
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 

CNPJ: 30.676085/0001-93 
 TERMO DE JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1 Este TERMO DE JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, foi elaborado em cumprimento ao disposto 
na Lei Federal n.º 10.520, e Lei Federal n.º 8.666/93, e as demais normas legais e regulamentares. 
1.2 Decreto Federal nº 10.024 de 23 de setembro de 2019; 
1.3 Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações. 
2. OBJETO 
2.1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (PLAYGROUND) BRINQUEDOS DE MADEIRA EM ÁREAS DE 
POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA. 
3.  DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
3.1 Tendo em vista que algumas instalações do município se encontram danificada, e já em outros 
locais não possui nenhuma instalação, requer a instalação de parques infantis na cidade, para que 
seja proporcionado momentos de lazer, interação social para crianças que frequentam os espaços 
públicos do município. 
4. DA JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES; 
4.1 A contratação objeto deste estudo se faz necessária pela importância pedagógica atribuída aos 
brinquedos objeto deste, pois esses brinquedos são capazes de motivar as crianças a agir 
socialmente, ajudando umas as outras na diversão e aprendizado, nesse sentido, o significado do 
brincar vai além da diversão em si, significa aprender a resolver problemas, tomar decisões, 
explorar, negociar e conseguir de forma legitima através de situações que são relevantes e muito 
significativas. 
4.2 Assim brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante de 
educação para o educado através da orientação e observação, o mesmo pode avaliar e 
compreender como acontece o desenvolvimento social, cultural, emocional, físico-motor de cada 
indivíduo. 
4.3 Assim considerando todos os aspectos, a necessidade da aquisição do conjunto de 
equipamentos infantil para desenvolver as ações pretendidas e atender a demanda de lazer e 
educação paras as crianças do município. 
4.4 O objeto do presente estudo serão utilizados nas seguintes localidades: 
4.4.1 Escola Municipal do Distrito Estrela do Maceió. 

4.4.2 Praça Municipal de Cumaru do Norte-PA. 

4.4.3 Creche Municipal de Cumaru do Norte-PA. 

4.4.4 Escola Municipal do Distrito de Serra Azul. 

4.4.5 Escola Municipal do Distrito Estrela do Pará. 

 
4.4 UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS COM OS OBJETOS DESTE TERMO  

 

Áreas Requisitantes Função Responsável 

Secretaria/ Municipal de Educação Secretário Municipal 
Augusta Elias Pereira de Souza 
Martins 

Secretaria/ Municipal de Esporte e Lazer Secretário Municipal Antônio Alves de Sousa 
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5.  DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  QTD 

01 Balanço triplo de madeira – Fabricado em madeira de lei super resistente pintado com 
tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso zincado com 
cores vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA: 
-Comprimento: 4.10m 
-Largura: 2.40 m 
-Altura: 2.00m 
-Recomendado para crianças até 14 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40 e 40kg 
por criança). 
-Material do Brinquedo: Com madeira de cumaru. 
-Pintura em tinta esmalte sintética Premium e verniz polideck da sayerlack. 
- Observação: Lembrando que todo brinquedo deve ter a supervisão de um adulto. 

05 

02 Casa do Tarzan- Média- Casa do Tarzan media fabricado em madeira de lei, com parafusos 
galvanizados, oferecendo grande durabilidade ao produto e a segurança das crianças e 
instalação. 
FICHA TÉCNICA: 
- Comprimento: 7,60m 
- Largura: 5,20m 
- Altura: 4,0m 
- Material: Madeira de cumaru 
- Recomendado para criança de até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1.40m e 
40kg por criança). 
- Garantia de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. 
- Pintura em tinta esmalte sintética premium ou verniz polideck da sayerlack. 

05 

03 Gangorra dupla de madeira- gangorra dupla fabricada em madeira de lei super resistente 
pintado com tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso 
zincado e instalação. 
FICHA TÉCNICA: 
- Comprimento: 3,50m 
- Largura: 100m  
- Altura: 0,60m 
- Recomendado para crianças até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40, e 40kg 
por criança). 
- Material do brinquedo: Com madeira de cumaru. 
- Pintura em tinta esmate sintética premium e verniz polideck da sayerlack. 

