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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

LOCAL DE ENTREGA: Diretoria Municipal de Educação e Cultura, Rua Attílio Bastreghi, nº 30, 

Jardim dos Ipês. 

PRAZO DE ENTREGA: 20 dias contados a partir da emissão do pedido de compra. 

FORMA DE ENTREGA: Total 

 
 
 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Será por servidor designado. 
 
 
 

FORMA DE PAGAMENTO 
 

3.O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias, após emissão de nota fiscal/documento 

equivalente, referente a cada entrega, que deverá conter o número da licitação, devendo a 

Administração certificar que a pessoa jurídica está regular com suas obrigações tributárias, encargos 

trabalhistas e sociais. 

3.1 – As notas fiscais/documento equivalente deverão ser encaminhados para o e-mail 

compras@itajobi.sp.gov.br 

3.2 – Será considerado atraso no pagamento, se decorrido 2 (dois) meses, contados da emissão da 

nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de 

obras, serviços ou fornecimentos, não houve adimplemento da obrigação pela Administração, o que 

incidirá correção monetária sobre o valor devido utilizando-se o IPCA; juros moratórios, a razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, e multa no valor de 10% da nota fiscal. 

3.3 – O disposto no item  3.2, não se aplica em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 

ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha 

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha, assegurado à contratada o direito de optar 

pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
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DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
01 Kit de Material Escolar Educação Infantil  kit 700 

 
  DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O KIT EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 
Tinta guache, caixa com 6 unidades em cores diferentes, 15 ml 
cada frasco, cores vibrantes, composição totalmente atóxica, 
secagem rápida e lavável 

CAIXA 01 

Giz de cera, caixa com 12 unidades em cores diferentes, formato 
anatômico, fabricado com cera de alta qualidade, peso total da 
embalagem 48 gramas 

CAIXA 01 

Canetinhas hidrográficas coloridas, kit com 12 unidades em 
cores diferentes, cores vibrantes 

Kit 01 

Massinha de modelar soft, caixa com 12 unidades em cores 
diferentes, a base de amido, não tóxica, peso total da caixa 180 
gramas 

CAIXA 01 

Lápis de cor, caixa com 24 unidades em cores diferentes, não 
tóxico, alta qualidade, ponta resistente, tamanho grande, medindo 
175 mm aproximadamente, corpo em madeira, formato redondo, 
cores vivas e intensas 

CAIXA 01 

Borracha verde, macia, não tóxica, medindo 5,4 cm x 2,3 cm x 
1,0 cm aproximadamente, formato com as extremidades 
chanfradas (com quinas) 

UN 02 

Apontador para lápis, simples, com depósito plástico, lâmina de 
aço temperado, cores sortidas, medidas aproximadas: 
comprimento 10mm x largura 70mm x altura 145mm 

UN 02 

Tesoura escolar, ponta redonda, com lâminas de aço inox polido, 
formato anatômico, cabo plástico cristal, cores sortidas, 
dimensões aproximadas do produto 13 cm 

UN 01 

Tubo de cola branca, não tóxica, lavável, com 90 gramas, bico 
econômico, selo de certificação INMETRO( segurança de artigo 
escolar) 

UN 02 

Pincel formado chato, virola em alumínio, cabo longo plástico 
amarelo, cerda natural, nº 6 

UN 01 

Lápis preto, em madeira, formato redondo, material da carga 
mina grafite nº 02, ultra resistente,  medindo aproximadamente 
175mm, nome do fabricante gravado no lápis, devendo ser 
entregue apontado 

UN 05 

Lápis preto jumbo, em madeira, formato triangular, material de UN 03 
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carga grafite nº 2, ultra resistente, medindo aproximadamente 
150mm, nome do fabricante gravado no lápis, devendo ser 
entregue apontado 
Caderno brochurão grande, sem arame, capa dura e laminada, 80 
folhas de papel não reciclado, de boa qualidade, medidas 194 
mm x 275 mm, folhas pautadas 

UN 02 

Caderno de desenho, tamanho grande, capa dura, com espiral, 
sem seda, 48 folhas, sem pauta, medidas aproximadas 200mm x 
275mm, gramatura 63g/m² 

UN 02 

 
 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

02 Kit de Material Escolar Ensino Fundamental 
Anos Iniciais  

kit 950 

   
DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 
Tinta guache, caixa com 12 unidades em cores diferentes, 15 ml 
cada frasco, cores vibrantes, composição totalmente atóxica, 
secagem rápida e lavável 

CAIXA 02 

Gizão de cera, caixa com 12 unidades em cores diferentes, cada 
giz com medida mínima de 09 cm de comprimento e 10 mm de 
diâmetro, fabricado com cera de alta qualidade, peso total da 
embalagem 112 gramas 

CAIXA 01 

Lápis de cor neon, caixa com 6 unidades em cores diferentes, 
formato sestavado, medidas: comprimento 20,5 cm x largura 4,5 
cm x altura 1,5 cm aproximadamente, ponta resistente, mina 
3mm macia, fácil de apontar, com selo INMETRO 

CAIXA 01 

Lápis de cor, caixa com 24 unidades em cores diferentes, não 
tóxico, alta qualidade, ponta resistente, tamanho grande, medindo 
175 mm aproximadamente, corpo em madeira, formato redondo, 
cores vivas e intensas 

CAIXA 01 

Borracha verde, macia, não tóxica, medindo 5,4 cm x 2,3 cm x 
1,0 cm aproximadamente, formato com as extremidades 
chanfradas (com quinas) 

