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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022-FME 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2022-190901 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01508003/22/ 
1. OBJETO  
1.1- O presente Termo de Referência tem por objeto CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND’S INFANTIL COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, 
FABRICADOS/MONTADOS/INSTALADOS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, 
FUNDAMENTAL MENOR (1º A 5º ANO) NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO 
EDITAL., através do Sistema de Registro de Preço.  
1.2 - Os bens e Serviços listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, pois os mesmos 
encontram-se em quantidades estimadas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação. 
1.3 – Os bens e Serviços ofertados deverão atender as normas de qualidade - (conforme a planilha em anexo).  
1.4 -  A empresa vencedora terá que providenciar a instalação, montagem e ajuste dos equipamentos do 
playground, nos espaços destinados dentro das Instituições de Ensino, as quais:  
 
E.M.E.I.  
Alberina Silvino da Cunha, Ana Facheti Vassoler Macedo, Caminho da Arte, Cantinho do Céu II, Fundação 
Maçônica L. L. de Queiroz, Fundação Pré Escolar “Dom Eliseu”, Neide de Brito Alves Lopes, Pingo de Gente, 
Santa Terezinha, Santa Terezinha/ Anexo Boa Vista e Paraiso da Infância. 
 
E.M.E.F.  
Francisco das Chagas Silva, Dom Eliseu Corolli, Arnaldo Antonio de Souza, Presbiteriana Francisco Soares 
Emerique, Leopoldo Cunha, João Almeida Silva, Ruth Passarinho, Presidente Médici, Rui Barbosa, Lindolfo 
Collor e Dionísio Lima. 
 
E.M.E.I.F. (Escola do Campo) 
Progresso, Paraíso, Castro Alves, União, Vila Nazaré, Concrem e Machado de Assis. 
 
2. JUSTIFICATIVA    
2.1. A Prestação de serviços é necessária em razão da sua natureza suplementar na realização das atividades 
essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e é excepcional para o bom andamento às 
atividades do Fundo Municipal de Educação, no desempenho das suas atribuições; 

2.2. Os bens e Serviços solicitados neste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-se 
no conceito de SERVIÇOS COMUNS e MATERIAL PERNMANENTE, conforme definido no Decreto 
nº10.024/19. 

2.3. A Lei 8.666 /1993 e suas alterações posteriores ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI da Constituição 
Federal, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a contratação de 
serviços e compras, locações no âmbito da esfera municipal e outros. A licitação como expressa o artigo 2º da 
Lei de Licitações destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
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proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios constitucionais e administrativos, a exemplo 
da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
 
2.4. Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, necessita viabilizar por meio de 
Processo Licitatório em conformidades com as legislações em vigor, a aquisição de Playground Infantil com 
diversos equipamentos, montados/instalados, destinados a atender as Escolas do Ensino Infantil, Fundamental 
Menor (1º a 5º ano) e do Campo, no intuito de suprir as necessidades precípuas desses espaços tão carentes 
de brinquedos,  usados  para motivar as crianças a agir socialmente, ajudando umas  as outras na 
aprendizagem. 
 
2.5. A obtenção do objeto em comento faz-se imprescindível para que seja viabilizado o acesso dos alunos em 
atividades prazerosas ao ar livre em brincadeiras divertidas, fortalecendo a convivência entre os colegas e 
incentivando o aperfeiçoamento da coordenação motora.   
 
2.6. Há uma importância pedagógica atribuída a esta aquisição, pois esses brinquedos são capazes de motivar 
as crianças a agir socialmente, ajudando umas às outras na diversão e aprendizado. Considerando que brincar 
em um ambiente apropriado e com brinquedos adequados à faixa etária torna-se uma atividade lúdica e 
educativa, e ao mesmo tempo proporciona as crianças interação, além de desenvolver regras de convivência 
e socialização. 
 
2.7. Nesse sentido, o significado do brincar vai além da diversão em si, significa aprender a resolver problemas, 
tomar decisões, explorar, negociar e conseguir se expressar de forma legítima através de situações que são 
relevantes e muito significativas. Sendo assim, brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma 
ferramenta importante de educação para o educando através da orientação e observação, onde o mesmo pode 
avaliar e compreender como acontece o desenvolvimento social, cultural, emocional e físico-motor de cada 
indivíduo. 
 
