
ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Aquisição de Brinquedos para meninos, meninas e guloseimas, serão distribuídos às
crianças em comemoração as festividades Natalinas 2021 do Município de Aquidauana/MS.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

3

- Bola de futebol campo, quadra ou praia
(areia ) , pvc, cores diversas, com no mínimo 65

cm de circunferência, revestida de película com
0% de absorção de água;
- Construção matrizada e confeccionada em
PVC atóxico;
- Peso da bola cheia: de 310 gramas a 370
gramas;
- Com câmara vinílica, com válvula não
removível;
- A bola poderá ser similar ao modelo em anexo,
sendo as cores e a arte gráfica
submetidas à aprovação da Contratante;
- As bolas deverão ser entregues cheias,
embrulhadas em papel de presente.
- Para transporte, os produtos deverão ser
armazenados em caixa máster de papelão;
- Certificado pelo Inmetro.
Boneca de Plástico Similar a Barbie com
Roupinha e Sapatinho;
Roupinhas variadas e sapatinho de salto;
Tamanho - 27cm
Cabeça em Vinil Cabelo em NylonCorpo e
Membros em Polietileno

(Com certificação do INMETRO )
Boneca modelo menina, gênero feminino;
Material: Corpo, braços e pernas, material
plástico.
Acessório: 01 secador de cabelo ,01 escova
,01 espelho,01 chapinha,01 pente,01 bolsinha
Cabelo modelado, em alto relevo, sendo 50% na
cor amarela e 50% na cor
castanho, laço de cetim no cabelo (de forma a
não se soltar facilmente) ou pintado em relevo,
Semblante alegre e saudável. Toda decoração

com alta
aderência e resistência;
As Bonecas deverão estar em suas caixas
original, embalas embaladas individualmente em
papel de presente.
Para transporte, os produtos deverão ser
armazenados em caixa máster de papelão.
Kit brinquedo (Avião super caça e Caminhão) -
Jogo similar ao modelo “Avião super caça e
Caminhão"
Material:
AVIÃO SUPER CAÇA- A 6,0 cm x L 25 CM X c
20 CM.
CAMINHÃO- A 7,5 cm, L, 80 COM X c 18 CM.
O kit deverá ser embalado em papel de presente
armazenado individualmente.
As cores podem variar entre as imagens
mostradas acima e o produto.
para transporte, os produtos deverão ser

armazenados em caixa máster de papelão;
Certificado pelo Inmetro.

UN 1.298,00 32,89 42.691,22

UN 1.298,00 16,68 21.650,64

KIT 1.298,00 34,31 44.534,38
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Total da Coleta: 112.049,24

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

4 Balas Macias 600g (Morango, Uva, Laranja ) PC 200,00 6,77 1.354,00
Apresentação: Pacote com 600g.
Características: Produto preparado a base de
açúcares fundidos e adicionado de substâncias
que caracterizam 0 produto, como suco de
frutas, óleos essenciais e adicionados de outras
substâncias permitidas; a principal
característica do produto é 0 de apresentar-se
macio, submetido a amassamento mecânico até
obtenção da consistência desejada. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

5 Pirulito em formato de coração, em pacote 600g. PC 100,00 8,80 880,00
Características: Pacote com 50 unidades, em
embalagem contendo informações do produto,
marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou
superior a 06 meses a contar da data de
entrega.

6 Pirulito de frutas com recheio de chiclete, pacote PC 100,00 9,39 939,00
de 600g.
Características: Pacote com no mínimo 50
unidades, sabores sortidos, em embalagem
contendo informações do produto, marca do
fabricante, data da fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 06
meses a contar da data de entrega

Valor Total estimado da aquisição: 112.056,81 (cento e doze mil e cinquenta e seis reais e oitenta e um
centavos).

Justificativa : Aquisição Faz-se necessária para a doação de brinquedos para crianças carentes em
Comemoração as Festividades Natalinas do Município de Aquidauana/MS,

Prazo de entrega: Em até 10 dias após a A.F

Condições de Pagamento: Em até 30 dias após N.F

Local de entrega: Honório Simões Pires,N° 618, Cidade Nova

Unidade Fiscalizadora: Secretaria municipal de Assistência Social

Foi excluído "Jogo similar ao modelo Dominó e Aquidauana(MS), 28 de Outubro de 2021.
Damas" do Termo de referencia inicial por meio
de pedido da C l 957/2021/SAS.
Sendo assim, substituídos 298 unidades de cada
um dos itens "Bola de Futebol de Campo, quadra
ou praia (areia), Boneca de Plástico similar Barbie
com roupinha e sapatinho e o Kit Brinquedo Avião
super Caça e caminhão"

