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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1.  Secretaria Municipal de Educação. 

 

2. OBJETO 

2.1.  Aquisição de mochilas escolares destinadas a todos os alunos da rede municipal 

de ensino, conforme necessidade da Secretaria de Educação do Município de 

Planalto-PR, observadas as características e demais condições definidas no edital e 

seus anexos. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1.  Marli Salete Dickel de Lima. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1. A referida contratação preza pela igualdade e o bem estar entre os alunos, 

evitando a comparação entre os mesmos. A presente ação visa uniformizar, criar um 

padrão entre os estudantes da rede municipal de ensino de Planalto. 

4.2. Soma-se ao fato de que as mochilas asseguram maior proteção aos materiais 

escolares que serão transportados dentro das mesmas, evitando assim a perda de 

cadernos, livros e outros que por vezes são esquecidos em locais diversos ou são 

danificados pela ação da chuva já que a maioria dos alunos, por falta de condições 

econômica de suas famílias, levam seus materiais nas mãos. 

4.3. Vale ressaltar que não foi encontrado nenhum contrato de outro munícipio vizinho, 

devido estes objetos serem muito específicos. 

4.4. Os valores unitários para cada item foi definido através do menor valor obtidos 

entre orçamentos de empresas distintas, solicitados pela Secretaria de Educação e 

também foi realizada pesquisa no Banco de preço, que seguem  os anexos ao Termo 

de Referência, bem como planilha de composição destes custos. 

4.5. Responsável pela cotação: Marli Salete Dickel de Lima. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

 

ITEM OBJETO UN QTD VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 Mochila Referência 018 confeccionada em 

tecido poliéster 600 ripstop PVC Adina, 

contendo duas albas de ombro de 46 cm de 

largura revestida com espuma Pack 4mm e 

acabamento em viés de 25mm com linha azul 

100% poliamida AT na cor da mochila e pontos 

com espaçamento de 0,46mm para maior 

UN 340 R$ 75,00 R$ 25.500,00  
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resistência. 

Alça de mão na parte superior com fita de 

polipropileno de 30 mm na cor da mochila.  

Um bolso lateral para água medindo 15cm x 

14cm, feito em poliéster 600 ripstop PVC 

Adina, com acabamento em elástico, fechado 

com zíper 8mm bolso frontal medindo 27cm de 

altura com acabamento em vivo 11mm na cor 

da mochila e pontos de costura com 

espaçamento de 0,46mm com fechamento em 

zíper 8mm bny e um cursor bny, 

Identificador de plástico transparente no 

tamanho 10cm x 07cm com viés e uma faixa 

refletiva prata na parte das costas da mochila. 

Compartimento principal medindo 40 cm 

(altura) com acabamento externo em vivo de 

11mm e acabamento interno com viés de 

25mm e pontos de costura de 0,46mm, zíper 

de 8 mm bny e dois cursores bny de 8mm. 

Logomarca bordada em tecido na parte do livro 

da imagem, tamanho de 20cm (comprimento) 

X 4,8cm (altura) com densidade 0,25. 

02 Mochila Referência 019 confeccionada em 

tecido poliéster 600 ripstop PVC Adina, 

contendo duas alças de ombro de 46cm de 

largura revestida com espuma Pack 4mm e 

acabamento em viés de 25mm com linha azul 

100% poliamida AT na cor da mochila e pontos 

com espaçamento de 0,46mm para maior 

resistência. 

Alça de mão na parte superior com fita de 

polipropileno de 30mm na cor da mochila. 

Um bolso lateral para água medindo 17cm x 

17cm, feito em poliéster 600 ripstop PVC 

Adina, com acabamento em elástico, fechado 

com zíper 8mm bolso frontal medindo 32cm de 

altura com acabamento em vivo 11mm na cor 

da mochila e pontos de costura com 

espaçamento de 0,46 mm com fechamento em 

zíper 8mm bny e um cursor bny. 

Identificador de plástico transparente no 

tamanho 10cm x 07cm com viés e uma faixa 

UN 1220 R$ 82,00 R$ 100.040,00 
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refletiva prata na parte das costas da mochila. 

Compartimento principal medindo 43cm 

(altura) com acabamento externo em vivo de 

11mm e acabamento interno com viés de 

25mm e pontos de costura de 0,46mm, zíper 

de 8mm bny e dois cursores bny de 8mm. 

Logomarca bordada em tecido na parte do livro 

da imagem, tamanho de 20cm (comprimento) 

x 4,8cm (altura) com densidade 0,25. 

03 Estojo Referência 100, confeccionado em 

tecido poliéster 600 ripstop. Um compartimento 

principal com fechamento em zíper 08mm bny 

e um curso bny, pontos de costura de 0,46mm. 

Um bolso frontal com fechamento em zíper 

08mm e pontos de costura de 0,46mm, com 

bordado no tamanho de 10cm (comprimento) x 

4,0cm de (altura), com densidade 0,25. 

Tamanho do estojo: 7cm x 7cm x 21cm. 

UN 1560 R$15,90 R$ 24.804,00 

 TOTAL: R$ 150.344,00   

 

5.1.  O valor total estimado da contratação é de R$ 150.344,00 (Cento e cinquenta 

mil e trezentos e quarenta e quatro mil reais). 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

6.1. O prazo de entrega dos itens é de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos após 

o recebimento da Solicitação de Compra da secretaria solicitante. 

6.2. O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as 

seguintes informações: 

a) Identificação da Secretaria municipal solicitante; 

b) Identificação dos itens a serem adquiridos; 

c) Quantidade e tamanho(quando necessário) dos itens; 

d) Local e prazo de entrega dos itens; 

e) Assinatura do(a) Secretário(a) municipal responsável; 

6.3. Os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, localizado 

na Rua Paraná, N° 1571, Bairro: Centro, CEP: 85750-000, no município de Planalto-

PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h; 

6.4. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta.  

6.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
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substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela 

Secretária Municipal de Educação, Marli Salete Dickel de Lima, desta municipalidade. 

 

Planalto - PR, 13 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Marli Salete Dickel de Lima 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal de Planalto 