2.8. O nosso corpo docente municipal deseja trabalhar e viabilizar atividades pedagógicas que promovam as 
características essenciais para o desenvolvimento de nossas crianças, como brincar, explorar e pensar 
criticamente. Estudos apontam que a interação social por meio das brincadeiras representa um importante 
instrumento para o “fazer pedagógico”, auxiliando os trabalhos e projetos desenvolvidos pelos educadores nas 
escolas. 
 
2.9. O ato de brincar junto é um estímulo ao convívio e à interação social. Usar espaços como playgrounds é 
uma forma das crianças desenvolverem características importantes que fazem parte da formação social, além 
delas conseguirem explorar as mais variadas cores, formas e texturas, desenvolvendo desta forma a 
criatividade e a fantasia. Nesses espaços elas pulam, correm, sobem, descem, estimulando, portanto, a praticar 
atividade físicas, tirando-as de um possível sedentarismo. 
 
2.10. Diante ao exposto, reforçamos ainda, que nossas escolas são desprovidas de um espaço adequado que 
permita utilizar melhor os momentos de recreação, atividades e brincadeiras, que contribuem para o 
desenvolvimento integral desse público. Acreditamos que a implantação dos Parquinhos constitua um divisor 
de águas na história dessas instituições e as dificuldades em trabalhar de maneira lúdica e dinâmica, 
certamente também serão amenizadas. 
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2.11. Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes:   

• Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperação entre as mais 
diversas áreas.  
 
• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar da 
mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos para o prazo de até 01 (um) ano. É o atendimento ao Princípio 
da Economicidade.  
 
• Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e dos custos 
operacionais durante o exercício financeiro.  
 
• Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração.  
 
• A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os produtos/bens/ 
serviços registrados.  
 
• Ausência da obrigatoriedade em se adquiri/contratar os produtos/bens/serviços registrados, quer seja em suas 
quantidades parciais ou totais.  
 
• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados.  
 
• O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação.  
 
• Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados.  
 
• Atendimento de demandas imprevisíveis.  
 
• Devido ao tipo de produto/serviço licitado, não ter como ser calculado exatamente a quantidade para 
aquisição/serviço, o Registro de Preço é a melhor opção. 

3. DOS MATERIAIS. 
 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO ESCOLAS PARA 
INSTALAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 11 Unid 

 
 
 
 
 

CASINHA DE BONECA MÉDIA:  
 
Confeccionada em madeira de Lei 
Massaranduba ou ipê ou similar, pintada com 
Esmalte Sintético e cobertura em telha Brasilit. 
 
Composta de: Armário de cozinha, geladeira, 
fogão, microondas e pia com caixa-d’água 
 
Nas dimensões: 
 
Tamanho: 2,60m de largura por 2,20m de 
comprimento. 
Altura do assoalho: 80cm. 
Área total da casa: 3,20m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

E.M.E.I. 
Alberina Silvino da Cunha 
Ana Facheti Vassoler Macedo 
Caminho da Arte 
Cantinho do Céu II 
Fund.Maçônica L. L. de Queiroz, 
Fund Pré Escolar “Dom Eliseu” 
Neide de Brito Alves Lopes 
Pingo de Gente 
Santa Terezinha 
Sta Terezinha/ Anexo Boa Vista 
Paraiso da Infância 
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02 11 Unid 

 
 
 
 
 
 
 

CASA DO TARZAN PEQUENA:  
 
Confeccionada em madeira de Lei maçaranduba 
ou ipê ou similar pintada com Esmalte Sintético 
e cobertura em telha Brasilit. 
 
Composta por (01) uma escalada, teia de 
homem aranha, escada, escorrega e um 
balanço central. 
 
Nas dimensões:  
 
Tamanho do assoalho:  
1,20m de Comprimento por 1mt de Largura.  
Área total: 3m.  
Área ocupada: 5m de Largura por 4m de 
Comprimento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E.M.E.I. 
Alberina Silvino da Cunha 
Ana Facheti Vassoler Macedo 
Caminho da Arte 
Cantinho do Céu II 
Fund.Maçônica L. L. de Queiroz, 
Fund  Pré Escolar “Dom Eliseu” 
Neide de Brito Alves Lopes 
Pingo de Gente 
Santa Terezinha 
Sta Terezinha/ Anexo Boa Vista 

 Paraiso da Infância 

  

03 18 Unid 

 
 
 
 

CASA DO TARZAN G:  
 
Confeccionada em madeira de Lei 
Massaranduba ou ipê ou similar pintada com 
Esmalte Sintético e cobertura em telha Brasilit. 
 
