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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2010 
 
 

PROCESSO Nº 072/2010 
 
 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE   
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1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar os requisitos 
para a Aquisição de Materiais de Expediente a serem utilizados em eventos da 
OBMEP. 
 
1.2. A utilização dos Materiais de Expediente ora solicitados se faz 
necessária a fim de que sejam atendidas as necessidades dos eventos 
Correção Unificada e Medalhistas de Ouro OBMEP . 

 

2 RELAÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE  A SEREM LICITADOS 
 

 

Item Material de expediente OBMEP UND Qtde. 
Valor 

Unitário 
Total 

1 
Caderno ¼ brochura costurado – 96 
folhas 

UND 400 2,57 1.027,20 

2 
Caixa de Papelão pardo, papel 
reforçado. C=50 / L= 50 / A=60 cm 

UND 20 2,02 40,40 

3 
Calculadora Científica FX-82 MS 
Cassio 

UND 400 54,30 21.718,00 

4 Cartolina 180 g – 50 x 66 UND 20 0,65 12,94 

5 
Clips Jumbo médio dourado ( cx c/ 
100 unidades ) 

CX 3 2,65 7,95 

6 Cola em bastão – 10 g UND 400 1,95 779,00 

7 
Compasso Metálico escolar com 
estojo 

UND 400 4,84 1.934,00 

8 Elástico 1 Kg látex especial amarelo Pct. 1 19,60 19,60 

9 
Envelope em papel branco: Tamanho 
ofício UND 

2500 0,19 473,25 

10 Esquadro 21x30 plástico cristal – 
pacote 10 unidades Pct. 

40 3,25 130,00 

11 Esquadro 21x45 plástico cristal – 
pacote 10 unidades Pct. 

40 3,43 137,33 

12 Etiqueta branca auto adesiva 215,9 X 
279,4 mm – 100 folhas Pct. 

15 33,91 508,62 

13 Etiqueta branca ink-jet/laser 6181 
25,4 x 101,6 mm – 100 folhas Pct. 

15 40,78 611,66 

14 Etiqueta branca PIMACO 5282 – com 
100 folhas Pct. 

1 20,03 20,03 

15 Fita adesiva transparente 19 x 30 UND 10 3,95 39,48 

16 Fita Crepe 25 x 30 UND 10 5,05 50,45 

17 Grampeador Hélios Carbex M-527 UND 4 12,21 48,84 

18 Papel Alcalino – A4 – 75 g resma 20 13,82 276,45 

19 Papel Vergê 120g – 210x297mm – UND 500 5,59 2.793,33 
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branco 

20 
Papel Kraft natural 80 g – 66 x 96 
cm UND 

100 0,53 53,33 

21 Papel Fotográfico A4 brilhante com 
10 folhas Pct. 

2 21,69 43,37 

22 Pasta plástica em L PP 0,15 210 x 
297 mm incolor UND 

100 2,65 264,50 

23 Pincel Atômico Pilot – azul  UND 5 2,27 11,36 

24 Pincel Atômico Pilot – preto UND 5 2,27 11,36 

25 Pincel Atômico Pilot – vermelho UND 5 2,27 11,36 

26 Ponta p/ compasso UND 100 1,36 136,25 

27 Régua Plástica 30 cm UND 400 0,72 287,20 

28 Tesoura escolar sem ponta UND 400 1,41 564,00 

29 Tinta para Carimbo – Cor Azul UND 3 2,39 7,16 

30 Transferidor acrílico escolar 360º ( 
tem 12 cm ) – pacote 10 unidades Pct. 

40 2,18 87,00 

31 Visor para pasta Suspensa UND 200 0,12 24,08 

TOTAL 32.129,50 

 
 
3 DO VALOR ESTIMADO TOTAL PARA A AQUISIÇÃO 

 
 

3.1 - O valor global estimado para a compra, é da ordem de R$ 32.129,50( 
Trinta e dois mil cento e vinte e nove rais e cinquenta centavos  ). O valor 
estimado servirá tão somente como subsídio às licitantes para formulação das 
propostas. 

 
4 DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE 
 
4.1 - A proposta deverá ser apresentada detalhadamente contendo todos os 
percentuais, já considerando todas as despesas, como tributos, fretes, 
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos 
preços para a aquisição dos itens. 
 
4.1.2 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
4.1.3 - Serão declaradas vencedoras as empresas que apresentarem a proposta 
com o menor PREÇO POR ITEM. 
 
