
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 

“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA” 

 

 

 

ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 
 

1.1 - O presente termo de referência consiste no “Registro de preços para eventual aquisição de artigos 

de armarinho para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de 

Jacareacanga”, em conformidade com as especificações, unidades e quantidades, constantes do Anexo I, 

deste termo de referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

2.1 - A Secretaria de Assistência Social do município de Jacareacanga necessita da aquisição de materiais 

abaixo para a realização de cursos e oficinas pelo Setor de Inclusão Produtiva. 

 

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS: 

 

Item Descrição dos produtos Und Quant 

1 Agulha crochê, 2.0  Und 45 

2 Agulha crochê 2.5 Und 45 

3 Agulha para barbante 4/6 Und 140 

4 Arame cozido n.18 com 1 kg Rolo 2 

5 Barbante em fibra de 100% algodão n°. 06 com 184 mts Rolo 80 

6 Barbante em fibra de 100% algodão n°. 04 com 184 mts Rolo 51 

7 Fitilho plástico com 100 mts cores diversas (fita para presente) Rolo 5 

8 Bolas natalinas tamanho pequena cores diversas Und 90 

9 Bolas natalinas tamanho grande cores diversas Und 140 

10 Bolas natalinas tamanho média cores diversas Und 120 

11 Cascata de micro lâmpada em led branca com 200 lâmpadas Und 50 

12 Cascata de micro lâmpada em led colorida com 200 lâmpadas Und 15 

13 
Corda luminosa tipo led (mangueira led) cor verde, acompanhando emendas e 

conectores macho para energia. 
Metro 80 

14 
Corda luminosa tipo led  (mangueira led) cor azul, acompanhando emendas e 

conectores macho para energia. 
Metro 210 

15 
Corda luminosa tipo led  (mangueira led) cor branco, acompanhando emendas 

e conectores macho para energia. 
Metro 130 

16 
Corda luminosa tipo led (mangueira led) cor vermelho, acompanhando 

emendas e conectores macho para energia.  
Metro 30 

17 
Enfeites natalinos ( boneco de neve, lacinho, papai noel, anjinho, sino) de 15 

cm 
Und 30 

18 Agulha nº11 para maquina de costura zig zag - pct com 10 und, Und 10 

19 Agulha nº14 para maquina de costura zig zag - pct com 10 und, Und 10 

20 Estrelas douradas com 5 pontas de 0,50cm Metro 20 

21 Festão ramificado dourado Metro 10 

22 Festão ramificado prata Metro 10 
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23 Festão ramificado verde Metro 10 