Composta por três balanços pendurados em 
corrente galvanizados, um balanço gaiola 
pendurado em corda 16mm, um balanço 
conjugado de cadeirinhas, um balanço de 
cavalinho duplo, uma escada de rapel, uma tela 
do homem aranha em corda de 16mm, uma 
escada, um escorrega bunda e na parte superior 
assoalho medindo 3m de largura por 2m e 20cm 
de comprimento com dois bancos. 
 
Nas dimensões: 
 
Tamanho: 7m de comprimento por 6m de 
largura. 
Altura total: 3m e 50cm. 

 
 
 
 

E.M.E.F.  
Francisco das Chagas Silva 
Dom Eliseu Corolli 
Arnaldo Antonio de Souza 
Presbiteriana Francisco Soares 
Emerique 
Leopoldo Cunha 
João Almeida Silva 
Ruth Passarinho 
Presidente Médici 
Rui Barbosa 
Lindolfo Collor  
Dionísio Lima 
 
E.M.E.I.F. (Escola do Campo) 
Progresso 
Paraíso 
Castro Alves 
União 
Vila Nazaré 

 Concrem  
Machado de Assis 

 
 
 
 

  

04 11 Unid 

 
 
 
 
 

GANGORRA:  
 
Confeccionada em madeira de Lei maçaranduba 
ou ipê ou similar pintada com Esmalte Sintético.  
 
Composta de uma gangorra móvel triplo com 
(06) seis assentos personalizados e com tubo de 
ferro galvanizados. 
 
Nas dimensões:  
 
Tamanho: 2m de Comprimento por 2,20m de 
Largura.  
Altura: 0,50m. 

 
 
 
 

 
 
 
 

E.M.E.I. 
Alberina Silvino da Cunha 
Ana Facheti Vassoler Macedo 
Caminho da Arte 
Cantinho do Céu II 
Fund.Maçônica L. L. de Queiroz, 
Fund Pré Escolar “Dom Eliseu” 
Neide de Brito Alves Lopes 
Pingo de Gente 
Santa Terezinha 
Sta Terezinha/ Anexo Boa Vista 

 Paraiso da Infância 

  

05 11 Unid 

 
 
 
 
 

CARROSSEL:     
 
Confeccionada em madeira de Lei maçaranduba 
ou ipê ou similar pintada com Esmalte Sintético.  
 
A base estrutural deve ser confeccionada em 
ferro apropriado para suportar peso, as laterais 
do carrossel devem ser confortáveis e 

 
 
 
 
 

E.M.E.I. 
Alberina Silvino da Cunha 
Ana Facheti Vassoler Macedo 
Caminho da Arte 
Cantinho do Céu II 
Fund.Maçônica L. L. de Queiroz, 
Fund Pré Escolar “Dom Eliseu” 
Neide de Brito Alves Lopes 
Pingo de Gente 
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apropriadas ao assento de 
crianças.  
 
Nas dimensões:  
 
Tamanho: 1,50m de diâmetro. 
Altura: 1m. 

 
 
 
 

Santa Terezinha 
Sta Terezinha/ Anexo Boa Vista 

 Paraiso da Infância 

 
 
 

 
 
3.1. Os Equipamentos, deverão constar as respectivas marcas/fabricantes e demais elementos indispensáveis 
a sua caracterização, sob pena de desclassificação do item nos termos da Lei de Licitações; 
 
3.1.1. Deverá ser anexado junto com à proposta o folder ilustrativo (prospecto / catálogo ou ficha técnica) do 
Playground, com as características e especificações do objeto, em língua portuguesa, em  que fique clara 
todas as características do objeto ofertado, visando a análise de adequação dos produtos cotados com as 
especificações do termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. 
 
