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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA DE MUNrcrpAl DE EDUcAÇÃo - sEuro

CNPJ: 29.940.948/0001 -09

TERMo oe RereRÊrucn

1 DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisiçao de
uniformes para alunos matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal de
Educação de Eldorado do Carajás/PA, nas modalidades de Ensino Fundamental
e lnÍantil, e de acordo com as quantidades e especificaçÕes contidas neste Termo
de Referência.

2 DA JUSTTFTCATTVA DA AQUIS|çAO

JustiÍica-se perante o disposto na Lei no 47012021, dispõe sobre a obrigatoriedade
de uso de uniÍorme estudantil padronizado e gratuito nas escolas púbÍicas do MunicÍpio
de Eldorado do Carajás/PA e dá outras providências, CONSIDERANDO ainda o disposto
no item 5 e seguintes do Edital n" 00112022 - SEMED do concurso para escolha de
uniforme escolar da Rede Municipal de Ensino Público do Município de Eldorado do
Carajás/PA. Onde o uso de uniformes pelos alunos possibilita uma identificaçáo imediata
e evita que outras pessoas se infiltrem no meio escolar, proporcionando mais segurança,
equidade de direitos/deveres e evitando a exposição dos estudantes aos riscos do
ambiente exterior.

tevando em çonsideração que as unifq!"mes sãa de usa diário e ssfrem desgaste
ao longo do tempo, se faz necessário a aquisição de pelo menos duas unidades para

cada aluno. Justitiça-se a presente cantratação para atender as demandas existentes e
garantir a estrutura mínima necessária para o correto atendimento as normas da Rede
Pública Municipal de Ensino de Eldorado do Carajás/PA. Favorece a isonomia, pois

oferece pouco risco de comparação entre os alunos, diminui a ostentação e o deixa com
menor poder aquisitivo em pé de igualdade diante do grupo, equilibrando as diÍerenças
sociais, onde é programado para todos os tipos de corpos e evlta comparações entre os
mesmos. lsso diminui até o risco de bullying. Viabiliza a segurança no seu uso, por ter
um tecido flexível, o uniforme dá segurança no exercício das atividades escolares e nas
aulas de Educação Física. Proporciona a disciplina, uma vez que o uniforme ajuda na
assimilaçáo de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e dâ
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disciplina, indispensáveis para o desenvolvimento. Confere responsabilidade, já que
evita que a sala de aula se transforme em um local multicolorido que chame a atenção
pelas roupas e não pelo conteúdo. Proporciona ao aluno o sentimento de pertença, que
faz parte ativa do grupo, favorecendo o desenvolvimento da parte social da criança. Com
efeito, podemos verifrcar gue o uniforme escolar é um instrumento que colabora sob
aspectos significativos, para a Íormação de nossos alunos, favorecendo o

desenvolvimento integral dos mesmos e legitimando um dos principais papéis da escola.

3 ESPECTFTCAçÕES DO OBJETO

3.1 Nos valores deverão estar inclusos todas as despesas com: materiais; mão-de-obra
e encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; transporte; serviço de
manutenção e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perÍeita

execução do objeto. Nos preços unitários dos itens deverão incluir todas as despesas,
encargos e tributos pertinentes para mda execução do serviço.

4 DA FORMA E DOS PRAZOS DE EXECUçÃO

4.1 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de

QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes neste

Edital, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, ANVISA, e outros, atender
eficazmente às finalidades que dele(s) naturalmente se espera(m), conforme determina
o Código de Defesa do Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA
DO TRABALHO, do MINISTÉnIO DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso,

às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Vigilância Sanitária e demais
normas e legislação pertinente e em vigência.

4.2 Os pedidos dos serviços a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão
realizados ao longo da vigência do contrato. A cada solicitação será formalizada a
emissão da Ordem de Serviço onde serão detalhados os serviços e quantidades para a

entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser
encaminhada à Empresa contratada por meio de e-mai! ou outro meio eficaz.
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4.3 A empresa vencedora deverá disponibilizar o atendimento em até 24 (Vinte e quatro)
horas, não sendo aceito atraso superiores a 24 (Vinte e quatro) horas, após recebimento
da Autorização de Despcsa.

4.4 Todos os bens fornecidos ou serviços prestados seÍáo conferidos no momento da
entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não coresponder às
especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituiçáo ou
adequações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da aplicaçáo das
penalidades cabíveis;

4.5 A cada serviço realizado objeto deste Edital deverá (ão) sêr entregue(s)
acompanhado(s) de nota(s) distintas, ou seja, de acordo com os seÍviços solicitados, o
valor uniláÍio, a quantidadê, o valortotale o local da entrega, além das demais exigências
legais;

4.6 Cada fornecimento/serviço somente será considerado concluído mediante a emissão
de termo de recebimento definitivo;

4.7 Os objetos ou serviços serão recêbidos da seguinte Íorma: a) provisoriamente, para

efeito de posterior veÍificação da conformidade dos produtos com a especiÍlcação; b)

definitivamente, após a veriÍicação da qualidade e quanlidade dos produtos e
con§equente aceitação nos termos constantes da nota de autorizaÇão de despe§as.

