
ESTADO DO PARÁ
MUNICiPIO DE OBIDOS

CNPJ/MF n': í 5.494.605/000í-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE REFERENCIA

1.4 Período de Contratação:

Decreto no: 02012021

4.í - A contrataçâo para esta compra, objeto deste Termo de Referência, será na modalidade Pregáo para Registro
de Preço e tem amparo legal, integralmente, na Lei F edeal 10.52012002, Decreto N" 10.024/2019, Decreto Federal
no 7.892 de janeiro de 2013 e subsidiariamentê a Lei Federal n'8666/93 e suas alteraçÕes.
4.2 - Este procedimento para Sistema de Registro de Preços - SRP está amparado pelo art. 3o do Decreto n0

7 .89212013 e suas alteraÇÕes.
Art. 3' O Sistema de Registro de Preços podeÍá ser adotado nas seguintes hipóteses:
l - quando, pelas caractêrísticas do bem ou serviço, houver nêcessidade de contrataçõês frequentes;
4.3 - Este procedimento será feito através de Sistema de Registro de Preço pelos motivos expostos abaixo:

Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes:
. EvoluÇão significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperaÉo entre

í Obieto
Contratação de empresa espêcializada para Aquisiçáo de Brinquedos para Distribuição Gratuita
às Crianças e Para atender os programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do
Município de Óbidos-PA.

1.2 Custo Estimado
Apurado:

R$883.333,33 - OITOCENTOS^E OITENTA E TRÉS MIL, TREZENTOS E TRINTA E

TRÉS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS, O VAIOT EStiMAdO foi Obtido COM bASC

nas pesquisas realizadas pela SEMPOF.

Os objetos deste termo dê referência, enquadram-se na classiÍic2çáo de bens comuns, nos
termos da Lei n" 10.520. de 2002

Exercício de 202212423

2 - Solicitante
2.1 Secretaria: Secretaria Municipa lde Desenvolvimento Social - SEMDES
CNPJ: 1 5.494.605/0001 -53

Diniz
Estado: Pará

S/N"
Bairro: Centro
End.: Rua Doutor Pican

Cidade bidos

l: Aldanete dos Santos Farias vianeSecretário a Munici
CEP: 68.250-000

3.í - OBJETIVO PRINGIPAL DO PROCESSO: Distribuir brinquedos para as crianÇas assistidas por programas

sociais e carentes no município de Óbidos/PA;
3.2 - RESULTAOOS PRETENDIOOS: Garantir as ações sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social- SEMDES, em promover inclusâo e cidadania no ato de brincar das crianças que irão receber os brinquedos
requeridos, alêm de dar continuidade a uma tÍadiçáo do Munícipio.
3.3 NECESSIDADE: A aquisição dos brinquedos são necessários paÍa o atendimento de programas sociais, alem
de distribuiçáo gratuita em festividades como dias das crianças e natal, do qual a Prefeitura Municrpal de Óbidos-
PA, realiza todos os anos, a fim de garantir um dia mais feliz para crianças carentes, desta municipalidadê.
Cabe salientar, que o quantitativo do referido processo visará atender, o pro.ieto de natal deste ano e dia das
Crianças do ano seguinte, respeitando as devidas previsÕes orÇamentárias

as mais diversas áreas
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1.1 Obieto:

1.3 Base Legal:

Data/ano: 0410112021

3 - Justmcativâ

il - Tipo dê Procêdimento
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. Possibilidade de maior economia de escâla, uma vez que diversos órgãos e entidades podem participar

mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços para ó prazo de até 01 (um) ano É
da

o
atendimento ao Princípio da Economicidade.
. Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitaçÕes e dos custos
operacionais durante o exercÍcio financeiro.
. OtimizaÇáo dos processos de contratação de bens e serviços pela Administraçáo
. A solacitaÉo de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirar os
produtos registrados.
. Ausêncaâ da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços registrados, quer seja em suas
quantidades parciais ou totais.
. Vinculagâo do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços registrados.
. O orçamento sêrá disponibilizado apenas no momento da contrateçáo.
. Celeridade da contrateçâo, haja vista que se têm preços registrados.
. Atendimento de demandas imprevisíveis.
. Possibilita a participaÇâo de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou fornecimento
do bem ou serviÇo registrado ocorrer de forma parcelada.