4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS  
4.1. O objeto a ser contratado é caracterizado como bens comuns de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto 
nº. 3.555/00 haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e 
específicas dos serviços/materiais são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, 
portanto, ser licitado por meio do Pregão.  
5 - FUNDAMENTO LEGAL  
5.1. A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na 
Decreto nº 10.024/2020, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto n° 7.892/2013 de 23 
de Janeiro de 2013 e Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
5.2. Este procedimento para Sistema de Registro de Preços – SRP está amparado pelo art. 3º do Decreto nº 
7.892/2013.  
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:  
I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;  
...  
III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo;  
 
6 – DA GARANTIA 
6.1. Deverá ser oferecida garantia com disponibilidade de assistência técnica, com comprovação dessa 
condição no momento da assinatura do Contrato, estando claro o endereço e telefone para contato; 
 
6.2. Caso a assistência técnica seja terceirizada, a pessoa jurídica CONTRATADA deverá apresentar carta de 
solidariedade, também no momento da assinatura do Contrato, responsabilizando-se pela prestação dos 
serviços de manutenção e caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante; 
 
6.3. Os itens do objeto deverão ter o prazo mínimo de garantia de 12 meses, contados da instalação. 
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7 - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO:  
7.1.  Os itens do objeto deverão ser entregues e montados/instalados em até 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da ordem de compra, onde estará a quantidade e local a serem entregues; 
 
7.2.  A solicitação dos equipamentos será gradativamente, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto; 
 
7.2.  O objeto será montado/instalado dentro do espaço destinado em cada instituição de ensino, onde deve se 
realizar a escavação e o chumbamento necessário, conforme local: 
 
E.M.E.I Alberina Silvino da Cunha.  
Rua: João Galvino s/n - Bairro: Vila Nova - Distrito de Vila Bela Vista - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I. Ana Facheti Vassoler Macedo.  
Rua: Belém, s/n - Bairro: Jardim Primavera - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I. Caminho da Arte  
Rua: 7 de Setembro n° 732 - Bairro: Jardim América - Dom Eliseu/PA 
 
Cantinho do céu II 
Rua: Getúlio Vargas s/n - Bairro: Centro - Distrito de Vila Bela Vista - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I Fundação Maçônica Leonardo Lourenço de Queiroz  
Rua: Belém nº 33 - Bairro: Planalto - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I. Fundação Pré Escolar Dom Eliseu  
Rua: Gonçalves Dias nº 206 - Bairro: Centro - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I. Pingo de Gente 
Rua Salvador nº 120 – Bairro Bom Jesus - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I Santa Terezinha 
Rua: Santos Dumont nº  671 - Bairro: Jardim América - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I Santa Terezinha/Anexo Boa vista  
Rua: Nossa Senhora de Fátima s/n - Bairro: Boa Vista (Chinesa) - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I Paraíso da Infância 
Rua: Otávio Augusto, s/n - Bairro: Centro - Distrito de Vila Ligação - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Francisco das Chagas Silva  
Rua: Laura Alves Ferreira s/n - Bairro: Redenção - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Dom Eliseu Corolli 
Rua: Goiás, S/N - Bairro: Flôr do Ypê - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Arnaldo Antônio de Souza 
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Rua: São Luiz s/n - Bairro: Planalto - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Presbiteriana Francisco Soares Emerique 
Rua: Ceará n° 651 - Bairro: Centro - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Leopoldo Cunha  
Rua: Aracaju s/n - Bairro: Planalto - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. João Almeida Silva  
Rua: Jatobá s/n - Bairro: Jardim América - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Ruth Passarinho  
Avenida Jarbas Passarinho nº 640 - Bairro Centro - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Presidente Médici  
Rua Canaã s/n - Bairro: Centro - Distrito de Vila Ligação - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Rui Barbosa  
Rua: Presidente Dutra s/n - Bairro: Centro - Distrito de Vila Bela Vista - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Lindolfo Collor 
Rua: Alacid Nunes, s/n - Bairro: Pombal - Distrito de Vila Bela Vista - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.F. Dionisio Lima 
Rua: Capanema s/n - Bairro: Vila Nova - Distrito de Vila Bela Vista - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I.F. Progresso 
BR 222, Km 16, KM 03 - Colônia Progresso - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I.F. Paraíso 
Km 010, km 03 Ramal km 05 - Colônia Paraíso - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I.F. Castro Alves 
BR 010, altura do km 15, Estrada da Marajoara km 32 - Colônia Rio Acampamento - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I.F. União 
Estrada km 25, altura do km 75 - Colônia União - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I.F. Vila Nazaré 
BR 222, Estrada do km 25, altura km 75 - Vila Nazaré - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I.F. Concrem 
BR 010 km 14 - Dom Eliseu/PA 
 