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretario Municipal de Assistência Social
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Item 04: Kiti brinquedo (Avião
super caça + caminhão)
Jogo similar ao modelo “Avião super 
caça + caminhão.
Material:
Avião Super Caça - A 6,0 cm x L 25 cm x C 
20 cm +
Caminhão - A 7,5 cm x L 8,0 cm x C 18 cm

Balas Macias 600g (Morango, Uva, 
Laranja)

Pacote 200

Apresentação: Pacote com 600g.
Características: Produto preparado a 
base de 
açúcares fundidos e adicionado de 
substâncias
que caracterizam o produto, como suco 
de
frutas, óleos essenciais e adicionados 
de outras
substâncias permitidas; a principal

Marcos Ferreira Chaves de Castro
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característica do produto é o de 
apresentar-se
macio, submetido a massamento 
mecânico até
obtenção da consistência desejada. 
Produto 
com validade igual ou superior a 90 
dias a
contar da data de entrega.

6. Pirulito em formato de coração, em 
pacote 
600g.
Características: Pacote com 50 
unidades, em
embalagem contendo informações do 
produto, 
marca do fabricante, data da fabricação 
e 
validade. Produto com validade igual 
ou 
superior a 06 meses a contar da data de 
entrega.

pacote 100

7. Pirulito de frutas com recheio de 
chiclete, 
pacote de 600g.
Características: Pacote com no mínimo 
50 
unidades, sabores sortidos, em 
embalagem 
contendo informações do produto, 
marca do
fabricante, data da fabricação e 
validade.
Produto com validade igual ou superior 
a 06
meses a contar da data de entrega

pacote 100

Mõjs h ir p.: iTlTWggjie Castro 
SecreSnò Muniõpa" Assistência Social 
PREFEITURA MUNICIPAL DEAQU1DAUANA-MS
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2. Especificação
Item 01: Bola de futebol matrizada
• Bola de futebol campo, quadra ou praia (areia), pvc, cores diversas, com no mínimo 65 cm de 
circunferência, revestida de película com 0% de absorção de água;
• Construção matrizada e confeccionada em PVC atóxico;
• Peso da bola cheia: de 310 gramas a 370 gramas;
• Com câmara vinílica, com válvula não removível;
• A bola poderá ser similar ao modelo em anexo, sendo as cores e a arte gráfica 
submetidas à aprovação da Contratante;
• As bolas deverão ser entregues cheias, embrulhadas em papel de presente.
• Para transporte, os produtos deverão ser armazenados em caixa máster de papelão;

• Certificado pelo Inmetro.

Item 02: Boneca -  modelo menina
Boneca de Plástico Similar a Barbie com Roupinha e Sapatinho;
Roupinhas variadas e sapatinho de salto; Tamanho - 27cm
Cabeça em Vinil Cabelo em NylonCorpo e Membros em Polietileno
(Com certificação do INMETRO)
Boneca modelo menina, gênero feminino;
Material: Corpo, braços e pernas, material plástico.
Acessório: 01 secador de cabelo ,01 escova ,01 espelho,01 chapinha,01 pente,01 bolsinha
Cabelo modelado, em alto relevo, sendo 50% na cor amarela e 50% na cor 
castanho, laço de cetim no cabelo (de forma a não se soltar facilmente) ou pintado em relevo, 
Semblante alegre e saudável. Toda decoração com alta 

aderência e resistência;
As Bonecas deverão estar em suas caixas original, embalas embaladas individualmente em 
papel de presente.
Para transporte, os produtos deverão ser armazenados em caixa máster de papelão

Item 03: Kit Jogos (Dominó e Dama)
Jogo similar ao modelo “Dominó e Damas”.
Material:

Dama/trilha sem gaveta: Eucatex, pinus, pedrinha em EVA.
Dominó: Dominó de Plástico Preto 28 Peças: - Super Fácil de Jogar; - Ideal para diversão em 
casa, reunindo a família; - Também pode ser usado para trabalho pedagógico como estímulo ao 
raciocínio infantil.
Os kits de jogos deverão ser embalados em pacotes de presentes individualmente, 
para transporte, os produtos deverão ser armazenados em caixa máster de papelão; 
certificado pelo Inmetro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS
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Item 04: Kiti brinquedo (Avião e Carro de boi)
Jogo similar ao modelo “Avião e Carro de Boi” .
Material:
Carro de Boi: plástico, medida mínima de 19cm comprimento x 7cm largura x 07cm de altura. 
Avião: plástico, medida mínima de 30cm comprimento x 25cm largura x 6cm de altura.
O kit deverá ser embalado em papel de presente armazenado individualmente. 
As cores podem variar entre as imagens mostradas acima e o produto.
para transporte, os produtos deverão ser armazenados em caixa máster de papelão; 
Certificado pelo Inmetro.

