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 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 O presente termo tem como objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 05 

ACADEMIAS AO AR LIVRE EM ÁREAS DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-

PA, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.  

3.  DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
3.1 Tendo em vista que a Administração do município de Cumaru do Norte-PA traz veemência em 
melhorar a qualidade de vida da sua população, com isso, tem o desígnio de desenvolver vários 
projetos e ações na área da promoção e prevenção da saúde. 
 
4. DA JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES; 
4.1 A aquisição desse material, faz-se necessário para equipar as academias de saúde ao ar livre, 

visando proporcionar uma melhor qualidade na prática de esportes e lazer, buscando dar condições 

de tais práticas em todas as localidades do município. 

4.2  A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, 

no qual as empresas concorrem na busca de oferecer o menor preço, sem com isso, comprometer 

a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviços prestados.  

4.3 O referido princípio trará benefícios e economia substanciais ao serviço público, cujas políticas 

e diretrizes devem estar orientadas para garantir e maximizar a qualidade e a quantidade de 

prestação de seus serviços à população, ao menor preço possível. 

4.4 A aquisição do material vem ao encontro com o plano do governo municipal que é o incentivo à 

prática de esportes, despertando o trabalho em equipe e o espírito de competição e lazer saudável 

entre os desportistas. 

4.5 Em observância ao art. 217 da Constituição Federal de 1988, que estabelece o dever estatal do 

fomento às práticas desportivas formais e informais, a proteção e o incentivo às manifestações 

desportivas, a aquisição e instalação de conjuntos de academias ao “ar livre” viabiliza o acesso 

gratuito dos cidadãos à atividade física em espaços públicos, a fim de melhoras os indicadores de 

saúde, a qualidade de vida da população Cumaruense e incentivar à prática de esportes. 

4.6 O objeto do presente estudo serão utilizados nas seguintes localidades: 
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4.6.1 Academia da Saúde na sede do Município de Cumaru do Norte-PA. 

4.6.2 2 unidades na Praça Municipal de Cumaru do Norte-PA. 

4.6.3 Estrela do Maceió- Distrito do Município de Cumaru do Norte-PA. 

4.6.4 Estrela do Pará- Distrito do Município de Cumaru do Norte-PA. 

 
4.4 UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS COM OS OBJETOS DESTE TERMO  
 

Área Requisitante Função Responsável 

Secretaria/ Municipal de Saúde Secretário Municipal José Ribamar Silva de Sousa 

 
 
5.  DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO QTD 

01 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2.00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO – PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE com instalação. 
Placa ilustrativa e orientativa frente e verso compostos de base tubular de 05 
polegadas com largura 2,0m, largura de 1,0m e 1,5m de altura. Papel adesivo com 
fotos ilustrativas impressas com tinta a lazer demonstrando alguns exercícios de 
alongamento junto com a descrição de cada um deles. 
Deve conter todas as especificações musculares de todos os aparelhos. Fabricado 
em tubo de aço carbono de chapa 1,00 x 2,00 x 1,5mm, 3” x 1,50mm. Pintura epóxi 
eletrostática. 

05 

02 ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE com instalação. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’½ x 2mm, 1’½ x 3mm, 1’ ½ x 
1,50mm; 1’x 2,00mm. Tubo de aço trefilado 2’ x 5,50mm SCHEDULE 80 
(60,30X49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, chapa de aço 
carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm 
para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Utilizar pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície e 
base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível 
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de 
borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal chumbador parabout 
de no mínimo 3/8’ x 2’ ½ parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico 

05 
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acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com 
identificação dos grupos musculares instruções de utilização e dados da fabricante. 