E.M.E.I.F. Machado de Assis 
BR 010, km 15, Estrada da Marajoara km 75 - Colônia Alto Bonito - Dom Eliseu/PA 
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7.3.  Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o produto não atende a especificações constantes na 
Clausula 3 – Das Especificações do Objeto, poderá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 
rejeita-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante vencedora providenciar a substituição dos 
materiais não aceitos no prazo de 10 (dez) dias; 
 
7.4.  A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 
(cinco) dias, na inspeção de qualidade nos produtos e rejeita-los, integralmente ou em parte, se estiverem em 
desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado; 
 
7.5.  Os equipamentos deverão seguir os procedimentos normativos 14350 playground e NBR 16071, conforme 
legislação vigente; 
 
7.6.  Os equipamentos deverão ser instalados conforme a tipologia de piso e deverão ser fixados pela empresa 
de forma que se garanta a estabilidade do conjunto e a segurança dos usuários; 
 
7.7.  É de total responsabilidade da licitante vencedora o fornecimento de EPI’s (equipamentos de proteção 
individual) e EPC’s (equipamentos de proteção coletiva) que se fizerem necessário para a execução na 
instalação dos itens do objeto, a fiscalização da obrigatoriedade de seu uso pelos colaboradores envolvidos, 
bem como os respectivos encargos trabalhistas e sociais, dentre outros; 
 
7.8.  Também será de responsabilidade da licitante todos os custos como transporte/frete e instalação dos itens 
licitados do objeto; 
 
7.9.  Os Equipamentos do Playground deverão ser entregues e acompanhados da nota fiscal, que deverá conter 
descrição dos itens, quantidade, preço unitário e total, em conformidade com a solicitação de compra, em 
conformidade com a proposta final da licitante; 
 
7.10. A entrega poderá eventualmente ser suspensa ou alterada, a critério desta Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
7.11. Terminada a instalação, a CONTRATADA deverá retirar do terreno todos os restos dos materiais utilizados 
na instalação dos playgrounds. 
 
8 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
8.1. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA; 
 
8.2. No momento da entrega dos Equipamentos do playground estará presente um servidor municipal 
designado como fiscal para conferencia da entrega; 
 
8.3.  O responsável pela conferência da entrega dos equipamentos do playground, receberá em caráter 
provisório, em até 05 (cinco) dias úteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade 
com os requisitos técnicos estabelecidos, condições de segurança e demais exigências do procedimento 
licitatório, o aceite será definitivo e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao receber 
o poder de promover a recusa de recebimento do item, desde que devidamente justificada, ocasião em que o 
fiscal, informará por escrito ao departamento competente para as providencias cabíveis. 
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9 - DO ADITAMENTO CONTRATUAL: 
 
9.1. A contratação poderá ser prorrogada mediante TERMO ADITIVO, quando devidamente justificado e com 
observância às condições estabelecidas nos Art. 57 e 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de Julho de 2002 e demais legislações aplicável.  
 
10. DA RECEPÇÃO E ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PLAYGROUND’S 
 
10.1. Recebimento provisório - no ato da entrega do objeto, o fiscal do Contrato procederá à conferência de 
sua conformidade com as especificações, com a proposta e com a nota de empenho. Caso não haja qualquer 
impropriedade explícita, será atestado esse recebimento; 
10.2. A entrega dos Equipamentos do playground pela CONTRATADA deverá ser documentada por escrito, na 
própria Ordem de compra, ficando em poder da CONTRATADA para comprovação da entrega e habilitação ao 
pagamento; 
 
10.3. O recebimento dos Equipamentos do playground pela CONTRATANTE não implica na sua     aceitação 
definitiva. Dependerá da verificação da qualidade dos Equipamentos do playground pela CONTRATADA e 
serão inspecionados por servidor designado pela CONTRATANTE; 
 
10.4. Recebimento definitivo - em até 5(cinco) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante “atesto” do 
fiscal e do gestor do Contrato, na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e 
desde que não se verifique defeitos ou imperfeições (máximo de 05 dias); 
 
10.5.  O recebimento dos Equipamentos do playground será feito por servidor da CONTRATANTE o qual deverá 
realizar conferencias de modo que esteja correto. Após, deverá certificar/atestar a nota fiscal/fatura para 
posterior pagamento. 
 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final 
do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 
 
11.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota 
fiscal apresentada. 
 