24 Festão ramificado vermelho Metro 10 

25 Fio de naylon (linha de pesca) 35mm Mt 200 

26 
Fita de led na cor verde, acompanhando emendas e conectores macho para 

energia.  
Mt 100 

27 Cachepot plástico sextavado medindo 9cm de altura Und 35 

28 
Linha de costura na cor branca, caixa com 10 und / tubos 91,4m, 63% 

poliéster e 37% algodão. 
Cx 10 

29 
Linha de costura na cor preta, caixa com 10 und / tubos 91,4m, 63% poliéster 

e 37% algodão. 
Cx 10 

30 
Linha de costura na cor amarelo, caixa com 10 und / tubos 91,4m, 63% 

poliéster e 37% algodão. 
Cx 3 

31 
Linha de costura na cor verde bandeira, caixa com 10 und / tubos 91,4m, 63% 

poliéster e 37% algodão 
Cx 3 

32 
Linha de costura na cor vermelha, caixa com 10 und / tubos 91,4m, 63% 

poliéster e 37% algodão. 
Cx 3 

33 
Linha de costura na cor azul claro, caixa com 10 und / tubos 91,4m, 63% 

poliéster e 37% algodão. 
Cx 3 

34 Linha de crochê 100g - 100% algodão (cores variadas) Und 180 

35 Luva branca em algodão tamanho m Par 40 

36 Luva branca em algodão tamanho p Par 35 

37 Tela para tapeçaria (tecido tela garça grosso 0,50x1,40) Und 10 

38 Meião colorido para fantasia 7/8 (xadrez, listrado, bolinhas, etc) Par 12 

39 Pisca pisca colorido com 50 lâmpadas led Und 100 

40 Pisca pisca na cor branco com 50 lâmpadas led Und 100 

41 Tinta de tecido 37 ml branca Und 35 

42 Tinta de tecido 37 ml - cores variadas Und 90 

43 Lã novelo 40g - cores variadas Und 40 

44 Novelo fio sisal 600/2 com 100g Und 13 

45 Kit contendo 5 jogos de cordas nylon para violão Kit 40 

46 Pistola de cola quente profissional (cor azul) - para bastão fino Und 4 

47 Pistola de cola quente profissional (cor azul) - para bastão grosso  Und 4 

48 Perucas sintéticas para fantasia( cores e modelos diversos) Und 10 

49 Tecido sarrapilha (juta) cor natural - rolo com 50mt Rolo 2 

50 Tecido failete na cor branca Metro 10 

51 Tecido failete na cor verde Metro 10 

52 Tecido failete na cor dourado peça cm 15mt Peça 1 

53 Tecido murim branco 80cm largura - peça c/ 50mt  Peça 2 

54 Tecido oxford na cor branca Metro 10 

55 Tecido oxford na cor azul royal Metro 10 

56 Tecido oxford na cor vermelho Metro 10 

57 Tecido oxford na cor verde abacate Metro 10 

58 Tecido tricoline medindo 1,50 de largura na cor verde  Metro 10 

59 Tecido tricoline medindo 1,50 de largura na cor vermelho Metro 10 

60 Tecido tricoline medindo 1,50 de largura na cor amarelo Metro 10 

61 Tecido tricoline medindo 1,50 de largura na cor azul Metro 10 

62 Tecido tricoline medindo 1,50 de largura na cor rosa Metro 10 

63 Tecido tricoline medindo 1,50 de largura na cor bege Metro 10 
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64 Tecido tricoline medindo 1,50 de largura na cor branca Metro 50 

65 Tecido brim leve medindo 1,60 de largura na cor preta Metro 10 

66 Tecido brim leve medindo 1,60 de largura na cor vinho Metro 10 

67 Tecido brim leve medindo 1,60 de largura na cor azul petróleo Metro 10 

68 Tecido brim leve medindo 1,60 de largura na cor kaki Metro 10 

69 
Tecido tipo chita estampado floral (com flores pequenas) peça com 100 

metros 
Peça 4 

70 Tecido tipo chita estampado listras peça com 100 metros Peça 4 

71 Fita floral adesiva de 12 mm na cor verde escuro - unidade com 30mt Und 10 

72 Linha para bordado 100% algodão (novelos) 85m - cores variadas Und 30 

73 Tela simples para pintura em tecido de algodão e grade em madeira 20x30 Und 100 

74 Tesoura para uso geral, em aço inox  8"  c/ cabo em polipropileno 21 cm Und 20 

75 TNT na cor azul escuro rolo com 100m Rolo 2 

76 TNT na cor azul claro rolo com 100m Rolo 2 

77 TNT cor branco rolo com 100m Rolo 2 

78 TNT cor verde claro com 100m Rolo 2 

79 TNT cor verde escuro com 100m Rolo 2 

80 TNT cor rosa claro rolo com 100m Rolo 2 

81 TNT cor rosa pink rolo com 100m Rolo 2 

82 TNT cor amarela rolo com 100m Rolo 2 

83 TNT cor vermelha rolo com 100m Rolo 2 

84 

Fio especial para tricô, crochê, bordados e decorações com brilho n°. 6 cores 

variadas metragem: 500 metros composição: 98% polipropileno – 1.20% 

poliamida – 0.80% poliéster. 