5.1 - Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste
Referência e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste instrumento e no

edital;
5.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tÍibutos federais, estaduais e

municipais que incidam ou venham a incidiÍ sobre o obieto deste Termo;
5.3 - Arcar com todas as dêspesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigaçÕês

assumidas, inclusive com tíansporte do material a ser entregue;
5.4 - Entregar os meteriais solicitados dêntro do prazo êstabelecido, no horário e expediente;
5.5 - Os materiais deverâo ser entregues no municÍpio de Óbidos/PA, na zona urbana, na secretaria

Municipal de Desenvolvimento Sociali
5.6 - Os produtos deverão ser entregues mediante apresentagão da Ordem de Compra assinada pelo Setor

de Compras enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota Íiscal eletrÔnica;
5.7 - As notes Íiscais deverão conter o número do Processo licitatório, OÍdem de Compra e

Empenho, os quais contem na Ordem de Compra.

Termo de

6.1 - São deveres da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:
6.L1 - Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas obrigaçÕes;

6.1.2 - Rejeitar os produtos que nâo atendam às especincaçÕes deste Termo de Referêncaa;

6.1.3 - Efetuar o (s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da contratada, observando aanda as
condiçÕes estabelecidas no edita! de licitaçâo;
6.1 .4 - Notificar a empresa, por escrito, sobrê imperfeiçÕes, falhas ou irregularidades detectadas no referido
produto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias
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à

7.'l - A presença da Ílscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da entidade contratada;
7.2 - Será designado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social um servidor para acompanhamento e
fiscalização do contratoi
7.3 - A atividade de fiscalizaÇão não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes;
7.4 - As decisóes e providências que ultrapassem a compêtência do Fiscal do contrato sêrão encamjnhadas à
autoridade competente da CONTRATANTE para adoÉo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2",
do art. 67, da Lei n'. 8.666/93.

8.1 - O prazo de vigência da futura ContrataÇão é até o final do ano fiscal, com validade e eÍcácia legal após a
publiceçâo do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente.
8.2 - O p.azo de que se trata este item poderá ser revisto, somente no caso dos contratos, nas hipóteses e forma a
que alude o art. 57 , paégraÍo 1", da Lei N' 8.666/93.

9.1 - Os valores serão obtidos através de pesquisa de preço com de acordo com a lN SEGES/ME n" 65 de 07 de

lulho de 2021 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia.
9.2 - Após pesquisa, foi constatado que o valor estimado desta aquisição é de R$ 883.333,33 (oitocentos e
oitênta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

10.1 - Serão requisitados de forma parcelada, eventual e Íutura, de acordo com as necessidades da Contratante,
através da Ordem de Com ra

11.1 - O objeto a ser contratado é caracterizado como aquislçáo, bem comum, de que trata a Lei n"í0.520/02, haja
vista que os padrÕes de desempenho, qualidade e todas as caracteristicas gerais e especÍficas dos produtos são as
usuais do mercado e passÍveis de dêscriçÕes sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio de Pregáo.
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1í - Classilicacão do6 B€ns
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CNPJ/MF no: 1 5.494.605/0001 -53
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'12.1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidaçâo e pagamento da despesa pelo

CONTRATANTE:
a) CondiçÕes de pagamento: O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, no prazo de até 30 (trinta)

dias contados da epresêntaÇáo da Nota Fiscal em 01 (uma) via e recibo para a conferência, entregue ao fiscal do
contrato para demais providências, contado a partir da data Íinal do período de adimplemento da obrigaçáo. As notas
fiscais seráo emitidas na proporçáo dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as
autorizaçôes expedidas pelo (a) CONTRATANTE, posteriormente atestadas pelo setor competente, observadas a

condições da proposta ad.ludicada e da Ordem de Compra emitidai
12.2 - Pa,a efeito dê cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovaÇáo

da regularidade Íiscal para com a Fazenda Federal, CNDT e o FGTS;
í2.3: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem qúe isso gere direito à alteraÇâo dos preços, ou de compensação Íinanceira por atraso de
pagamento.
12.4 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestaçáo, os produtos

entregues êstiverem em desacordo com as especificaçÕes apresentadas e aceitas, de acordo com o processo

licitatório.
12.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendentê de liquidaçâo qualquer obrigaçáo
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento;
í2§ - A CONTRATADA deverá encaminhar ao Setor financeiro, até 05 dias úteis após o recebimento definitivo, a

Nota Fiscal/Fatura, a ím de que sejam adotadas as medidas afêtas ao pagamento;
12.7 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscâl designado pela