11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
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11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital. 
 
11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
 
11.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
11.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
 
11.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
 
11.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com a contratada inadimplente. 
 
11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
12.1. Entregar os equipamentos do playground do objeto em conformidade com este termo, e observadas as 
normas constantes no edital e da proposta apresentada;  
 
12.2. O objeto deverá ser entregue e instalado pela CONTRATANTE nos locais indicados pela CONTRATADA 
no ato da efetiva emissão da ordem compra. 
 
12.3. Os custos com mão-de-obra, transporte, carga e descarga, insumos, peças e equipamentos necessários 
e a correta instalação do objeto correrão por conta da CONTRATADA, sem que isso gere qualquer tipo de ônus 
a CONTRATANTE; 
 
12.4. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
12.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive com transporte do material a ser entregue, seguros, deslocamento de pessoal, prestação 
de garantia e quaisquer outra que incidam ou venha incidir na execução do contrato; 
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12.6.  Entregar os Equipamentos do playground licitados solicitados dentro do prazo estabelecido; 
 
12.7.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos Equipamentos do playground, de acordo com 
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990; 
 
12.8.  Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
 
12.9.  Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
 
12.10.  A reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e 
riscos, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e 
imperfeições dos Equipamentos do playground, decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das 
especificações do fabricante; 
 
12.11.  Não fazer o emprego de acessórios impróprios, não originais ou de qualidade inferior, não podendo tal 
fato ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título; 
 
12.12. A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou 
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes das aquisições 
com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo; 
 
12.13.  No caso de haver defeitos nos Equipamentos do playground e, se consequentemente houver 
substituição, a garantia será contada a partir da nova data da substituição dos Equipamentos do playground 
defeituosas. 
 
12.14.  A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega, com no mínimo 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência (a entrega em horário de expediente). 
  

 

13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATATANTE: 
 
13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o termo de 
referência, as cláusulas contratuais, e os termos de sua proposta;  
 
13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis;  
 
13.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;  
 
13.4. Pagar à Contratada o valor resultante da dos bens e serviços, no prazo e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência;  
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13.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.  
 
13.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  
 
13.7. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;  
 
13.8. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;  
 
13.9. Rejeitar o item que não atendam às especificações deste Termo de Referência; 
 
13.10. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos   
da CONTRATADA. 
 
13.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;  
 
13.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
13.13. Rejeitar qualquer serviço executado ou bens equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de referência. 
 
 13.14. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Pregão, ressalvados os casos autorizados pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU;  
 
13.15. Solicitar que seja refeito o serviço/bens que não atenda às especificações constantes neste termo de 
referência.  
 
13.16. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio de servidor nomeado para 
esse fim. 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
14.1 - A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Dom Eliseu, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo 
prazo de até 20 (vinte) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
14.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 
 
14.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo; 
 
14.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior a 20 (vinte) 
dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 
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14.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 
de inadimplemento contratual. 
 
14.3 - O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido neste edital, após regular processo 
administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. 
Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, a Prefeitura Municipal 
de Dom Eliseu, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação. 

 
14.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
15 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
15.1 - As quantidades estabelecidas neste termo para prestação de serviços estão baseadas na demanda atual 
conforme eventos e apoios culturais, mediante compatibilização de nossas necessidades e de acordo com 
recursos financeiros disponíveis;  
 
15.2 – Um fiscal autorizado acompanhará os serviços desenvolvidos, podendo propor medidas de melhorias, 
bem como fiscalizar a execução dos trabalhos prestados. 
 
 

Dom Eliseu/PA, 22 de Setembro de 2022.  
 
 
 

 
FELIPE GABRIEL CORRÊA BARROS 

Pregoeiro Municipal 
Portaria nº002/2022-GP 
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