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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de TABELA DE BASQUETE MÓVEL E HIDRÁULICA, destinado à 

secretaria municipal de educação de Cametá, conforme especificações, quantidades e rotinas 

descritas neste Termo de Referência. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

Nº DESCRIÇÃO UND QDE 

01 

TABELA DE BASQUETE MÓVEL E HIDRÁULICA 

 Confeccionada em estrutura metálica em aço carbono e 

vigas perfiladas soldadas com sistema mig. Acionamento 

com sistema HIDRAÚLICO MECÂNICO (MANUAL), 

vidros   temperados   de   10   mm espessura com reenquadro 

na parte inferior de espuma protetora contra impacto e 

recortado no perímetro da fixação do aro evitando impacto 

direto entre o Aro e o Vidro, base (mesa) d1,20m na 

largura x 2,20m ou 1,70m. Pintura automotiva com 

espessura de 30 mícron, epoxi   oueletrostática,             

espuma protetora contra impacto nas partes frontais 

e laterais com densidade 23, espessura de 5cm, sistema 

de locomoção com Rodízios de "4" de diâmetro com esferas 

de aço e revestimento em poliuretano tipo "trem de 

pouso". O equipamento possui aproximado de cada unidade 

950kg. Aro Retrátil com 03 molas espirais para suportar 

uma carga Estática de até 82 kgs. 

PAR 

 

01 

 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A Secretaria Municipal de Educação com o intuito de atender as suas necessidades, vem 

por meio deste introduzir processo licitatório na modalidade de dispensa de licitação em função 

do valor, com fulcro na LEI 14.133/21. 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Benjamin Constant, Nº438, Bairro Centro, CEP: 68.400.000 – Cametá/PA 

 

3.2. Há de se destacar a peculiaridade desta contratação, haja vista a necessidade de aquisição 

de um Par de TABELA DE BASQUETE MÓVEL E HIDRÁULICA, para a quadra poliesportiva 

da E.M.E.F. São João Batista, necessitando desse equipamento para atender a necessidade dos 

estudantes e da população em geral. 

3.3. A eventual CONTRATAÇÃO tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal nº 14.133, 

Artigo 75, II de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições 

e exigências descritas neste termo e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto 

 

4. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL PELO 

RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1 O material deve ser entregue, no máximo, até 10 (dez) dias úteis após a ordem de 

fornecimento ter sido recebida pela CONTRATADA e a entrega, deve ser feita conforme 

cronograma nas dependências do almoxarifado da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - SEMED, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e 15 às 17 horas; 

4.2 Os materiais fornecidos deverão estar em acordo com as especificações ora 

apresentadas, constando dados de identificação do material, dimensões, composição e demais 

referências que permitam perfeita análise e aceitação.  

4.3 Os materiais serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligenciar 

junto à (s) CONTRATADA (s) visando ao esclarecimento das especificações e qualidade dos 

materiais oferecidos. Sendo que os materiais que estiverem em desacordo, serão devolvidos 

para que a troca dos mesmos seja efetuada em até 02 (dois) dias úteis. 

4.4 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as 

dependências da CONTRATANTE é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

4.5 O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

5.1. A CONTRATADA obriga-se a realizar correta e rigorosamente a entrega do equipamento 

objeto de dispensa de maneira a atender a todas as exigências deste termo. 
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5.2. A CONTRATADA entregará o equipamento no período determinado, nas condições 

exigidas e nas quantidades solicitadas pela CONTRATANTE. 

5.3. Atender prontamente às instruções e orientações da CONTRATANTE, no tocante à 

execução do contrato e submeter-se à ação da FISCALIZAÇÃO, constituída pela 

CONTRATANTE através de Ato Administrativo. 

5.4. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos materiais causados, diretos ou 

indiretamente, por seus empregados, seja em relação às instalações e bens da 

CONTRATANTE, instalações e bens sob responsabilidade da CONTRATANTE, ou ainda de 

terceiros quando do exercício das tarefas previstas neste Termo.  

5.5. Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os atos e omissões que seus empregados 

direta ou indiretamente venham a cometer, quando da execução do contrato, indenizando a parte 

prejudicada, quando for o caso.  

5.6. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 

terceiros, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando 

obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 20 (vinte) dias, contados 

a partir da comprovação da responsabilidade.  

5.7. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de 

descontar o referido valor da fatura do mês, sem prejuízos das sanções contratuais previstas.  

5.8. Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização. O não atendimento das solicitações 

feitas será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções 

da fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à 

adequada entrega dos equipamentos contratados.  

5.9. Admitir e dirigir sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 

necessitar, em todos os níveis de trabalho para a entrega dos equipamentos, correndo por sua 

conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista e civil, apresentando à 

CONTRATANTE, a relação atualizada desse pessoal.  

5.10. Pagar todos os tributos incidentes sobre sua atividade empresarial e sobre o objeto deste 

contrato, bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam ou venham a incidir sobre 

os seus empregados e/ou prepostos, apresentando os respectivos comprovantes à 

CONTRATANTE sempre que solicitado.  
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5.11. Relatar imediatamente a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, efetuando, a 

devida ocorrência e acrescentando todos os dados e circunstâncias considerados necessários aos 

esclarecimentos.  

5.12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto deste termo de referência, devendo orientar seus empregados 

nesse sentido.  

5.13. Manter durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram 

a sua habilitação no processo licitatório. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contrate obriga-se a:  

6.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa realizar a entrega do 

objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência;  

6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

6.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção;  

6.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da entrega dos equipamentos, na forma do 

contrato;  

6.6. 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.  

 

7. PAGAMENTO 
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7.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mediante depósito em conta corrente, 

através de ordem bancária, imediato, o valor devidamente discriminado na fatura/nota fiscal, 

contado da apresentação regular da documentação fiscal, que contemplará o valor total dos 

produtos e serviços, respeitadas as demais exigências definidas nesse termo e contrato 

correlatos. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da Secretaria 

Municipal de Educação. 

  

 

Cametá/PA, 25 de abril de 2022. 

 

 

____________________________________________ 

Ênio de Cravalho 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Municipal nº 518/2021-GAB-PMC    
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