4.8 A Nota flscal deverá ser descritiva, constar no da ordem de serviço, dados da conta
bancária para depósito do pagamento, bem como da CND TRABALHISTAS e CRF do
FGTS, CND ESTADUAL, FEDERAL E IVIUNICIPAL A Empresa contratada só poderá

emitir Nota Fiscal após a emissão da respectiva ORDEIV DE SERVIÇO, em
conÍormidade com o disposto na presente ATA.

4.9 O setor responsável pelo contrato de cada secretaria poderá solicitar à contratada,
justiÍicadamente, a substituição imediata de proÍissionais que estejam obstruindo a
execução do Contrato, que apresêntem conduta inadequada ou atentando contra o
patrimônio institucional ou material.

4.10 Os proÍlssionais, designados pela Contratada para execuçáo dos serviços, deveÍão
estar íazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção lndividual (EPl's) necessários
para garantir a salubridade do ambiente de trabalho.
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5 OBRTGAçÃO DA CONTRATADA

5.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto contratado, de modo obter
eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e
proposta da licitante.

5.2 Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal,
Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributário.

5.3 Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo
ou em parte, os produtos em que se verifique danos em decorrência do transporte,
avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituiçáo dos mesmos, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da notificação efetuada pela Organização.

6 DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO, HORÁRPS E DIAS DE ENTREGA

6.í LOCATS DE EXECUçÃO DE SERVTÇOS:

O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue nos endereços indicados
pela Secretaria Requisitante, no endereço: Rua da Rodoviária, N.o 30 - Eldorado do
Carajás - Pará, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8h00min às
17h00min, horário local, a critério da Contratante.

T ITENS

ITEM DESCRçÀO QNT

1

CONJ. SHORT MASCULINO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéster e 30%
em viscose), na cor branco e estamparia írente e verso e logomarca em silkscreen. Short
em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conÍorme layout.

112

CONJ. CALÇA MASCULINO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéster e 30%
em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.

112
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Calça, em helanca/tecido êlástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conforme layout.

3

CONJ. SHORT FEMININO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliestere 30o/o em
viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Short
em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. EspeciÍicaçóes de posicionamento ê detalhes da confecção em anêxo
conforme layout.

100

CONJ. SAIA FEMININO CRECHE: camisa em malha fria Pv (70% poliéster e 30% em
viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA
em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. Especificâçôes de posicionamento e detalhes da mnfecção em anexo
conforme layout.

100

CONJ. CALÇA FEMININO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéster e 30% em
viscose), na cor branco e estamparia írente e verso e logomarca em silkscreen. Calça,
em helanca/tecido elástico feilo com fio texturizado de políamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. EspecificaçÕes de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conÍorme layout.

6

CONJ. SHORT MASCULINO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70olo poliester e 30%
emviscose), na corbranco e estamparia frente everso e logomarca em silkscreen. Short
em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. Especificaçóes de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conÍorme layout.

428

7

CONJ. CALÇA MASCULINO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéstere30%
em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.

CalÇa, em helancaltecido elásticoÍeito com fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conforme layout.

428

CONJ. SHORT FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéstere 30%
emviscose), na corbranco e estampariaÍrente everso e logomarca em silkscreen. Short
em tecido helancaltecido elástico feito com Íio textunzado de poliamida na cor verde
bandeira. Especificaçôes de posicionamento e detalhes da conÍecção em anexo
conforme layout.

350

I

CONJ. SAIA FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéstere 30% em
viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA
em tecido helanca/tecido elástico fêito com fio texturizado dê poliamida na cor verde
bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conforme layout.

350

.10

CONJ. CALÇA FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha Íria PV (70% poliéster e 30%
em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.
Calça, em helanca/tecido elástico feitocom fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificações de posicionamento e

78
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detalhes da confecção em anexo conforme layout.

11

CONJ. SHORT MASCULINO INFANTO JUVENIL (6 e 10 anos) : camisa em malha fria PV
(70% poliester e 30% em viseose), na cor branco e estamparia frente e verso e

logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cot verde bandeira. EspeciÍicações de posicionamento
e detalhes da confecÇão em anexo conforme layout.

1265

't2

CONJ. CALÇA MASCULINO INFANTO JUVENIL (6 e 10 anos): camisa em malha fria PV
(70% políéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e

logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecidoelásticofeitocom flo texturizado de
poliamida na cor verde bandeira, com logomarea em silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme
layout.

1265

13.

CONJ. SHORT FEMININO INFANTO JUVENIL (6 a 10 anos): camisa em malha fria PV
(70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e

logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especiflcações de posicionamento
e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

794

14.

CONJ. SAIA FEMININO INFANTO JUVENIL (6 a 10 anos): camisa em malha fria PV (70%

poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. SAIA em tecido helanca./tecido elástico teito com fto texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da
confecção em anexo conforme layout.

794

15.

