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UNIDOS CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Estado do Pará 
Município de Acará 

Prefeitura Municipal de Acará 
Secretaria Municipal de Saúde 

Gabinete do Secretário 

Ofício n° 02020 - GAB!SMS/P.M.A. 
Acará Pará, 20 de Março de 2020. 

Á Prefeita Municipal de Acará 

Exma. Amanda Oliveira e Silva Lima 

Assunto: Termo de Referência de aquisição de Abadas e Camisas. 

Prezados(as) Senhores(as); 

Após os cumprimentos de praxe, sirvo-me do presente para solicitar a vossa 
Exa. que autorize a abertura do procedimento licitatório em conformidade com o 
Termo de Referência em anexo para a aquisição de abadás e camisas para atender 
as necessidades desta Prefeitura Municipal e suas Secretarias. 

JUSTIFICATIVA: 

Faz-se necessário a aquisição de camisas com intuito de melhorar a identificação 
da equipe de apoio durante a realização dos eventos; proporcionar melhor 
organização deste serviço; criar um ambiente mais profissional nos eventos com a 
padronização visual da equipe e oferecer mais credibilidade e segurança aos 
participantes e palestrantes dos eventos. 

Na certeza da Vossa atenção e sem mais para o momento, subscrevo-me. 

Atenciosamente; 
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Estado do Pará 

Município de Acará 
Prefeitura Municipal de Acará 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 .OBJ ETO: 
Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de ABADAS e CAMISAS, para a uso em Eventos 
da Prefeitura Municipal de Acará, respectivamente. 

2. JUSTIFICATIVA: 
Faz-se necessário a aquisição de camisas com intuito de melhorar a identificação da equipe de apoio durante a 
realização dos eventos; proporcionar melhor organização deste serviço; criar um ambiente mais profissional 
nos eventos com a padronização visual da equipe e oferecer mais credibilidade e segurança aos participantes 
e palestrantes dos eventos. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
Deverão ser atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os esclarecimentos 
constantes nos ITENS deste Termo de Referência, 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID CULTURA SAUDE EDUC. ASS. SOCIAL TOTAL 
01 ABADAS COM 06 ARTES 

DE BLOCOS DIFERENTES. 
HELANCA 	LIGHT: 	100% 
POLIESTE, 	SUBLIMAÇÃO 
TOTAL 	FRENTE 	/COSTA, 
COM 	VIES 	BRANCO 	A 
GOLA 	E 	MANGA, 	NOS 
TAMANHOS PP, P, M, G E 
GG 

UNID 2000 2.000 

02 CAMISAS PRODUZIDAS EM 
TECIDO MALHA FRIA (PV 
67% 	POLIESTER 	E 	33% 
VSCOSE), 	NA 	COR 
BRANCA COM LOGOTIPO 
MEDINDO 	30CMX 	40CM 
FRENTEE NA COSTA 20CM 
X 	30CM, 	COM 	RIBANA 
BRANCA NA GOLA. 

UNID 500 1000 500 2.000 

03 CAMISAS PRODUZIDAS EM 
TECIDO MALHA FINA (PV 
67% 	POLIESTER 	E 	33% 
VSCOSE), 	NA 	COR 
BRANCA COM LOGOTIPO 
MEDINDO 	30CMX 	40CM 
FRENTEE NA COSTA 20CM 
X 	30CM, 	COM 	RIBANA 
AMARELA 	NA 	GOLA 	E 
MANGA 	EM 	TECIDO 
AMARELA. 

UNID 1000 1.000 

4- PROCEDIMENTO: 
4.1 A licitante vencedora de ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o fornecimento e entrega 
dos objetos a serem adjudicados pela Prefeitura Municipal de Acará. 

5- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: 



5.1- Os preços dos itens para fornecimento dos objetos serão os estipulados na adjudicação da Proposta da 
licitante vencedor, sendo que o valor de cada compra será da verba disponível, repassada pelo programa de 
cada órgão. 

6- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 
6.1 O prazo para fornecimento dos objetos descrito nesta licitação não poderá ser superior ao estipulado no 
contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho. 

6.2. Os objetos serão entregues na sede do Município de Acará e conferidos por servidor ou servidores 
designados pela administração pública municipal. 

6.3. Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em parte, o objeto 
eu não esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, bem como determinar prazo 
para substituição do objeto eventualmente fora de especificação. 

7- DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
O Contrato terá vigência até o término do Exercício de 2020, prorrogável na forma do Art. 
65 da Lei Federal n° 8.666/93, bem como a forma de pagamento do preço pactuado; 

8- DAS DEFINIÇÕES 
Considera-se CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de Acará; Considera-se CONTRATADA, a sociedade 
empresária contratada para fornecimento dos itens constantes do Tópico "ESPECIFICAÇOES DO OBEJTO"; 
Entende-se como Órgão Fiscalizador, aquele designado pela CONTRATANTE para, nos termos do ajuste 
contratual e demais dispositivos deste Termo, executar e fiscalizar os procedimentos inerentes ao 
fornecimento. 

Acará- PA, 20 de março de 2020. 
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