE PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REPROGRAFIA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nos termos da requisição anexa, e instauro o presente 

processo administrativo, conforme necessidade da Administração Pública Municipal 

para o supramencionado objeto do certame licitatório. 

Autorizo a abertura do procedimento licitatório para o objeto supracitado. 

Cumpra-se. 

Y1

Jacundá-PA, em 03 de outubro de 2022. 

L

ITONIR APARECIDO TAVARES 
PREFEITO MUNICIPAL 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430/3345-1312/3345-1181/ 3345-1069 



SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20220922001 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Jacundá 
Fundo Municipal de Saúde 

ÓRGÃO: 09 Fundo Municipal de Saúde - Fms 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSOES, ENCADERNAÇOES E 
PLASTIFICAÇOES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC '='AL DE 
SAÚDE., para qual solicitamos as providências necessárias. 

!~ Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição 

122812 CÓPIA MONOCROMATICA EM PAPEL A4 

122813 COPIA COLORIDA EM PAPEL A4 

122814 IMPRESSÃO MONOCROMATICA EM PAPEL A4 

Quant Unidade 

4000,0000 SERVIÇO 

5000,0000 SERVIÇO 

5000,0000 SERVIÇO 

122815 IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 3000,0000 SERVIÇO 

122816 ENCADERNAÇAO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 7MM 100,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 7MM - CAPACIDADE 1 A 25 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

VI. Estimado 

0,00 

0,00 
0,00 

_D'co

122817 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 9MM 100,0000 SERVIÇO 0,00 
Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 9MM - CAPACIDADE 1 A 50 

FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122818 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 12MM 100,0000 SERv çc 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 12MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122819 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 14MM 100,0000 SERV ÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 14MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122820 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 17MM 100,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 17MM - CAPACIDADE 1 A 100 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122821 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 25MM 100,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 25MM - CAPACIDADE 1 A 160 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122822 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 45MM 100,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 45MM - CAPACIDADE 1 A 400 
FOLHAS E CAPA EM PVC. CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122823 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 50MM 30,0000 SERVIÇC 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20220922001 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Jacundá 
Fundo Municipal de Saúde 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 50MM - CAPACIDADE 1 A 500 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122824 PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL Cl MEDIDAS 210X297MM 100,0000 SERVIÇO 0,00 
Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL COM ESPESSURA 0.07, DE 

ALTA QUALIDADE, MEDIDA 210X297MM - (PADRÃO A4). 

122825 PLASTIFICAÇAO DE DOCUMENTOS POLASEAL C/ MEDIDAS 216X330MM 100,0000 SERVIÇC

Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL COM ESPESSURA 0.07, DE 
ALTA QUALIDADE, MEDIDA 216X330MM - (PADRÃO OFICIO). 

Jacundá, 22 de Setembro de 2022 

IRAIL NCLVES BIZARRIAS 

RESPONSÁVEL 
fp:, l 



SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20220922002 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Jacundá 
Prefeitura Municipal de Jacundá 

OE

-- 

►  c.: 

Rub' ca 

Pag.: 1 

ÓRGÃO: 03 Secretaria Mun. de Adm. Planej. e Gov. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Secretaria Mun. de Adm. Planej. e Gov. 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminados) 
necessário(s) a SOLICITAÇAO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSOES, ENCADERNAÇÕES E 
PLASTIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO., para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant UnidadE 

122812 CÓPIA MONOCROMATICA EM PAPEL A4 3000,0000 SERVIÇO 

122813 CÓPIA COLORIDA EM PAPEL A4 10000,0000 SERVIÇO 

122815 IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4 2000,0000 SERVIÇO 

122817 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 9MM 20,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS. COM ESPIRAL DE 9MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122820 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 17MM 20,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 17MM - CAPACIDADE 1 A 100 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122822 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 45MM 20,0000 sERV çC 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 45MM - CAPACIDADE 1 A 400 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122823 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 50MM 20,0000 sERV ço 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 50MM - CAPACIDADE 1 A 500 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122824 PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL Cl MEDIDAS 210X297MM 50,0000 sERV çC 

Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL COM ESPESSURA 0.07, DE 
ALTA QUALIDADE, MEDIDA 210X297MM - (PADRÃO A4). 

