
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

Secretaria da Educação 
 Avenida Paraguassu, bairro centro, n° 1881, 2° andar 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA para atender às necessidades de manutenção 

das ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição do objeto atenderá as necessidades de materiais de pintura para 

manutenção das escolas da rede municipal. Deve-se ressaltar que o ambiente escolar é 

um local de construção de conhecimento e de formação de cidadãos onde alunos e 

professores passam grande parte de sua vida, por isso, é necessário que este espaço 

ofereça as condições adequadas de saúde e segurança sanitária para que as atividades 

educacionais sejam realizadas da melhor forma possível, contribuindo tanto com a 

qualidade da educação quanto com a sadia qualidade de vida de seus usuários 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

100 Un - Corante a base dágua 50ml para tinta acrilica na cor Ocre 

100 Un - Corante a base dágua 50ml para tinta acrilica na cor Marrom 

100 Un - Corante a base dágua 50ml para tinta acrilica na cor Preta 

20 LT - TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COR BRANCA 18LT 

 

4. DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA 

O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do recebimento do Empenho pela 

empresa vencedora. 

 
Em caso de produto a entrega deverá ocorrer na no Centro de Distribuição Delcy da Silva 

Germano, Rua Luiz Alves Pereira, n° 1012 Bairro Parque Antártica. 

 
Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 
O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 12 meses, 

contada do recebimento definitivo do material, prevalecendo à garantia oferecida pelo 

fabricante caso o prazo seja superior. 

O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser 

formalizado por telefone, e-mail, ofício ou outro meio hábil de comunicação. 
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DATA: 27/09/2022 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: MANOEL AUGUSTO DE 

MELO GALIMBERTI 

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: RAQUEL MARIA GOLDANI RAMOS 

 

 

 

 

 