05 

04 Carrossel 06 lugares de madeira- fabricado em madeira de lei, fixados com parafusos 
francês zincado, pintura tinta esmalte premium ou verniz e instalação. 
FICHA TÉCNICA: 
- Dimensões totais: (AxLxC) 0,90 X 1,30 X 1,30 M  

05 
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- Material: Madeira e Ferro 
- Idade Recomendada: Até 12 anos. 

05 Escorregador com passarela de madeira – Fabricado em madeira de lei super resistente 
pintado com tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso 
zincado com cores vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA 
- Comprimento: 4,60m 
- Largura: 0,60 m 
- Altura: 1,70 m 
- Recomendado para crianças até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40m e 
40kg por criança). 
- Material do brinquedo: Com madeira de cumaru. 
- Pintura em tinta esmalte sintética premium ou verniz polideck da sayerlack. 

05 

06 Cerca de madeira colorida- Cerca fabricada com madeira de lei, e com armação em ferro, 
réguas são fincadas com parafusos zincados, pintura em verniz polideck ou tinta esmalte 
industrial e fundo anti-corrosivo, com cores vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA 
- Altura: 0,90m; 
- Pintura em tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck da sayerlack. 
- Garantia de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. 
 

05 

07 Vai – vem de madeira- fabricado em madeira de lei super resistente pintado com tinta 
esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso zincado com cores 
vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA 
- Comprimento: 3,00m 
- Largura: 1,20m 
- Altura: 1,80m 
- Recomendado para crianças até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40m e 
40kg por criança). 
- Material do Brinquedo: Com madeira de cumaru. 
- Pintura em tinta esmalte sintética premium ou verniz polideck da sayerlack. 

05 

 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
6.1 Não se aplica; compete ao departamento de compras e planejamento Municipal. 
6.2 Os produtos elencados pertencem ao Planejamento Anual de Contratações 2022. Eles atendem 
as necessidades descritas dos itens deste termo. 
6.3 Foram observados os aspectos de viabilidade mercadológica, economicidade, eficácia, eficiência 
e padronização. 
6.4 As pesquisas de preços devem ser realizadas previamente, utilizando a pesquisa de preço, 
objetivando aproximar ao máximo ao valor de referência dos itens, tendo em vista o interesse 
público e o princípio da economicidade. 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
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7.1 Visando atender aos requisitos apresentados na descrição de necessidade, a Administração 
elaborou uma solução baseada na possibilidade de aquisição levou em consideração atividades 
desenvolvidas por este Município. 
 
8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
8.1 Estimativa das quantidades é suficiente. A demanda da licitação está amparada na solicitação 
do órgão competente e conforme suas previsões de consumo interno.  
8.2 Documentos constam dos autos, onde ser verifica os quantitativos e especificações de cada item 
a ser aderido. 
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
9.1 As pesquisas de preços foram obtidas pelo setor de compras e estão anexo ao Processo, o que 
servirá de parâmetros para a equipe de licitação a fim de averiguar a exequibilidade ou não dos 
preços a serem ofertados pelos interessados, bem como se os preços estão de acordo com o 
praticado no mercado, com vistas a buscar vantajosidade para a prefeitura em relação a preços de 
contratação. 
10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Não há contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto da contratação em referência. 
11. RESULTADOS PRETENDIDOS 
11.1    Sendo assim, a Secretaria Municipal de Administração entende que a solução apresentada 
é capaz de manter de forma satisfatória o planejamento já oferecido para o exercício de para o 
ano de 2022. 
12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO 
12.1 Atendimento às necessidades dos usuários desse Município, indo ao encontro das 
necessidades apresentando o Planejamento Estratégico relacionados à gestão das aquisições e 
contratações. 

 
Cumaru do Norte - PA, 09 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 
      Autorizado 

Celio Marcos Cordeiro 
Prefeito 

 
 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
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