122828 PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL Cl MEDIDAS 80X110X0,05MM 50,0000 SERVIÇO 

Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL, COM ESPESSURA DE 0.05. DE 
ALTA QUALIDADE, COM MEDIDAS: 80 X 110 X 0, 05MM. 

`/I. E:;tiEnado 

ó,c0 
0,00 
0,00 
0,00 

,' C3 
,

0,00 

0,C 3 

0,00 
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Quant Unidade VI. Estimado 

Jacun2=, 22 de Setem,, • de 2022 
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ÓRGÃO: 14 FUNDEB - Fundo de Des da Educ Básica 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 FUNDEB - Fundo de Des da Educação Básica 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item~ns) abaixo discrim:nado(s' 
necessário(s) a SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES, ENCADERNA ;ÕES E 
PLASTIFICAÇOES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC 'AL DE 
EDUCAÇÃO., para qual solicitamos as providências necessárias. 

~ Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição 

122812 COPIA MONOCROMATICA EM PAPEL A4 

Quant Unidade 

1000000.00 SERVIÇO 

122813 COPIA COLORIDA EM PAPEL A4 

122814 IMPRESSAO MONOCROMATICA EM PAPEL A4 

200000,000 SERVIÇO 

200000,000 SERVIÇO 

122815 IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 200000,000 SERVIÇO 

122823 ENCADERNAÇAO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 50MM 400,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 50MM - CAPACIDADE 1 A 500 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122824 PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL Cl MEDIDAS 210X297MM 3000,0000 SERVIÇO 

Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL COM ESPESSURA 0.07, DE 
ALTA QUALIDADE, MEDIDA 210X297MM - (PADRÃO A4). 

122828 PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL Cl MEDIDAS 80X110X0,05MM 3000,0000 SERV:ÇC 

Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL, COM ESPESSURA DE 0.05, DE 
ALTA QUALIDADE, COM MEDIDAS: 80X 110 X 0, 05MM. 

Jacundá, 22 de Setembro de 2022 

IA ALVE MEIRELES 

R NSÁVEL 

VI. Estimado 

0,C0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

rpt01 
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ÓRGÃO : 10 Fundo Municipal de Assistência Social 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Fundo Municipal de Assistência Social 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSOES, ENCADERNAÇÕES E 
PLASTIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL., para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant UnidadE 

122812 CÓPIA MONOCROMATICA EM PAPEL A4 20000,0000 SERVIÇO 

122813 CÓPIA COLORIDA EM PAPEL A4 20000,0000 SERVIÇO 

122814 IMPRESSÃO MONOCROMATICA EM PAPEL A4 15500,0000 SERVIÇO 

122815 IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4 13500,0000 SERVIÇO 

122816 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 7MM 300,0000 SERVIÇC 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 7MM - CAPACIDADE 1 A 25 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122817 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 9MM 100,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 9MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

122818 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 12MM 100,0000 SERVÇC 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 12MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

VI. Estimado 

d 

0,00 
0,000
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

122819 ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS COM ESPIRAL DE 14MM 100,0000 SERVIÇO 

Especificação: ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, COM ESPIRAL DE 14MM - CAPACIDADE 1 A 50 
FOLHAS E CAPA EM PVC, CORES VARIADAS EM TAMANHO A4. 

0,00 

122824 PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL Cl MEDIDAS 210X297MM 200,0000 SERVIÇO 

Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL COM ESPESSURA 0.07, DE 
ALTA QUALIDADE, MEDIDA 210X297MM - (PADRÃO A4). 

122825 PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL Cl MEDIDAS 216X330MM 200,0000 SERVIÇO 

Especificação: PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS POLASEAL COM ESPESSURA 0.07, DE 
ALTA QUALIDADE, MEDIDA 216X330MM - (PADRÃO OFICIO). 

0,00 

0,00 
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Jacundá, 22 de Setembro de 2022 
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