Item 05: Balas Macias 600g (Morango, Uva, Laranja)
Apresentação: Pacote com 600g.
Características: Produto preparado a base de 
açúcares fundidos e adicionado de substâncias 
que caracterizam o produto, como suco de 
frutas, óleos essenciais e adicionados de outras 
substâncias permitidas; a principal 
característica do produto é o de apresentar-se 
macio, submetido a massamento mecânico até 
obtenção da consistência desejada. Produto 
com validade igual ou superior a 90 dias a 
contar da data de entrega.

Item 06: Pirulito em formato de coração, em pacote 600g.
Características: Pacote com 50 unidades, em 
embalagem contendo informações do produto, 
marca do fabricante, data da fabricação e 
validade. Produto com validade igual ou 
superior a 06 meses a contar da data de 
entrega.
Item 07: Pirulito de frutas com recheio de chiclete, pacote de 600g.
Características: Pacote com no mínimo 50 
unidades, sabores sortidos, em embalagem 
contendo informações do produto, marca do 
fabricante, data da fabricação e validade. 
Produto com validade igual ou superior a 06 
meses a contar da data de entrega

SecrmuMnrmiiJai iJe Assislêiiu<rSociai
PREFEITURA MUNICIPAL DEAQÜ1DAUANA-MS
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3. Justificativa:
Faz-se necessária a realização de processo de licitação para aquisição deste objeto que se justifica 
face ao interesse público de proceder-se a confraternização de final de ano com às crianças 
atendidas pelos programas e projetos sociais e suas famílias, assim como famílias em mais 
vulneráveis do nosso município bem como aldeias e distritos, a Aquisição de 
Brinquedos para meninos e meninas e gulosemas (balas e pirulitos) que os mesmos serão 
distribuídos às crianças no NATAL de 2021 a ser realizado por esta secretaria. Tendo em vista 
que o objeto ora mencionado, tem como objetivo a doação de brinquedos as crianças carentes do 
nosso município, pois é através das brincadeiras que as crianças ultrapassam a realidade, e estes 
brinquedos ajudam a transformar suas vidas através da imaginação, devolvendo o direito cabível 
a criança.
3. Fonte De Recurso/Despesa Orçamentário:
Da estimativa dos valores da dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da 
seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 20
Unidade: 20.02
Funcional: 08.244.0218/ Manutenção dos programas e Gestões Sociais
Projeto / Atividade: 2.054/ Material de Distribuição Gratuita
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.010000/ Material de Distribuição Gratuita

4. Apresentação de Amostras:
As empresas vencedoras deverão apresentar no DIA do certame AMOSTRA(S) do item 
solicitado, sendo que deverão ser iguais ou semelhantes as fotos dos modelos neste termo. 
Dúvidas relativas a(s) amostra(s) poderão ser esclarecidas pelo e-mail 
desenvolvimentosocial@aquidauana.ms.gov.br.
5. Prazo de entrega e Local de Entrega /Execução
5.1 -  O item deverá ser entregue em dia úteis em horário de expediente das 7:00 horas á 13:00 
horas, sem qualquer ônus ao município e dentro do prazo MÁXIMO de 10 (dez) dias, conforme 
especificações acima descritas, cumprindo rigorosamente todas as obrigações, sob pena de 
rescisão contratual. Diretamente no endereço Rua Honório Simões Pires, 618/Vila Cidade 
Nova/Aquidauana-MS, de acordo com a solicitação de fornecimento, correndo por conta 
exclusiva da licitante os custos de transporte, frete, carregamento e descarregamento na forma 
necessária.
Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 
...77 .■777777777:7:7.   7 77777 777.77 7 77:777777:.. . ■ ' 7 77:' 7 7 7 77 : 777'.7 : 777: 7 7 : ' -. .. ...... 77.7:77:77777.7. . 7.7 777 ' ' ,: 7 777-777 7' ' \ 7 7 ^

6. Requisitos de aceitabilidade
Só será aceito o item com a entrega de acordo com o solicitado pelo município, principalmente 
com relação a descrição devendo este estar em perfeitas condições para o uso. Não será aceito 
pelo município o item em desacordo e fora de conformidade ao solicitado com o quantitativo e

teroíèrreira Chuvesde Casú 
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especificação, assim, o fornecedor ficará com a responsabilidade substituir o item em até 24 horas 
caso a recusa por estar fora da especificação.
7. Condições de Recebimento
O item será recebido por um servidor público municipal no ato da entrega.
8. Pagamento
8.1 O pagamento será de forma unica por transferência bancária de acordo com o fornecimento, 
efetuado, no prazo de até 30 dias após a entrega e o aceite do item, mediante apresentação da 
Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, e após a entrada da n f na Secretaria de Finanças, em 
conformidade com a legislação vigente, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social -  CND 
(INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
8.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou 
positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, 
da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
8.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, 
ou positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da 
Lei;
8.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
8.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 
com efeitos de negativa, emitida pelo TST -  Tribunal Superior do Trabalho.