CONJ. CALÇA FEMININO INFANTO JUVENIL (6 a 10 anos): camisa em malha fria PV

(70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e

logomarcaemsilkscreen. Calça, em helanca/tecidoelásticoÍeitocom fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificaçôes
de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

700

16

CONJ. SHORT MASCULINO JUVENIL (11 a 14 anos) : camisa em malha fria PV (70%

poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em

silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da
confecÇão em anexo conforme lavout.

1265

17

CONJ. CALÇA MASCULINO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha fria PV (70%

poliéstere 30% em viscose), na corbranco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen.Calça,emhelanca/tecidoelásticofeitocom fio texturizado de poliamida na
cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

1265

18.

CONJ. SHORT FEMININO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha fria PV (70%

poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estampariafrente e verso e logomarca em
silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da
confecção em anexo conforme layout.

311
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CONJ. SAIA FEMININO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e Íogomarca em
silkscreen. SAIA em tecido helanca/lecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. EspeciÍicaÇões de posicionamento e detalhes da
conÍecção em anexo conforme layout.

312

20

CONJ. CALÇA FEMININO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor bÊanco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Calça, em helanca/tecido elásticofeito com fio texturizado de poliamida na
cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificações de
posicionamento e delalhes da confecção em anexo conforme layout.

3'1 1

2'l

CONJ. SHORT MASCULINO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70% poliéster e
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente everso ê logomarca em silkscreen.
Shot em tecido helanca/tecido elástico Íeito com fio texturizado de poliamida na cor
verde bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conforme layout.

187

22

CONJ. SHORT FEMININO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70% poliester e 30%
em viscose), nacor brancoe estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Shot
em tecido helanca/tecido elástico Íeito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conforme layout.

'133

23

CONJ. SHORT MASCULINO TAMANHO (M) : camisa em malha fria PV (70% poliéster e

30% emviscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.
Short em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor
verde bandeira. EspeciÍicações de posicionamento e detalhss de conÍscçáo êm
anexo conforme layout.

CONJ. SHORT FEMININO TAMANHO (M): camisa em malha fria PV (70% poliéster e
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.
Shot em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor
verde bandeira. Especificações de posicionamento e detalhes da confecçáo em
anexo conforme layout.

299

25

CONJ. SHORT MASCULINO TAMANHO (G): camisa em malha íria PV (70% poliéster e
30% em viscose), na cor branco e estampaÍia frente e verso e logomarca em silkscreen.
Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor
verde bandeira. EspeciÍicações de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conforme layout.

't 55

26

CONJ. SHORT FEMINO TAMANHO (G): camisa em malha fna PV (70% poliéster e 30%
em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Shot
em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. Especificaçóes de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conforme layout.

75

)7 CONJ. CALÇA MASCULINO TAMANHO (P): camisa em malha Íia PV (70% poliéster e
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.

187
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Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificaçóes de posicionamento e
detalhes da conÍecção em anexo conÍorme layout.

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70% poliéstere30%
em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.
Calça, em helanca/tecido elástico íeito com fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeire, com logomarca em silkscreen.

EspeciÍicações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme
layout.

133

29

CONJ. CALÇA MASCULINO TAMANHO (M): camisa em malha fria PV (70% poliéster e
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.
Calça, em helancaltecido elásticoÍeito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. EspeciÍicações de posicionamento e
detalhes da confecçâo em anexo conforme layout.

30

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANHO (M): camisa em malha fria PV (70% poliéstere 30%
em viscose), na cor branco e estamparia írente e verso e logomarca em silkscreen.
Calça, em helanca/tecido êlásticofeitocom íro texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificações de posicionamênto e

detalhes da confecção em anexo conforme layout.

298

31.

CONJ. CALÇA MASCULINO TAMANHO (G): camisa em malha fria PV (70% poliester e

30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.
Calça, em helanca/tecido elásticofeito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. EspeciÍicações de posicionamento e
detalhes da confecção em enêxo conÍorme layout.

155

32

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANHO (G): camisa em malha fria PV (70% poliéster e 30%

em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen.

Calça, em helanca/tecido elásticofeito com fio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira, com logomarca em silkscreen. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecçáo em anexo conforme layout.

50

JJ

CONJ. SAIA FEMININO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70% poliéster e 300/o

em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA

em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. EspecificaÇões de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conforme layout.

134

CONJ. SAIA FEMININO TAMANHO (M): camisa em malha fria PV (70% poliéster ê 30%
em viscose), na corbranco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA
em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
bandeira. EspêcificaÇôes de posicionamento e detalhes da confecção êm anexo
conforme layout.

2Sg

CONJ. SAIA FEMININO TAMANHO (G): camisa em malha fria PV (70% poliester e 30%
em viscose), na cor branco e estamparia frênte êverso e logomarca em silkscreen. SAIA
em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de poliamida na cor verde
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bandeira. Especificaçóes de posicionamento e detalhes da conÍecção em anexo
conforme layout.

Eldorado do Carajás - PA, 07 de novembro de 2Q22.
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