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TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO  
 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNEIMENTO DE MATERIAL 

ESPORTIVO, EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGÓGICO, CONFECÇÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO, CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ESPORTE, LAZERE CULTURA PLANEJADOS 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA DO PARÁ, 

CONFORME CONVENIO Nº 911633/2021. 

 

1.1. Descriminação dos itens: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUA
NT 

  

 

1 

BARALHO 
Especificação : material: papelão, 
apresentação: caixa papelão com 1 jogo, cor 
básica,frente: branca, cor básica verso: azul, 
caracteristicas adicionais: não aplicavel 

 

UNIDADE 

 

6 

  

 
2 

BRINQUEDO EM GERAL 
Especificação : material, papelão, tipo quebra- 
cabeça, cor diversas, dimensões: 20x20 cm, 
componentes 19 peças 

 
UNIDADE 

 
18 

  

 
3 

ARCO DE GINÁSTICA RÍTIMICA (BAMBOLÊ) 
Especificação : material, plastico, diametro;0,63 
m, aplicação: praticas esportivas, cor: variada 

 
UNIDADE 

 
60 

  

 

4 

BRINQUEDO EM GERAL FANTOCHE 
Especificação : material, tecido, tipo: fantoche, 
cor: diversas, caracteristicas adicionais: 
composto por 6 personagens , dimensões: 40 
cm 2020,2021 

 

UNIDADE 

 

30 

  

 
5 

BICO ENCHER BOLA 
Especificação : material corpo: metal, material 
ponta:metal, tipo: com rosca 

 
UNIDADE 

 
30 

  

6 DECORAÇÃO EVENTOS 
Especificação : eventos, soleninades 

UNIDADE 1   

7 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL 
Especificação : som,video e filmagem 

UNIDADE 1   

8 LOCAÇÃO COBERTA DESMONTAVEL UNIDADE 1   
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9 

LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA 
Especificação : de 3.000 ansilumens diária 24 
horas 

 
UNIDADE 

 
1 

  

10 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA UNIDADE 1   

11 
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA 
PROPAGANDA AMBULANTE 

UNIDADE 1   

12 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS UNIDADE 1   

 

 
13 

IMPRESSO PADRONIZADO 
Especificação : material: papel couchê, tipo: 
folder, gramatura: 115 g/m2, comprimento:297 
mm, largura:210 mm, cor:4/4, caracteristicas 
adicionais: impressão frente/ verso, vincado, 2 
dobras 

 

 
UNIDADE 

 

 
51 

  

 
14 

CARTAZ 
Especificação : material: papel couchê liso, 
gramatura: 170 g/m2,quantidade cores 
impressão: 4/0, tamanho: A3 cm 

 
UNIDADE 

 
50 

  

 
15 

COLA 
Especificação : composição: resina sintética, 
cor: incolor, aplicação: isopor, tipo: liquida 

 
UNIDADE 

 
216 

  

 

16 

TINTA 
Especificação : composição: corante direto, 
cloreto de sódio, aplicação, tingimento de 
tecido, aspecto físico: líquido 

 

UNIDADE 

 

216 

  

 

17 
COLA COR BRANCA 
Especificação : aplicação: papel, caracteristicas 
adicionais: instantânea, tipo: liquido 

 

UNIDADE 
 

216 
  

 
 

18 

GLITTER 
Especificação : material: pvc-cloreto de 
polivinila, aspecto fisico:particulas metalizadas, 
cor: sortida, aplicação: decoração roupa 
artesanato/ fantasia flor e isopor 

 
 
UNIDADE 

 
 

200 

  

 

19 
AGULHA COSTURA 
Especificação : material: aço niquelado, 
número:1 

 

UNIDADE 
 

24 
  

 

20 

TOALHA ROSTO 
Especificação : material: 100% algodão, 
comprimento: 0,50m, largura: 30m, 
caracteristicas adicionais: conforme modelo 

 

UNIDADE 

 

90 

  

 
 

21 

PISTOLA APLICADORA 
Especificação : tensão alimentação:110/220 v 
potência:250w, aplicação: colagem, 
caracteristicas adicionais: profissional, 
compativel bastão silicone 

 
 
UNIDADE 

 
 

24 

  

 

22 

COLA COMPOSIÇÃO SILICONE 
Especificação : aplicação:pistola quente, 
caracteristicas adicionais: com 11 mm de 
diâmetro e 30 cm de comprimento, tipo: bastão 

 

UNIDADE 

 

80 

  

23 TECIDO ALGODÃO 
Especificação : tecido algodão, tipo: chita 

UNIDADE 100   

24 TECIDO MATERIAL POPELINE UNIDADE 100   

 