■ ■ <   / ; J ■■■ ■ ■ ■' ■■ ■ < , ; :

9. Cronograma fisíco-fínanceiro
Por não se tratar de obras ou serviço de engenharia não há cronograma físico financeiro, porem 
esclarecemos que a entrega será integral e o pagamento de forma única após a entrega do item 
pela empresa vencedora.
10. Parcelamento e Execução
A entrega deverá ocorrer durante a vigência do contrato, e a entrega será integral e acompanhado 
pelo fiscal e gestor do contrato.
11. Modalidade da Licitaçao
A fim de se obter um menor preço optamos pela modalidade por Pregão com Julgamento menor 
valor, e através de CONTRATO.
12. Critérios de avaliação de proposta
As propostas serão classificadas considerando-se o menor valor do item.

13. Local de execução do objeto
O Objeto será executado no município de Aquidauana/MS

Casfr1
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14. Indicação de fiscal de contrato
14.1 -  Fica designado como fiscal do presente o Rubens Jesus de Arruda- CPF: 035.215.381-
41, conforme dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93;
14.2 - Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - 
CPF, sob n° 029.648.771-65, Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social 
-  FMAS.
15. Obrigações da contratada
15.1- 0  item deverá estar de acordo com aquele adjudicado e especificado na proposta,

15.2 -  A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não 
podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

15.3 -  Em caso de recusa do item, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo 
máximo de 24 (Vinte quatro) horas, sem qualquer ônus para administração.
15.4 -  O pedido dos itens será único, feito mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo 
legal.
15.5 -  O item deverá ser entregue acompanhado da nota fiscal, ANEXADAS AS 
RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, (posterior a entrega) dela devendo constar o número da do 
Pregão, Processo, autorização de fornecimento firmado ou empenho, e ainda, atestado no 
verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, 
além das demais exigências legais.
15.6 -  Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 -  Código de Defesa do Consumidor.
15.7 -  Todas as despesas relativas à execução do fornecimento correrão por conta exclusiva da 
licitante vencedora.
15.8 -  São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de 
ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
15.5.9 -  O Item deverá ser entregu conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis 
das 07horas às 13horas.
16. Obrigações do contratante
16.1- Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, respeitada a ordem 
e quantitativos a serem fornecidos.
16.2 -  Emitir autorização de compra.
16.3 -  Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital.
16.4 -  Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada.
16.5 -  Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no edital.
17. Informações Complementares
17.1 - A Licitante vencedora deve dar garantia contra danos ocasionados no transporte em que 
for vencedora, responsabilizando-se pela troca do produto defeituoso ou danificado.
18. Sanções por inadimplemento:

Çboves de Castre
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18.1. -  Dependendo da decisão do Gestor, a contratada ficará sujeita a sanção de multa de até 
20% sobre o valor do empenho no caso de descumprimento total ou parcial do objeto e/ou 
impedimento de licitar e contratar com o munícipio por um período de até 02 anos e/ou 
advertência. Sempre garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
19. Procedimentos de Gerenciamento:
19.1. -  O Gerenciamento do Objeto após o empenho será feito pela Secretaria de Assistência 
Social, especialmente no que se referir ao acompanhamento da execução, envio de notificações, 
convocações, publicações, encaminhamentos internos, pedidos de esclarecimentos, início de 
trâmites de sanção e recebimento do objeto, nos quais o fiscal auxiliará o gestor em tais 
obrigações.

Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQÜIDAUAN A-MS

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social
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Cl n°: 957/2021/SAS

Aquidauana - MS, 28 de outubro de 2021

Do -  Secretário Municipal de Assistência Social
Para -  Secretário Municipal de Administração/Compras

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para complementação da Cl 940/SAS para

supressão do item do “Jogo Similar ao modelo “Domino e Damas”” do Processo Administrativo

288/2021, e que seja acrescido “ampliar” as quantidades nos itens “Bola de futebol de Campo,

quadra ou praia(areia)”, “Boneca de Plástico similar a Barbie com Roupinha e Sapatinho”, e “Kit

Brinquedo (Avião super caça e caminhão)”. Seguindo a Tabela I.

Tabela I

Item Quantidade

“Bola de futebol de Campo, quadra ou praia(areia)”

“Boneca de Plástico similar a Barbie com Roupinha e Sapatinho”

298

298

“Kit Brinquedo (Avião super caça e caminhão)” 298

Ressaltamos que tal modificação não causará prejuízo ao erário público, tendo em vista que a

alteração diminuirá possibilidade da causar dessabores entre as crianças que serão atendidas com

os brinquedos.

Atenciosamente,
Mucos Ferreira Chaves ãe Castro
Secretário Municipal de Assistência Social

Marcos FérreirVChamdèCastro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 -  Vila Cidade Nova

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aciuidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200000


