PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO

CADERNO TÉCNICO – EXPEDIENTE
1- Objeto:
Contratação de Empresa para Fornecimento pelo MENOR PREÇO POR LOTE, para
atendimento aos polos de atendimento da DRE-CS do programa RECREIO NAS
FÉRIAS – edição janeiro de 2016.
2- Local de Entrega:
ALMOXARIFADO: RUA JABURUNA , 82 - JARDIM CRUZEIRO, CEP- 04803-040
São Paulo / SP - TEL.: (11) 5660-6181
3- Prazo:
O Prazo Máximo de entrega será de (10) dez dias Corridos da retirada da nota de
empenho.
4- Descrição de Objeto:
Os materiais deverão ser entregues em kits ou caixas separados para 8 polos de
acordo com a descrição abaixo:
LOTE UNICO
Item

Descrição

Qtde

Unid.

1

APONTADOR C/DEPOSITO

161

unidade

2

COLA BRANCA TUBO C/40g

161

caixa contendo 12 unidades

3

FITA CREPE 19*50 ROLOS

161

rolo 19mmx50m

4

FITA PVC (DUREX) LARGA

161

rolo 45mmx45m

5

TESOURA GRANDE

80

unidade

Montagem dos Kits
(5 kits com 25 cada) (3
kits com 12 cada)

(5 kits com 13 cada) (3
kits com 5 cada)

5 – Especificações; LOTE UNICO
Itém 1: Apontador com depósito, em material rígido, com furo cônico e uma lâmina de aço
inoxidável, aparafusada ou rebitada, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada
e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, afim de não macerar ou mastigar a
madeira do lápis
Itém 2: Cola branca, tubo com 40 gramas, líquida, com excelente adesividade, lavável,
atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde for aplicada. Deverá ser
embalada em recipientes plásticos (tubo), com aplicador, devendo constar informações
exigidas na legislação vigente, bem como o peso líquido. Caixa com 12 unidades cada.
Itém 3: Fita adesiva, tipo crepe, constituída de papel crepado, medindo 19 mm de largura x
50 m de comprimento, com adesivo em uma das faces e na outra uma fina camada de resina
acrílica, que não deixe resíduos nas superfícies onde seja aplicada. Embalado
individualmente, com dados de identificação, procedência, data e validade.
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Itém 4: Fita PVC, tipo: durex, medida aproximada 45 mm x 45 m, alta adesividade.
Itém 5: TESOURA GRANDE, cabo em material termoplástico resistente, corpo de aço inoxidável
resistente a flexão, ajuste de lâminas de modo a propiciar corte fácil e perfeito para trabalhar
macio, não oferendo resistência ao movimento de corte. Na posição máxima de fechamento,
as laminas devem se apresentar justapostas e ambas as partes do cabo, em perfeita união,
sem encavalamento. Medidas aproximadas: comprimento da lamina: 10cm e comprimento
total: 19,5.
6 – Observações e Obrigações da Contratada:
Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e
demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como
impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas
as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não
expressas na presente contratação.
A “Contratada” é obrigada a conduzir todos os trabalhos inerentes à prestação dos
serviços, objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal, bem como, a quaisquer ordens ou
determinações do Poder Público, procurando – dentro do possível conduzir os serviços de
modo a formar perante o público, uma boa imagem da “ Contratante” e da própria “
Contratada”.

