
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 ADESIVOS para atender às necessidades de adesivação dos veículos 0km 

da Secretaria da Educação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A aquisição visa atender as necessidades de caracterização dos veículos escolares e da 

secretaria de educação atendendo a Instrução Normativa n° 3 de 15 de maio de 2008 

na  qual dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição 

e alienação de veículos oficiais e dá outras providências. 

*Os itens solicitados, não são contemplados no Registro de Preços n°167/2022 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

03 – Adesivo em vinil com semi corte colocado tamanho 70 x 80cm 
(GUINEESS) 
 
04 – Adesivo em vinil com semi corte colocado tamanho 40 x 45cm 
(BRASÃO) 

 

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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