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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 031/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 
 

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

Materiais Didáticos e Materiais Socioeducativos 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 - Considerando que tal aquisição se pauta na necessidade de assegurar práticas pedagógicas, 

mediadoras de aprendizagem em ambientes coletivos, desenvolvimento pleno das crianças e 

disponibilização de materiais que não antecipem conteúdos a serem trabalhados na Rede Básica de 

Educação Municipal e que respeitem as crianças como sujeitos históricos e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivenciam, constroem sua identidade pessoal e coletiva, brincam, 

imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Em assim sendo, como o objeto de promover oportunidades educacionais focadas no acesso aos bens 

culturais, processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimento e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação como outras crianças apontamos ser de interesse público a 

aquisição dos materiais didáticos e socioeducativos, para atender a demanda do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT. 

1 

Mini Tobogã é Inflável - Multicolorido, podendo variar de cor conforme a fabricação - 1 

motor para inflar (soprador) - recomendada: a partir de 03 anos - peso máximo suportado: 

120 kg - queda do escorregador: 1,60 m. 

UND 2 

2 

Poltrona Infantil, em plástico resistente com proteção UV, medidas mínimas 54 x 32 x 

28, com selo de INMETRO e faixa etária para crianças de 02 a 05 anos indicadas nos 

produtos. 

UND 7 

3 

Tapetes Confeccionados em Placas de E V A, antiderrapante, espessura mínima de 09 

mm, com no mínimo 07 cores diferentes, contendo 13 placas, nas medidas de 30 x 30 cm 

cada. 

UND 16 

4 

Quebra cabeça em blocos, confeccionado em peças de madeira, para maior durabilidade, 

acondicionado em caixa de papelão com informações sobre o jogo, contendo 36 peças que 

formam 04 figuras que estimulam a imaginação da criança, medidas mínimas das 

embalagens devem ser 26,5 x 5 x 20,5 cm. 

UND 21 

5 

Brinquedo - em Formato de Bloco de Montar com Peças Grandes, sendo 200 peças 

coloridas, em plástico resistente, acondicionado em embalagens com alça para fácil 

transporte, contendo a quantidade de peças, marca 

UND 24 
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6 

Jogo da Memoria de Animais, nome dos animais em mdf. Composto por 28 peças com 

ilustrações. Cada peça mede aproximadamente 70 x 35 x 28 mm acondicionado em caixa 

de madeira. 

UND 19 

7 
Jogo de Argola Com 07 Pinos em Madeira, 07 argolas plásticas e base de 

aproximadamente 50x17 embalagem plástica. 
UND 17 

8 

Brinquedo Maxi Blocos/ Macro Blocos (similar ou de melhor qualidade) contendo 

aproximadamente 75 peças de diversas formas e tamanhos (quadradas, circulares e 

retangulares), medindo aproximadamente 3 cm de altura e 8 cm de Largura. sacola de 

plástico de 35 X 25 X 5cm, com zíper 

UND 15 

9 
Gangorra Cavalinho Infantil Para Crianças - fabricado em plástico rotomoldado - 

medidas: 0,84m comp. x 0,24m larg. x 0,46m alt.- indicado para crianças de 1 até 7 anos. 
UND 6 

10 

Casinha De Montar Infantil - recomendado para crianças 5 a 7 anos - resina plástica 

atóxica - dimensões aproximadas do produto (cm) - axlxp 117x99x118cm - casinha de 

campo temática com textura em alto relevo e em formas florais, com cor branca 

predominante. possui duas janelas com persianas e uma meia-porta. 

UND 4 

11 
Balde com brinquedos de encaixe com 100 peças media. Peças fabricadas em plástico 

resistente acompanha o balde. 
UND 10 

12 
Jogo de Baralho de plástico ideal para lata com 2 jogos de baralho com 54 cartas de 

plástico em cada. 
UND 20 

13 
Jogo Dominó original 28 peças medindo: 4,8cm x 2,4cm x 0,9cm  cada uma com maleta 

para transportar. 
UND 20 

14 

Brinquedos para Brincar na Areia, com aproximadamente 10 peças: 01 baldinho de 

praia, 01 pazinha, 01 colher, 01 espátula, 01 rastelo, 01 peneira e 06 moldes plásticos de 

bichinhos. 

UND 22 

15 

Trator Cata Terra, com volante, com escavadeira, coloridos, com 04 (quatro) rodas de 

diâmetro aproximado de 7,0cm, nas dimensões aproximadas de 32 cm de comprimento, 15 

cm de largura deverá ser totalmente confeccionado em material plástico colorido, lavável e 

atóxico. 

UND 43 

16 
Cavalinho upa-upa pula-pula Inflável Vinil- ideal para crianças a partir de 1 ano ajuda 

na coordenação e no equilíbrio 
UND 10 

17 

Brinquedo Caminhão de Plástico 100% plástico, de alta durabilidade, modelo 

basculante, boiadeiro, caçamba com medidas mínimas de 29,5 x 13,0 x 15,0cm, ( dia  das 

crianças) 

UND 255 

18 Ioiô Colorido com rolamento adesivo ambos os lados UND 195 

19 
Aviões Sky Aplane plástico, não usa pilha, não emite sons e luzes, modelo simples (dia 

das crianças). 
UND 195 

20 
Pião de Madeira + Fieira; - ponta de aço arredondada; - dimensões  aproximadas: 8 x 4,5 

cm; - acompanha cordão fieira com 2 metros de comprimento 
UND 195 

21 Girocoptéro em cores sortidas (dia das crianças) UND 125 

22 Bonecos Super Heróis - para meninos UND 165 

23 Brinquedos de cartelas diversos (masculinos  )dia das  crianças  UND 315 

24 Tobogã Inflável com escorregador (infantil) - medida 3mx4.20mx10m - com motor UND 1 

25 Brinquedos de cartelas diversos (femininos) dia das crianças UND 415 

26 Bonecas Tipo Barbie no saquinho modelo simples dia das crianças  UND 415 

27 Carinhos Simples tipo caminhonete em plástico UND 415 

28 Lousa Magica cores sortidas dia das crianças  UND 172 

 

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: 
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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; 

 

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 15 (quinze) 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. 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 

“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA” 

 

 

 

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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