03 PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE com instalação. 
Possui 03 bancos projetados ergonomicamente para atender várias estaturas. 
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às 
ações climáticas. Isento de estofamento. De baixa manutenção. Estrutura principal 
em tubo redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14. Estrutura secundária em 
tubo redondo 02’’ na chapa 14 dobrado com perda mínima de perfil. Tubos 
cortados a laser. Base em ferro trefilado para montagem do equipamento. Chapas 
dobradas as frio com matriz. Pintura com acabamento siliconado e brilhante. 
Pegadas emborrachas a quente. Montagem dos equipamentos pelo fornecedor. 
Tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão. Pintura 
eletrostática em poliéster importada para uso externo. Parafusos 3/4x1” zincado 
com porca parlock. Base superior e inferior com flange 240mmx ¼ com sete 
orifícios de fixação. Solda tipo mig. Adesivo de músculos trabalhados. Possibilidade 
de duas pessoas usarem o equipamento ao mesmo tempo. Articulações com 
rolamento 6203 DDU. Retentor de vedação em borracha dupla automotiva. Cubos 
de 2” em aço 1045. Pegadas 05 emborrachadas em borracha especialmente 
desenvolvida para o uso externo. Batente em borracha super resistente. Pisantes 
em chapa de alumínio antiderrapante na estrutura do equipamento. Resistência 
obtida utilizando o peso corporal do usuário assento e encosto em Big Foot na cor 
cinza. 

05 

04 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE com instalação. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½” x 3mm. 1” x 1,5mm. ¾” x 
1,5mm. Tubo de aço carbono trefilado 2” x 5,54mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm). 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm. Utiliza eixos maciços, com 
rolamentos duplos pintura de pó eletrostática poliéster solda mig manípulos de 
baquelite tampas de aço carbono de 2mm estampadas para proteção dos 
rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 2 (dois) usuários 
simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, 
resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador 
parabolt ou chumbador flange. Adesivo de identificação do produto, músculos 
exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato 
para assistência técnica. 

05 
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05 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- 
EQUIPAMENTO DE GINPASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE – ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE com 
instalação. 
Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente às 
ações climáticas. Isento de estofamento. De baixa manutenção. Estrutura principal 
em tubo redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14. Estrutura secundária em 
tubo redondo 02’’ na chapa 14, dobrado com perda mínima de perfil. Tubos 
cortados a laser. Base em ferro trifilado para montagem do equipamento. Chapas 
dobradas a frio com matriz. 
Pintura com acabamento siliconado e brilhante. Pegadas emborrachadas a quente. 
Montagem dos equipamentos pelo fornecedor. Tratamento de superfície por 04 
banhos químicos sequenciais de imersão. Pintura eletrostática em poliéster 
importada apropriada para uso externo. Parafusos 3/4x1’’ zincado com porca 
parlock. Base superior e inferior com flanhe de 240mm x ¼ com sete orifícios de 
fixação. Solda tipo mig. Adesivo de músculos trabalhados. Possibilidade de uma 
pessoa usar o equipamento. Articulações com rolamento 6203 DDU. Retentor de 
vedação em borracha dupla automotiva. Cubos de 2” em aço 1045. Pegada frontal 
para proporcionar maior conforto e segurança ao usuário. Pisantes em chapa de 
alumínio ficado na estrutura do equipamento por arrebite. 
 

05 

06 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE- ATI INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE com 
instalação. 
Os aparelhos deverão ser fabricados com tubos de aço carbono de 3 ½ ”½x 2mm; 
2” x 2mm; 1” ½ x 1,50mm; 1” x 1,50mm; 1” ½x 1,50mm; ferro chato de 2” ½ x ¼. 
Utilização de pinos maciços, todos os rolamentados (rolamentos duplos). Pintura 
a pó eletrostática. Batentes de borracha. Solda mig. Orifícios para a fixação do 
equipamento. Cortes a laser. Especificações musculares em cada aparelho 
adesivo. Tampão de metal arredondado. Bancos estampados e arredondados 
sem quina. Resistentes à ações climáticas. Permitem a prática de 03 (Três 
usuários simultaneamente. 

05 

07 ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – 
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO com instalação. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3mm; 3’½x 3,75mm; 2’ x 
2mm; 1’ 1,50mm; ¾ x 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Chapas 
de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3mm 
para fixação do conjunto do volante. 

05 
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08 SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO – EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE com instalação. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½” x 3mm. 2 “ x 2mm. 1” ½ 
x 2mm. Tubo de aço trefilado 2” x 5,54mm schedule 80 (60,3 x 49,22mm).  
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm. 3mm. Pisantes fabricados em 
chapa de aço carbono de no mínimo 2mm estampado, com cantos arredondados, 
tampas de aço carbono de 2mm estampadas para proteção dos rolamentos, 
tampas em metal externas. 
Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, 
solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários 
simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, 
resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador 
parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, 
músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante 
e contato para assistência técnica. 
 

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 
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 
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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 Saúde 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, 01 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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