CONTRATANTE, o qual somente atestará a êxecuçáo do objeto e liberaÍá a referida Nota Fiscal/Fatura para

pagamento quando cumpridas, pelo FORNECEDOR, todas as condiçôes pactuadas relativas ao objeto do presente

Processoi
í2.8 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida pelo Fiscal ao FORNECEDOR e o pagamento flcará pendentê até que a mesma providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipótese, o gÍazo paru pagamento iniciar-se-á após a regularizaçâo da situação ou

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer Ônus para a
CONTRATANTE;
i2.9 - O SETOR F|NANE|RO /CONTRATANTE terá o direito de descontar de ÍatuÍas, quaisquer débitos da

CONTRATADA, em consêquência de penalidades aplicadas.

de Estabelecidos
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í3.'l - A contratante disponibilizará número de telefone e-mail para comunicaÇáo entrê as partes.

í3.2 - A contratada disponibilizará número de telefone e-mail para comunicaÇâo entÍe as partes.

13.3 - A ordem de compra será enviada por e-mail disponibilizado.

'14 - Requisitos Mínimos de Capaôidade Técnica
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

de Entrega / e Plazos

15.1 - A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:
15. 1.1 - SeÍão requisitados de forma parcelada, eventual e Íutura, de acordo com a necessidade da Secretaria
Municipal, através da Ordem de Compra assinadas poÍ responsável do Setor de Compras.
15.1.2 - Os produtos deverâo ser entregues conforme abaixo descrito, contados da emissâo da Ordem de Compra,
em horário de I às 12h, de segunda a sexta feira.
15.1.3 - O prazo de entrega dos itens será de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e o recebimento
da ordem de compra emitida pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não será gerada qualquer

responsabilidade de pagamento
15.1.3.1- Em caso de compÍovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade do

adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumpÍimento, será examinado pedido de
prorrogação;

d) Endereço para entrega: Rua Picanço Diniz - S/N - Centro - CEP 68.250-000 - Óbidos/PA;

e) Podem haver, durante o contrato, mudanças de endereço que gerem a necessidade de alteração
dos locais dos Íornecimentos distintos dos registrados, porém sempre será no perÍmetro urbano. Os custos
de tais alteraçÕes deverâo correr exclusivamente ás expensas da Contratada. O local exato constará na

OÍdem de Compra emitida pela solicitante

r.:i i--

r.'. a

MUNICÍPIO DE OBIOOS
CNPJ/MF n': 1 5.494.605/0001 -53

14.1. O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa iurÍdica de direito privado, deverá constaÍ firma

reconhecida em cartório ou a licitante poderá proceder conforme a lei federal n" 13.726 de 08/10/2018, art. 30, (fazer

diligencia para examinar a assinatura comparando com documento de identificaçáo da pessoa que assinou), ou

ainda estar com assinatura digital.
14.1.2. O(a\ Pregoeiro (a) óoderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de

capacidade técniaa podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administraÉo pÚblica ou privada, em

conformidade com Art.43, § 30 da Lei Gerais de LicitaçÕes e Contratos no 8.666/93.
14.1.3. Poderão ser exigidos outros documentos de comprovaçâo de Qualificaçáo Técnica, caso necê§sário.

14.1.4. Devem os atestados de capacidade técnica ser/estar:

- Relacionados ao objeto da licitaÇáo;

Exigidos proporcionalmente ao item, etapâ ou paÍcela ou conÍorme se dispuser a divisão do obieto;

Fornecidos por pessoas.iurídicas de direito público ou privado, com identificação do emissor;

- Emitidos sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas; - Assinados por quem tenha competência para

expêdi-los;

- Registrados na entidadê profissional competentê, quando Íor o caso; Ainda com relação a exigências

de atestados, deve ser observado que:

- Seja pertinente e compatível em características, quantidades e prazos exigidos na licitaçáo;

- Sempre que possível, seja permitido somatório de quantitativos, de forma a ampliaÍ a competiÇáo,

Não seja limitado a tempo (validade), época ou locais especÍÍicos;
possa ser demonstrada a comprovação de aptidão até a data de entrega da proposta, não restrita à

de divulgâÇão do edital.
(Licitações e coÀtrátos: orientaçÕes e jurisprudência do TCU - 4. ed. rev., atual. e ampl. - Brasília, 2010, pag. 409)
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f) Os produtos deverâo ser entregues acompanhados dê nota Ílscal eletrÔnica, que deverá conter
cíescriqão do item, marca, quantidade, o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho,

dados que contem na Ordem de Compra, preços unitários e totais, anexando a esta uma cÓpia da Ordem

de compra ao qual se refere.

g) A contratada será responsável pele carga e descerga dos meteriais até o local de armâzenamento.

tS.t.l - õ3 produtos, objeto deste termo, deverão ser de boa qualidade, de primeira linha e atender aos dispositivos
da Lei 8.078/90 (Código de defesa do consumidor) e as demais legislaçÕes pertinentes.