5 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
5.1 - Todos os materiais à serem fornecidos ao IMPA, deverão contemplar 
garantia/validade de no mínimo 12 ( doze ) meses a contar da data de entrega, 
acondicionados em suas embalagens (externas e internas) originais e em perfeito 
estado de conservação para sua utilização imediata. 
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5.2 - Todos os materiais apresentados neste Termo de Referência deverão estar 
de acordo com o subitem acima, e não sendo, de forma alguma, permitido 
materiais reutilizados ou reaproveitados.  
  
5.3 - Os materiais que não atenderem estas condições ou que apresentarem 
quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pelo IMPA ao 
fornecedor para substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data de sua devolução. 
 
5.4 - Na hipótese de constatação de fornecimento de materiais não novos e 
originais, recondicionados ou falsificados, em qualquer quantidade, serão 
aplicadas as penalidades contratuais cabíveis à CONTRATADA, cabendo ainda ao 
IMPA, o direito de mover ação judicial, responsabilizando-a civilmente por 
eventuais danos ou prejuízos que o fornecimento e uso destes produtos 
inadequados possam causar aos seus usuários, servidores e visitantes ou com 
estes acarretar transtornos operacionais ao IMPA. 
 
5.5 - Em se verificando índice de materiais inadequados ao uso, superior a 5% 
(cinco por cento) do quantitativo total do lote fornecido pela CONTRATADA, 
caberá a mesma providenciar a substituição completa do lote restante do item, 
armazenando no Almoxarifado do IMPA, no prazo máximo de 05 (cinco), dias 
úteis, e sem quaisquer custos adicionais para o IMPA. 
 
 
6 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
6.1- Prazo máximo de entrega é de 10 (dez), dias, contados do recebimento da 
Autorização de Fornecimento – AF, podendo ser a entrega imediata, conforme o 
melhor interesse do IMPA. 

 
6.2- A entrega deverá ser efetuada no almoxarifado da Associação Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada, situado a Estrada Dona Castorina, nº 
110 – Horto –Rio de Janeiro - RJ. EVENTUAIS DESPESAS DE FRETE E OU 
DEMAIS DESPESAS, CORRERÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. 
 
 
7 DA ENTREGA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 
 
7.1 - A entrega dos materiais de expediente deverá ser realizada em até 10 (dez) 
dias após a assinatura da Autorização de fornecimento – AF, conforme Anexo VI, 
podendo ser a entrega imediata, conforme o melhor interesse do IMPA. 

 
7.2 - A entrega deverá ser efetuada no almoxarifado da Associação Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada, situado a Estrada Dona Castorina, nº 
110 – Horto –Rio de Janeiro - RJ. EVENTUAIS DESPESAS DE FRETE E OU 
DEMAIS DESPESAS, CORRERÃO POR CONTA DO FORNECEDOR. 
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8 DO ORÇAMENTO 
 

 
Os recursos para pagamentos dos materiais de expediente correrão à conta do 
Orçamento da OBMEP - IMPA. 

 
 

9 DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

 
9.1 - O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária transmitida ao 
Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela 
Contratada, até 10 (dez) dias corridos após a apresentação dos documentos de 
cobrança, e após o aceite/ atesto da nota fiscal pelo setor competente. 
 
9.2 - É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da 
estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou 
mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
 
9.3 - Para efeito de pagamento, o IMPA procederá às retenções tributárias e 
previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
 
9.4 - Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação 
a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a 
legislação específica. 
 
9.5 - Nenhum pagamento será efetuado a contratada caso a mesma se encontre 
em situação irregular perante o SICAF. 
 
9.6 - As notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão 
devolvidas, e sua nova apresentação deverá ocorrer juntamente com a entrega 
da nota fiscal/fatura subseqüente. 
 
9.7 - Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direita a alteração de 
preços ou compensação financeira. 
 
9.8 - O IMPA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, os produtos adquiridos não estiverem de acordo com a especificação 
apresentada e aceita. 
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10 DA DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
As dúvidas porventura existentes poderão ser esclarecidas com a Divisão de 
Material e Patrimônio do IMPA, através do e-mail: licitacoes@impa.br, ou pelo 
fax-símile (21) 2529-5040. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2010. 
 

_____________________________________ 
Katia Coutinho de Albuquerque 

Chefe da Divisão de Material e Patromônio 
IMPA - OS 

 

mailto:jmenezes@impa.br
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