UN 05 

Apontador para lápis, simples, com depósito plástico, lâmina de 
aço temperado, cores sortidas, medidas aproximadas: 
comprimento 10 mm x largura 70 mm x altura 145 mm 

UN 03 

Tesoura escolar, ponta redonda, com lâminas de aço inox polido, 
formato anatômico, cabo plástico cristal, cores sortidas, 
dimensões aproximadas do produto 13 cm 

UN 01 



                      PPrreeffeeiittuurraa  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  IIttaajjoobbii  
                  DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

        Rua Atíllio Bastreghi, 30 – Jardim dos Ipês  
  Fones: (17) 3546 1644 / 3546 2173 

 educacao@itajobi.sp.gov.br 
 

Tubo de cola branca, não tóxica, lavável, com 90 gramas, bico 
econômico, selo de certificação INMETRO( segurança de artigo 
escolar) 

UN 05 

Régua plástica de poliestileno, milimetrada, transparente de 30 
cm de comprimento e 1 mm de espessura 

UN 02 

Lápis preto, em madeira, formato redondo, material da carga 
grafite nº 02, ultra resistente,  medindo aproximadamente 175 
mm, nome do fabricante gravado no lápis, devendo ser entregue 
apontado 

UN 08 

Caneta esferográfica, cor azul, corpo cristal transparente, em 
formato triangular, tampa ventilada na cor da tinta, ponta média 
de 1 mm, tinta Hi Tech 

UN 04 

Caneta esferográfica, cor vermelha, corpo cristal transparente, 
em formato triangular, tampa ventilada na cor da tinta, ponta 
média de 1 mm, tinta Hi Tech 

UN 02 

Caneta esferográfica, cor preta, corpo cristal transparente, em 
formato triangular, tampa ventilada na cor da tinta, ponta média 
de 1 mm, tinta Hi Tech 

UN 01 

Caderno brochurão grande, sem arame, capa dura e laminada, 80 
folhas de papel não reciclado, de boa qualidade, medidas 194mm 
x 275mm, folhas pautadas 

UN 05 

Caderno de desenho, tamanho grande, capa dura, com espiral, 
sem seda, 48 folhas, sem pauta, medidas aproximadas 200mm x 
275mm, gramatura 63g/m² 

UN 02 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
03 Kit de Material Escolar Ensino Fundamental 

Anos Finais  
kit 790 

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 
Lápis de cor, caixa com 24 unidades em cores diferentes, não 
tóxico, alta qualidade, ponta resistente, tamanho grande, medindo 
175 mm aproximadamente, corpo em madeira, formato redondo, 
cores vivas e intensas 

CAIXA 01 

Borracha verde, macia, não tóxica, medindo 5,4 cm x 2,3 cm x 
1,0 cm aproximadamente, formato com as extremidades 
chanfradas (com quinas) 

UN 03 

Apontador para lápis, simples, com depósito plástico, lâmina de 
aço temperado, cores sortidas, medidas aproximadas: 
comprimento 10 mm x largura 70 mm x altura 145 mm 

UN 02 
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Tesoura escolar, ponta redonda, com lâminas de aço inox polido, 
formato anatômico, cabo plástico cristal, cores sortidas, 
dimensões aproximadas do produto 13 cm 

UN 01 

Tubo de cola branca, não tóxica, lavável, com 90 gramas, bico 
econômico, selo de certificação INMETRO( segurança de artigo 
escolar) 

UN 03 

Régua plástica de poliestileno, milimetrada, transparente de 30 
cm de comprimento e 1 mm de espessura 

UN 02 

Lápis preto, em madeira, formato redondo, material da carga 
grafite nº 02, ultra resistente,  medindo aproximadamente 175 
mm, nome do fabricante gravado no lápis, devendo ser entregue 
apontado 

UN 08 

Caneta marca texto, cor amarelo, chanfrada, traço 4 mm, não 
tóxico, de boa qualidade, corpo na cor da tinta 

UN 03 

Caneta esferográfica, cor azul, corpo cristal transparente, em 
formato triangular, tampa ventilada na cor da tinta, ponta média 
de 1 mm, tinta Hi Tech 

UN 04 

Caneta esferográfica, cor vermelho, corpo cristal transparente, 
em formato triangular, tampa ventilada na cor da tinta, ponta 
média de 1 mm, tinta Hi Tech 

UN 02 

Caneta esferográfica, cor preto, corpo cristal transparente, em 
formato triangular, tampa ventilada na cor da tinta, ponta média 
de 1 mm, tinta Hi Tech 

UN 02 

Caderno universitário, espiral, capa/contracapa capa dura, 10 
matérias, com 200 folhas internas de 56g/m², não reciclado, 
formato 200 mm x 275 mm aproximadamente 

UN 02 

Caderno de desenho, tamanho grande, capa dura, com espiral, 
sem seda, 48 folhas, sem pauta, medidas aproximadas 200mm x 
275mm, gramatura 63g/m² 

UN 02 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DA EMBALAGEM 

 

Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais, do referido fabricante 

(marca). Todos os materiais deverão ser entregues montados e separados por kit, dentro de embalagem 

plástica transparente, resistente, e acomodados em caixa de papelão na cor branco, sem violação de 

embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o uso ou a qualidade dos 

mesmos. 

Em todas as caixas deverão constar a quantidade de kit acomodado, assim como, na parte 

superior da caixa, deverá constar o brasão do Município (segue imagem em anexo Figura 1) e o logo 
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do Departamento Municipal de Educação e Cultura (segue imagem em anexo Figura 2), e na parte 

inferior, os dados da empresa fornecedora dos Kits. 

 

FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 

 

 