Und 72 

85 
Fio especial para tricô, crochê, bordados e decorações sem brilho n°. 6 cores 

variadas metragem: 500 metros composição: 100% polipropileno. 
Und 130 

86 Tela bônus para prender balão ornamentação 15 módulos 4 furo. Und 18 

87 Varetas para 10 balões com suporte de "chão". Und 8 

88 Mini bomba manual de encher balão Und 3 

89 Manta acrílica gramatura 80 / 1,4 mts largura -  mt Mt 20 

90 Espuma para confecção de bonecos – 20 mm –d 28, largura 1,90cm Und 30 

91 Balão comum cores diversas pct c/ 50 und Pct 450 

92 Balão tipo palito/espaguete cores diversas pct c/ 50 und Pct 155 

93 
Cola líquida de silicone  para artesanato (madeira, espuma, tecido, etc..) 

100ml 
Und 50 

94 Cola instantânea multiuso- média viscosidade- 20g - bico anti entupimento Und 40 

95 Tinta para rosto/pele 15 ml - core branca Und 24 

96 Tinta para rosto/pele 15 ml - cores diversas Und 30 

97 Cola cascorez extra 500gr Metro 8 

98 Pincel para contornos e detalhes(pintura em tecido) n°. 0/0 Und 40 

99 Pincel para contornos e detalhes(pintura em tecidos) n°. 0 Und 40 

100 Pincel chato para pintura em tecido n°. 2 Und 40 

101 Pincel chato para pintura em tecido n°. 4 Und 40 

102 Pincel chato para pintura em tecido n°. 6 Und 40 

103 Pincel chato para pintura em tecido n°. 8 Und 40 

104 Pincel chato para pintura em tecido n°. 10 Und 40 

105 Pincel chato para pintura em tecido n°. 12 Und 40 
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106 
Fita lisa decorativa fitilho sintético para laços de presente - rolo 30mmx30m - 

cores variadas 
Und 8 

107 
Fita lisa decorativa fitilho sintético para laços de presente - rolo 15mmx30m - 

cores variadas 
Und 8 

108 Fita decorativa TNT 40 mm (cores diversas) Und 8 

109 Crepon super crepe (creponzão) 48cm x 2,50m liso  Und 60 

110 Rafia ou palha da costa pct com 500g Und 13 

111 Folhagem artificial grama verde claro de 25x25 centímetro Und 16 

112 
Folhagem artificial samambaia verde de 58 cm contém 7 ramificações com 

folhagens partindo de um galho central feito de arame envolto de plástico.  
Und 16 

113 
Haste flor artificial jasmim - branco 42cm - composição: arame, plástico e 

seda 
Und 16 

114 
Buquê de flores artificiais -cores variadas - com 7 flores -composição: arame, 

plástico e seda 
Und 16 

115 

Flores seda artificial falso enforcamento vinha planta casa decoração guirlanda 

- tecido de seda flores e folhas de plástico, vinha - comprimento 

(aproximadamente): 85 cm / 33.15inch 

Und 16 

116 
Buquê flor artificial mini rosas vermelho 24 cm - composição: plástico, tecido 

e arame - com 21 - três tipos de cores  -  
Und 16 

117 Trepadeira artificial IVY pacote c/ 12 ramas folhagem hera Und 16 

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1 - Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação 

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de rescisão unilateral do Contrato; 

 

b) Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências 

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 

c) entregar os produtos contratados em conformidade com as especificações constantes na licitação, na 

proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste certame. 

 

d) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 

vínculo empregatício com o órgão; 

 

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

 

f) responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 
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g) efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 

interesse do CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento expedida pelo Responsável da SEMAS – Secretária Municipal de Assistência 

Social; 

 

h) efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo e que não preencherem os 

requisitos exigidos no procedimento licitatórios e seus anexos, bem como os termos estabelecido no 

contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a troca deverá ser imediata. No entanto, o prazo 

previsto neste item, só terá inicio a partir do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado. 

 

i) comunicar ao Responsável da Secretária Municipal de Assistência Social, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

5 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO. 

 

a) O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança 

durante o transporte. 

 

b) Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados 

constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

 

c) A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com relação 

ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia.  

 

d) Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste Instrumento 

Convocatório. 

 

e) A licitante vencedora deverá providenciar a substituição imediata dos produtos, em caso de recusa da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir da comunicação feita por esta, caso sejam constatados 

defeitos de fabricação ou transporte que inviabilizem sua utilização. 

 

f) Os produtos poderão ser requisitados parceladamente de acordo com a demanda da Secretaria solicitante. 
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