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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PA Nº 17/0004-PG 

Anexo I  
Termo de Referência 

 

1. Do Objeto: 

Aquisição de agendas escolares para atender aos alunos no ano letivo de 2017 do Sesc/Pará. 

2. Das Especificações Técnicas e quantitativos: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 

1 

AGENDA ESCOLAR COM ESPIRAL DUPLO, 150 PÁGINAS CAPA E 
CONTRA CAPA: TAMANHO 15,5 CM X 21,5 CM, COM IMPRESSÃO 4X0 

CORES, EM PAPEL SUFITE 75G/M, PLASTIFICAÇÃO FOSCA (CAPA DURA). 

 
- MIOLO: TAMANHO 15,5 CMX 21,5 CM, COM IMPRESSÃO 4X 4 CORES, 

15,5CMX21,5CM, EM PAPEL SULFITE 75G/M. 
- PÁGINA 1 (FRENTE: PÁGINA LOGIN, VERSO: EDUCAÇÃO E TEXTO) 

UN. 2.100 

 

2.1. Em hipótese alguma será admitida alteração da especificação, sem que haja a 
concordância expressa do Sesc/AR/PA. 

3. Da Entrega do Material 

3.1. A empresa vencedora deverá manter parque gráfico em Belém ou representante legal, 
tendo em vista a necessidade do cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital e a 
necessidade de agilidade e rotatividade implícitas à natureza de prestação dos serviços, que 
deverão, obrigatoriamente, ser prestados de modo ágil. 

3.2. A arte para a confecção do material gráfico será fornecida pelo Sesc/PA. 

3.3. Para solicitação do material descrito, a empresa vencedora deverá enviar para 
aprovação prévia, prova digital do material em até 1 (um) dia após o envio da arte final 
encaminhada pelo Sesc/PA à empresa, ficando todos os custos de envio, incluindo taxas, 
fretes e outros, a cargo da licitante vencedora. 

3.4. O material deverá ser entregue embalado, em caixas identificadas, com etiquetas 
coladas com o nome do produto e a quantidade contida na caixa. 

3.5. Todo o material entregue será examinado pelo Sesc/PA para ser aprovado, podendo, 
em caso de qualquer divergência de gramatura correta do papel, impressão e acabamento, 
acarretar em penalidades previstas no PAF e no Edital. 

3.6. Os materiais deverão ser entregues no horário compreendido entre 8h00 e 17h30, em 
dias úteis, nos seguintes locais: 

Quantidade Local de entrega 

950 und 
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 – 7º andar – Centro – Belém/PA – CEP: 
66.010-010. 

600 und 
Rua Jr. Vasconcelos – Alameda Ryota Oyama, S/N – Cristo Redentor – 
Castanhal/PA – CEP: 68.745-550.  
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550 und Estrada do 40 horas, nº 110 – Coqueiro – Ananindeua/PA – CEP: 67.120-370 

 

3.7. A entrega dos materiais será de responsabilidade da(s) empresa(s) vencedora(s). 

3.8. Quando for constatada qualquer irregularidade, em qualquer material, será concedido 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que seja providenciada a respectiva correção ou 
substituição. 

3.9. Decorrido o prazo a que se refere no subitem anterior e não solucionada a 
irregularidade apresentada, será aplicada às sanções previstas no PAF e no Edital. 

4. Do Prazo 

4.1. A entrega das agendas deverá ocorrer após o recebimento do Pedido ao Fornecedor – 
PAF, emitido pela Coordenação de Logística e Patrimônio - CLP e a partir da data de 
aprovação da prova digital pelo Sesc/PA, no prazo de 20 (vinte) dias corridos. 

5. Disposição Gerais 

5.1. É reservado ao SESC/AR/PA o direito de realizar vistoria no parque gráfico da empresa 
vencedora para atestar a capacidade de realização dos serviços, sendo que as respectivas 
despesas referentes ao deslocamento serão de responsabilidade do SESC/AR/PA. 

 
Belém, 20 de janeiro de 2017 


