
  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA – PA 
CNPJ: 01.613.320/0001-80 

Educação 2021 a 2024 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1- Objeto 

 
1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade AQUISIÇÃO DE DE PLAYGROUND DE MADEIRA ( CASA TARZAN) E BALANÇO DE 

MADEIRA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA, conforme prazos, especificações e quantitativos     
constantes neste Termo de Referência. 
 
 

 2. JUSTIFICATIVA 
 

1.2. Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na convite, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” para atender as escolas de 
educação infantil da Rede Municipal de Ensino. Sendo elas Escola M.E.I. 15 de agosto, Escola M.E.I. Raul Lagoia 
e Escola M.E.I. Feliciano Rodrigues. Importante salientar que os parquinhos infantis são fundamentais para o 
desenvolvimento das crianças, mais do que um passatempo divertido, o parquinho de escola ajuda na 
coordenação motora, na socialização da criança e na percepção do mundo que tem à sua volta. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES: 

 
3.1. Os itens objetos deste serviço deverão observar rigorosamente as especificações e  descrições abaixo: 
 

 

ÍTEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL  

 
 
 
1 

PLAYGROUND DE MADEIRA (casa Tarzan). Contendo 10 
brinquedos: 01 escorregador; 01 gangorra, 01 escada 
horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de 
argolas; 01 prancha vai e vem; 01 barra; 01 banquinho 
de balanço em madeira com corda: 01 escada vertical; 1 
casa Tarzan com cobertura em telhas de fibrocimento; 
fabricada em madeira de lei; pintura pu/automotiva, 
cercados de madeira, com parafusos e correntes 
galvanizados, oferecendo grande durabilidade ao 
produto e a segurança das crianças. Dimensões 
aproximadas: comprimento: 5,10mt, largura: 2,60mt e 
altura 2,70mt. 

 
 

unidade 

 
 
 
10 

  

 
 
 
2 

BALANÇO DE MADEIRA (com três lugares), contendo 
três cadeiras medindo 20x40cm, suspensas através de 
06 (seis) correntes de aço de alta resistência e com 
1,40mt de extensão cada. Estrutura de madeirada, com 
peças de 14x6cm. Toda estrutura é fixada através de 
parafusos de aço alta resistência. Pintura com base 
anticorrosiva e cores diversificadas. Dimensões 
aproximadas: Comprimento: 3,5mt, largura da base: 
1,27mt, altura até a parte superior 1,85mt. 

 
 
 

    unidade 

 
 
 

10 
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FOTOS ILUSTRATIVAS: 
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 4. EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
4.1. A empresa contratada deverá entregar os brinquedos de acordo com as necessidades da secretaria Municipal 
de Educação/PA.  
 
5. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
 
5.1. O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 30 de dezembro de 2022.  
 
6. DAS PENALIDADES  
 
6.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Objeto e atraso de execução ou qualquer inadimplência contratual, 
a Contratada estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes 
penalidades:  
 
Advertência;  
 
Multas penitenciais;  
 
a) A liberação da empresa ou profissional da penalidade supra será concedida sempre que esta ressarcir à Secretaria 
Municipal de Educação de São João da Ponta/PA,  pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada, com base na letra anterior. 
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b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante á Secretaria Municipal de 
Educação de São João da Ponta/PA  pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base na letra anterior.  
 
6.2. As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, sobre valor global adjudicado:  
 
a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, após o quinto dia, até o trigésimo quinto dia de atraso, sobre valor 
global adjudicado, atualizado na forma da lei, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir a 
obrigação assumida.  
 
b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei, no caso de 
desatendimento de determinação da Fiscalização.  
 
6.3. Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global adjudicado a Prefeitura Municipal 
de São João da Ponta/PA  poderá promover a rescisão parcial ou total do contrato.  
 
6.4. As sanções previstas nas letras "a", "c" e "d" do subitem 6.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da letra 
"b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
6.5. O Contratado será responsabilizado pelos prejuízos que comprovadamente acarretar à Secretaria Municipal de 
Educação de São João da Ponta/PA, em decorrência de dolo ou culpa, arcando com a indenização correspondente, 
da forma como se apurar em processo administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa.  
 
7. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA NOTA FISCAL:  
 
7.1. O objeto que for empenhado para ser entregue pelo fornecedor vencedor do processo licitatório deverá ser 
entregue juntamente com a nota fiscal no prédio Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA.  
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
8.1. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer fornecimento a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;  
 
8.2. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato;  
 
8.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
 
8.4. Promover o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;  
 
8.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a 
quaisquer reclamações; 
 
8.6. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Educação de São João 
da Ponta/PA em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo 
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essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  
 
8.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, 
seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outros sim, a quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da lei. 
8.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à entrega do objeto, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  
 
8.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo 
licitatório;  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
9.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
designado;  
 
9.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;  
 
9.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
10.DO PAGAMENTO  
 
10.1. O pagamento será efetuado pela Contratante através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA à Contratada, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos itens entregues, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, 
contendo número do Banco, Agência e Conta-Corrente.  
 
10.2. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que 
cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:  
 
a. Certidão de regularidade com o FGTS;  
b. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;  
c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  
d. Certidão Negativa de Débitos Municipais.  
 
10.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação do itens fornecidos ou outra circunstância que desaprove 
a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das certidões previstas nas letras a, b, c, d, do subitem 10.2, a 
mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada aplique as medidas saneadoras necessárias.  
 
11. DO FISCAL DO CONTRATO  
 
11.1. O fiscal do contrato será um funcionário designado pela Contratante, para acompanhamento e fiscalização na 
entrega dos produtos adquiridos mediante atesto na nota fiscal/fatura, sendo esta condição indispensável a que se 
processe o pagamento. 
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São João da Ponta/PA, 14 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
THAIS DA SILVA COELHO 

Secretária Municipal de Educação 
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