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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de brinquedos e playground em plástico 

e madeira para atender os espaços de lazer, no município de Curuçá/PA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - Valorizar o brincar significa oferecer espaços e brinquedos que favoreçam a brincadeira 

como atividade que ocupa o maior espaço de tempo na infância. A aquisição de brinquedos 

para uso das crianças nos espaços públicos como praças e etc., é uma estratégia de 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação e Lazer Infantil. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE. 

 

Item Descrição Und.  Quant 
 Valor 

Unitário  

 Valor 

Total  

01 

Playground Especial com Ponte – Casa Panorâmica, 

Escorregador de Plástico, Cadeirinha Baby, 02 Balanças, 

Escada para subir na Ponte, 02 Triângulos, Vai e Vem 

Plástico, Barra de Trapézio e Balança Espacial. 

Estrutura e madeira maciça, com pintura em esmalte 

sintético com parafusos e porcas zincadas nas 

Dimensões: Frente 2,70m; Prof. 6,20m e Altura 3,06 

Unid. 2,00        

02 

Brinquedo Gangorra – Gangorra com Estrutura em 

Metal e 04 Assentos em Madeira com Encostos nas 

Dimensões: Frente 1,15m; Prof. 2,60m e Altura 0,93m 

Unid. 2,00        

03 Escada zig-zag em arco ref. 10.01 Unid. 2,00        

04 Escorregador de polietileno rotomoldado – 3,00 m avulso  Unid. 1,00        

05 Vai e Vem de polietileno rotomoldado Unid. 2,00   

06 Balancinhas de plástico polietileno rotomoldado Unid. 2,00   

07 Cadeirinhas BABY polietileno rotomoldado Unid. 2,00   

08 Balanço espacial polietileno rotomoldado Unid. 2,00   

 

 

4. LOCAL CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL  

4.1. A empresa vencedora será responsável pelo transporte dos objetos, sendo que a entrega 

deverá ser na Prefeitura Municipal de Curuçá, sito a Praça Coronel Horácio nº 70 – Bairro 

Centro – Curuçá/PA.  

4.2. O prazo para a entrega do material deverá ser de até 30 (trinta) dias corridos a contar do 

recebimento da Ordem de Compra. 

4.3. Do recebimento provisoriamente, caso, por qualquer razão, não possa ser processado o 

recebimento definitivo no momento da entrega, para posterior verificação de sua conformidade 

com as especificações constante na Ordem de Compra e do respectivo documento fiscal. 

4.4. Do recebimento definitivamente; 
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4.4.1. Do recebimento definitivamente, após a verificação da conformidade com as 

especificações constante do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que será dará até 

05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório. 

4.4.2. O aceite/aprovação dos produtos pela secretaria municipal de juventude, esporte e lazer 

não exclui a responsabilidade civil do contratado por vícios de quantidade ou de qualidade dos 

produtos ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, 

garantindo-se a PMC as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 8.078/90. 

4.4.3. O descarregamento do produto deverá ser realizado no prédio da PMC e ficará a cargo do 

contratado, devendo ser providenciada a mão de obra necessária. 

Os equipamentos somente serão considerados aceitos após testes para averiguação das 

condições dos mesmos e verificação do cumprimento dos itens obrigatórios constantes das 

especificações técnicas previstas no Anexo I, e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, 

ainda, quantidades, preços, acessórios, prazos e outros pertinentes; 

4.4.4 - Em caso de não aceitação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá proceder à sua 

substituição no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados do recebimento da 

notificação respectiva, expedida pela Comissão responsável pelo recebimento. 

4.4.5 - Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a 

termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de 

penalização. 

4.4.6 - O prazo de entrega dos equipamentos inicia-se a partir do recebimento da Ordem de 

Compra, emitida pela Prefeitura Municipal de Curuçá. 

5. DA GARANTIA 

 

5.1. O prazo de garantia e assistência técnica dos equipamentos deverá ser de 01 (hum) ano, 

que estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor bem como com o certificado de 

garantia que acompanha o equipamento e ainda com os prazos estabelecidos nos itens do 

presente Convite. 

A empresa contratada obriga-se a fornecer o objeto a adjudicado, conforme especificações e 

condições estabelecidas neste termo de referência e na proposta apresentada, prevalecendo, no 

caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas neste termo. 

 

 

 

 

 

Janilton Lívio da Assunção Rodrigues 

Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 

Portaria Nº 02/2019. 
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Memorando N°.          /2020 - SEMJEL 

Curuçá/PA, 07 de outubro de 2020. 

 

Do: Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 

 

 

Para: Alessandro Martins 

Secretário de Administração 

 

Prezado Senhor, 

 

Com os cumprimentos devidos, solicitamos a Vossa Senhoria providencias quanto 

à abertura de processo licitatório objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica 

para a Aquisição de Brinquedos e Playground em Plástico e Madeira para Atender 

os Espaços de Lazer, no Município de Curuçá, Estado do Pará, conforme constam 

em anexo o termo de referência e a justificativa. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Janilton Lívio da Assunção Rodrigues 

Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 

Portaria Nº 02/2019. 
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