25 
FITILHO 
Especificação : cor: variada, material: 
polipropileno, caracteristicas adicionais: largura 

 

UNIDADE 
 

12 
  

26 TNT TECIDO DE FIBRA SINTETICA UNIDADE 80   

 
27 

PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO:100 CM, 
LARGURA 86 CM 
Especificação : cor: amarela, aplicação material 
de expediente 

 
UNIDADE 

 
200 

  

 
28 

BARBANTE ALGODÃO 
Especificação : quantidade fios: 8 un, 
acabamento superficial: crú 

 
UNIDADE 

 
6 
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29 

PAPEL EMBORRACHADO 
Especificação : material: borracha eva, 
comprimento:60 cm, largura: 40 cm, padrão: 
liso, cor variada 

 
UNIDADE 

 
400 

  

 

30 

PAPEL EMBORRACHADO COMPRIMENTO 60 
CM, LARGURA 40 CM 
Especificação : material: borracha eva, 
comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, espessura: 
2mm, padrão: gliterizado, cor variada 

 

UNIDADE 

 

400 

  

 
31 

GRAMPEADOR 
Especificação : material: aluminio, tipo: tapeceiro, 
tamanho grampo :9/16, 1/2, 3/8, 5/16, 
1/4 

 
UNIDADE 

 
12 

  

 
32 

GRAMPEADOR METAL 
Especificação : material;metal, tipo: mesa, 
capacidade: 30 fl, tamanho grampo: 
26/6,caracteristicas adicionais: pintura epóxi 

 
UNIDADE 

 
12 

  

 

 
33 

QUADRO BRANCO MATERIAL FÓRMICA 

BRANCA 
Especificação : acabamento superficial moldura: 
aluminio, largura: 90 cm, comprimento: 120 m, 
caracteristicas adicionais: suporte para 
apagador, material moldura aluminio 

 

 
UNIDADE 

 

 
6 

  

34 CHAPÉU MASCULINO UNIDADE 150   

 
 

35 

PAPEL MADEIRA KRAFT 
Especificação : material; celulose vegetal, 
gramatura; 80 gm2, comprimento 960 mm, 
largura: 660 mm, cor: natural, aplicação: 
embalagens 

 
 

UNIDADE 

 
 

20 

  

36 COLA PARA TECIDO 
Especificação : tipo: liquido 

UNIDADE 216   

37 GRAMPO GRAMPEADOR UNIDADE 30   

 
38 

ÁGUA MINERAL NATURAL 
Especificação : tipo: sem gás, material, 
embalagem: plástico, tipo embalagem: 
descartável 

 
UNIDADE 

 
339
9 

  

VALOR TOTAL ESTIMADO   

 

2.   JUSTIFICATIVA 

 

A Prefeitura Municipal de Aurora do Pará/PA, em face da necessidade de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, 

EXPEDIENTE DIDÁTICO E PEDAGÓGICO CONFECÇÃO DE MATRERIAL 

GRÁFICO CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, BEM COMO LOCAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 

PARA O DESENVOLVIMENTOS DO PROJETO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 

PLANEJADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

AURORA DO PARÁ. CONFORME CONVENIO N 911633/2021, publicou o pregão 

35/2022, o qual restou em alguns itens fracassados, conforme declaração de licitação 

fracassada. 
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Válido destacar que os mesmos itens foram publicados também no pregão 023/2022, 

restaram também fracassados. 

 

Tendo em vista se tratar de um Convenio onde se tem prazos para apresentação de 

contas, inviável seria a publicação de um novo certame. Desta feita, justifica-se assim, 

face as considerações expostas, a contratação direta por meio de Dispensa de 

Licitação, a qual se fundamenta no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93. 

. 

.  

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O objeto trata-se de contratação direta por dispensa de licitação de que trata o 24, inciso V, 
da lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
 

4.   RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A escolha recaiu na empresa ABC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 

18.660.087/0001-99. 

      Desta forma, nos termos do Art. 24, inciso V, da lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, a licitação é inexigível.  

 

5.   DO REGIME DE EXCUÇÃO E VALOR CONTRATADO 

5.1.   A execução contratual será em regime mensal.  
5.2.   O valor total para 12 meses dos serviços está orçado em R$ 25.710,51 (vinte e cinco 
mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos), na forma e condições da 
proposta Técnica apresentada. 

