
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-00 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Justificativa:  Tendo em vista as necessidades da Prefeitura, das Secretarias Municipais, 

Fundos e Autarquia, para a contratação de empresa especializada para a Prestação de 
Serviços de locação de banheiros químicos e serviços especializados de segurança 
desarmada para atuação nos eventos,  que serão destinados para atender servidores públicos 
que estejam a serviço desta municipalidade, a serem realizados nos próximos 12 ( doze ) 
meses, justificamos esta aquisição. 
 

 

LOTE 01         

  

 MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA E EQUIPES DE 
APOIO         

            

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD.  VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

 SERVIÇO DE SEGURANÇA 
DESARMADA -Prestação de 
serviços, por 
diária, de segurança desarmada 
para eventos, com profissional 
com 
rádio comunicador, com jornada 
diurna ou noturna, conforme 
necessidade. Turnos de 12h por 
dia. 

DIÁRIA 800 173,3333 138666,6667 

          138666,6667 

  LOTE 02         

  BANHEIROS QUIMICOS         

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD.   VALOR UNIT Valor Total 

2 

BANHEIRO QUIMICO  
Individual portátil, com montagem, 
manutenção diária e 
desmontagem em polietileno ou 
material similar, com teto, 
dimensões mínimas de 1,10m de 
frente x 1,10m de fundo x 2,10 de 
altura, composto de caixa de 
dejeto, porta papel higiênico 
fechamento com identificação de 
ocupado, para uso do público em 
geral 

Diária 500 221,6667 110833,3333 

3 

BANHEIRO QUIMICO PARA 
CADEIRANTE  
Individual portátil, para usuários 
de cadeiras de rodas, com 
montagem, manutenção diária e 
desmontagem em polietileno ou 
material similar com teto 
translúcido, dimensões padrões, 
que permitam a movimentação de 
cadeiras de rodas do usuário no 
interior do banheiro, composto de 
todos os equipamentos e 
acessório de segurança que 
atendam às exigências previstas 
em normas técnicas aprovadas 

Diária 200 243,3333 48666,6667 
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pelos órgãos oficiais competentes. 

          159500,0000 

          298166,6667 

  
1 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBEJTO 

1.1 Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela Prefeitura 

Municipal de Curuçá, atentando sempre pela qualidade do produto e a data de validade das 

mercadorias entregues. 

2 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES: 

2.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, 

durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A. 

2.2 – A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, 

durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A.  

2.3 - O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada 

de fornecimento estabelecida neste edital. 

2.4 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham 

participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de 

fornecimento pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios: 

a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do 

certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente; 

b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de 

suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido neste 

edital; 

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 

que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 

para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante 

fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: 

3.1 – A entrega e recebimento do objeto se darão na forma da cláusula nona da Ata de 

Registro de Preços. 

4– FORMA DE PAGAMENTO: 

4.1 – O pagamento se dará na forma da cláusula quinta da Ata de Registro de Preços. 
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Curuçá-PA, 20 de Janeiro de2020. 
 

 
Alessandro Miranda de Macêdo Martins 
Secretário Municipal de Administração  
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