
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. ORGÃO INTERESSADO  

 

1.1.Órgão Interessado: FADEMA - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 

Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico 

1.2. Localização: Rodovia Machado Paraguaçu – km 03, Bairro Santo Antônio, 

Campus Machado IFSULDEMINAS- CEP: 37750-000. 

2. ÁREA INTERESSADA - Departamento de Compras  

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

FADEMA - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, 

Ensino Profissionalizante e Tecnológico 

 

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A aquisição dos itens dispostos na tabela do item 2.2 do presente Edital são 
necessárias tendo em vista o escopo do projeto vigente junto ao 
IFSULDEMINAS – Campus Passos/MG, Projeto “Formação Inicial e 
Continuada da Educação de Jovens e Adultos - FIC EJA. 
 
Tal projeto pretende viabilizar a oferta de cursos em diversas áreas com a 
finalidade de capacitação de homens e mulheres privados de liberdade visando 
a sua inserção/reinserção no mercado de trabalho oportunizando a eles 
ferramentas de melhoria das condições de suas vidas e famílias. 
 

5. OBJETO:  

 

Seleção de pessoa jurídica visando a aquisição de materiais de consumo 
necessários ao desenvolvimento do Projeto “Formação Inicial e Continuada da 
Educação de Jovens e Adultos - FIC EJA do IFSULDEMINAS – Campus 
Passos/MG. 

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E DOS SERVIÇOS  

A SEREM CONTRATADOS 

Natureza de despesa Unidade Quantidade Valor unitário 
máximo 

Valor total 
máximo 

Prazo de 
entrega 

Código Especificação 

1 Caderno Brochura Capa Dura – 

96 folhas 200x275 mm 
UN 3000 R$9.85 R$29.550,00 

 



2 Lápis cor preta n. 02 UN 3000 R$0,36 R$1.080,00  
 
 

 
20 dias 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Caneta esperográfica,  cor preta, 

1,0 mm 
UN 3000 R$0,76 R$2.280,00 

4 Borracha branca UN 3000 R$0,59 R$1.770,00 

5 Régua Plástica – 30 cm – régua 

escolar 
UN 3000 R$1,20 R$3.600,00 

6 Pasta PVC (plástica brança 
com elástico – tamanho A4) 

UN 3000 R$4,40 R$13.200,00 

VALOR TOTAL    R$51.480,00 

 

 

7. DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

7.1. O valor total dos itens do presente Edital é de R$51.480,00 (cinqüenta e 

um mil quatrocentos e oitenta reais). 

7.2  O valor máximo referente a cada um dos itens, incluindo os impostos estão 

discriminados no Anexo VIII deste edital, ocasião em que somente serão 

homologadas se apresentarem dentro do valor estimado, item a item e, 

conseqüentemente, pelo valor final. 

7.3 O pagamento será efetuado após a aprovação do coordenador do projeto 

mediante a entrega dos materiais de consumo da entrega integral do serviço 

contratado, mediante ordem bancária a favor da empresa vencedora, até o 5º 

(quinto) dia útil, após o recebimento do documento fiscal referente à entrega do 

objeto. 

7.4 O responsável somente atestará e liberará a Nota Fiscal para pagamento 

quando cumpridas, pela empresa vencedora, todas as condições pactuadas. 

7.5 A empresa vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, 

o número de sua conta bancária e respectiva agência bem como o número da 

Ordem de Fornecimento (OF). 

7.6 A CONTRATANTE efetuará o pagamento somente a empresa vencedora, 

que também deverá ser a emitente da nota fiscal, em conta bancária da pessoa 

jurídica constante na Ordem de Fornecimento (OF), vedada sua negociação 

com terceiros. 

 



8. DO PRAZO DE ENTREGA 

 

8.1 O prazo para entrega dos materiais de consumo bem como da efetiva 

realização do serviço contratado serão de até 20 (vinte) dias, contados a partir 

da assinatura do contrato. 

 

9 - DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

9.1 Os materiais adquiridos deverão ser entregues no Campi do 

IFSULDEMINAS, no endereço abaixo: 

● Rodovia Machado-Paraguaçu, n.S/N- IFSULDEMINAS- Bairro Santo 

Antônio, Machado - MG, CEP n. 37.750-000. 

9.1.1 Os custos direitos e indiretos relativos a entrega dos materiais deverão 

estar inclusos no valor da proposta. 

 

10 – DA GARANTIA DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 

10.1 A empresa vencedora deverá fornecer uma garantia 90 (noventa) dias 

para os materiais de consumo adquiridos, nos termos do art.26 do Código de 

defesa do Consumidor e, conforme discriminados no Edital. 

 

11- DÚVIDAS  

 

11.1 Eventuais dúvidas entrar em contato com: FADEMA – Fundação de Apoio 

ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e 

Tecnológico -Tel: (35) 3295-9727 

E-mail: rhfadema@gmail.com 

mailto:rhfadema@gmail.com