 

6.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1  Fornecer quando solicitado o material objeto da presente demanda ; 
6.2.  Atender quando da execução dos serviços contratados todas as leis, posturas e 
regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com o trabalho a ser 
executado; 
6.3.   Não divulgar, informar, revelar e fornecer a terceiros, sob qualquer pretexto, as 
informações e dados adquiridos na execução do serviço, sob pena de ressarcir a 
contratante por perdas e danos, e física dos trabalhos, de maneira a evitar interrupções ou 
paralisações;  
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6.4.  fornecer o matérial em boa qualidade; 
 
  
7.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1.  Disponibilizar todas as informações e documentos necessários à realização do 
trabalho; 
8.3.  Notificar a contratada qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;  
8.4.  Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no instrumento 
contratual; 
8.5.  Fiscalizar a realização dos serviços, através de sua unidade competente, podendo, 
em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de 
imediato, sendo que o não atendimento sujeitará a contratada as penalidades e/ou 
generalidades prevista em Lei.  
 

10.   DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor devidamente 
designado pela Unidade Requisitante, ao qual competirá velar pela perfeita execução do 
objeto, em conformidade com o disposto neste Termo de Referência e na proposta da 
CONTRATADA. 
10.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das 
providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 
10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 
na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas 
provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
10.4   O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações deste Termo de Referência e da 
proposta da CONTRATADA. 
10.5   Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa e encargos com pessoal e 
demais ocorrências, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça 
necessário. 
 

11.   DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1.    A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 
despesa, no prazo de até 10 (dez) dias contados do adimplemento da obrigação. 
11.2.  Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das 
certidões do INSS e FGTS. 
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11.3.    A PREFEITURA MUNICIPAL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, os serviços executados não estiverem em perfeitas condições de 
desempenho ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
11.4.  A PREFEITURA MUNICIPAL poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo Contratado, nos termos da Lei. 
11.5.    Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 
financeira por atraso de pagamento. 

 

12.   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1.  As despesas para a contratação deste objeto à conta das dotações orçamentárias 

consignadas no Processo Administrativo específico, de acordo com o valor da contratação.  

13.   DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1.  O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por acordo entre as partes e nos limites e condições estabelecidas pela Lei 
8.666/93, desde que a contratada tenha cumprido fielmente as cláusulas contratuais, 
podendo ainda ser prorrogado nos termos da Lei. 

 

14.   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1 Serão estabelecidas as sanções aplicáveis à empresa contratada no caso da não 
execução na íntegra dos serviços especificados conforme regras estabelecidas em 
instrumento contratual específico. 
 

15.   DOCUMENTAÇÃO REQUISITADA 

11. Habilitação jurídica:  
 
11.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 11.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 11.1.3. inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 11.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato 
constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 11.1.5. decreto de autorização, em se tratando de 
sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 
11.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
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nº 5.764, de 1971. 11.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 11.1.8 Cópia da Cédula de Identidade proprietário da 
empresa e sócios se houver 11.1.9 Licença (Alvará de Localização) de Funcionamento atualizada, 
expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da empresa/licitante. 
11.2. Regularidade fiscal e trabalhista:  
 
11.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 11.2.2. prova de 
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 11.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS); 11.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 11.2.5. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho 
conforme artigo 5º, parágrafo único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá 
sempre a última situação ocorrida pelos cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, 
havendo processos enviados à procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá 
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos; 
11.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 11.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
11.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
 
 11.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 11.3.2. Balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 11.3.2.1. O Balanço Patrimonial 
para ser considerado válido deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: a.1.1) Certidão 
de Regularidade Profissional do Contador/CRP; a.1.2) Termo de Abertura e Encerramento do Livro 
Diário; a.1.3) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; 11.3.3. Comprovação da boa 
situação financeira da empresa deverá ser mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante SG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 11.3.3.A. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 11.3.3.B. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social 11.3.3.C. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, 
de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 11.3.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
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estimado da contratação ou do item pertinente. 11.3.5 Certidão Simplificada e Certidão específica, 
emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante datado dos últimos 90 (noventa) dias, 
exceto para as empresas classificadas como MEI. 11.3.5.1 A Certidão Simplificada acima referida 
deverá conter o último arquivamento na Junta Comercial para ser considerada válida. 
11.4. Qualificação Técnica:  
 
11.4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação 
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 11.4.1.A. Os 
atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 
ou secundária especificadas no contrato social vigente; 11.4.1.B. O licitante disponibilizará todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

 
16.   CONCLUSÃO 
 
16.1.  Desta forma, entendendo estarem presentes todos os requisitos para a contratação 
pretendida, por meio de inexigibilidade, nos termos do Art. 24, inciso V, da lei 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, submetemos esses esclarecimentos à autoridades superior 
para análise e deliberação. 

 

 

AURORA DO PARÁ, 16 de junho de 2022. 

 
 
 
 

CONSTANCIA NETA DE SOUSA 
SEC. DE ASS. SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

     VANESSA GUSMÃO MIRANDA 
PREFEITA MUNICIPAL 
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