15.'1.5 - Náo seráo acéitos produtos com embalagem amassada, enferrujada, danificada, aberta, ou outros quaisquer

de natureza semelhante.

í6.1 - Os fiscais de contrato serâo designados pela Autoridade Compêtente

í7.í - Este procedimento licitatóÍio será eÍetuado através de Sistema de Registro de Preço, por tanto em

conformidade com o dispositivo no art. 7' inciso 20 do DecÍeto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotaÉo será

indicada somente antes da formalização do contrato, anexando a este processo até o momento apenas as unidades

orçâmentárias com suas respectivas quantidades.

18.1. ANEXOS I - A: LISTA DOS ITENS INCLUINDO PREÇO MEDIO

Óbidos/Pará, 22 de novembrc de 2022

Aldanete Viana
Secretaria Mun de volvimento Social

Decreto no 02012021
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17. Doc Recu - Das

í8 - Anexos
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ANEXOS I DO TERMO DE REFERENCIA

3.c- I

()

2

R$ 194.666,671

BRINOUEDO TIPO CARRO COM
QUATRO RODAS-
ESPECIFICAÇAÔ:CORES
VIVAS,PRODUZIDO EM PúSTICO
RESISTENTE, DIVERSOS
MODELOS DIMENSÔES:C 18,5 X I

6,5 A 7.0 CM NO
MINIMO, RECOMENDADO A PARTIR
DE 2 ANOS EMBALAGEM CAIXA
OU ENCARTELADO APROVADO
PELO INMETRO, INFORMAÇÓES
ADICINAIS:COM
SACO/EMBALAGEM DE PRESENTE

UND 8000 R$ 24,33

BRINQUEDO TIPO KIT COZINHA -
ESPECIFICAÇÃO: COM 05 PEçAS
DE BRINQUEDO INFALTIL,
COMPOSTO POR 1 FOGÁO,1
PANELA COM CABO, 1 FRIGIDEIRA
E 2 ACESSORIOS SORTIDOS
.TAMANHO DA PANELINHA COM
CABO:14 CM DE LARGURA X 5 CM
DE ALTURA: TAMANHO DO
FOGÃO: 21 CM DE COMPRIMENTO
x l5 cM DE
LARGURA.SEGURANÇA: CONTÉM
O SELO DO INMETRO.MATERIAL
PLÁSTICO RESISTENTE
RECOMENDADO A PARTIR DE 2
ANOS, EMBALAGEM CAIXA OU
ENCARTELADO, APROVADO PELO
INMETRO INFORMAÇÔES
ADICIONAIS:COM SACO
/EMBALAGEM DE PRESENTE

UND 8000 R$ 174 666,67R$ 21,83
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3

BRINQUEDO TIPO BOLA DE
FUTEBOL - ESPECIFICAÇÁO:
MATERIAL
EMBORRACHADO(VINIL) PESO
APROXIMADO DE 2OOG,
APROVADO PELO INMETRO COM
EMBALAGEM PARA PRESENTE

UND 8000 R$ 24,00 R$ 192 000,00

4

BONECA DIVERSAS 28 CM -
ESPECIFICAÇÂO : BONECA COM
VESTIDO DE FESTA EM CORES
OIVERSAS,COM 28CM E
FORNECIDA EM CAIXA.
APROVADO PELO INMETRO.
INFORMAÇÓES ADICIONAIS: COM
SACO/EMBALAGEM DE PRESENTE

UND 8000 R$ 26,83 R$ 214.666.67

5 UND 4000 RS 26,83

JOGO DE MEMORIA -
ESPECIFICAÇÃO:TEMAS
VARIADOS, RECOMENDADO A
PARTIR DE 3 ANOS.APROVADO
PELO INMETRO. INFORMAÇÓES
ADICIONAIS:COM
SACO/EMBALAGEM DE PRESENTE

VALOR GLOBAL R$ 883.333,33
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