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PÁGINA CERTIFICADA

04 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, BAHIA, em conformidade com o art. 75,§ 3º, da 
Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público 
que a Administração pretende realizar a Contratação de empresa para Aquisição de equipa-
mentos para uma academia ao ar livre, conforme especificações e quantidades estabelecidas 
no termo de referencia. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo 
de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Pro-
postas deverão ser encaminhadas a CPL até 08/10/2021 às 08h00.

Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, através do e-mail: 
licitacaolicinio@gmail.com. Valor estimado do item é de R$ 34.183,04 (trinta e quatro mil cento 
e oitenta e três reais e quatro centavos).

Licínio de Almeida, Bahia, 04 de Outubro 2021.
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA 
CNPJ: 14.108.286/0001-38 
 

 
PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA 

TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196 
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
PROCESSO Nº 078/2021 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Aquisição de equipamentos para uma academia ao ar livre, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 
 
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1,00 

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 
OBJETIVO: Melhora a capacidade 
cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a 
resistência muscular dos membros inferiores. 
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no 
mínimo 2 ½” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 1 
½” x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado 
SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra 
mecânica maciça de no mínimo 1 ¼. Chapas de 
aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. 
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se 
rolamentos blindados. Tampão embutido interno 
em plástico injetado de no mínimo 2” com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo, acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e 
porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação, 
instruções de utilização e dados da fabricante. 
PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó 
eletrostático com película protetiva de resina de 
poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 
3/8” x 2 ½” GARANTIA: 12 meses sob defeitos 
de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO 
POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE 
USUARIO: I: 1 – D: 2 – T: 3 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos. 

 
 
 
 
 
Azul Escuro e    
Amarelo 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1,00 

ELIPTICO MECÂNICO DUPLO 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm 
1’ ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1’ x 2mm. Chapas 
de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 
4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 
2mm. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1’ ¼ . 
Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico. 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela 
zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de 
fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M de alta fixação com 
identificação dos grupos musculares, instruções de 
utilização e dados da fabricante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Azul Escuro e 
Amarelo 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO Fortalece os 
membros superiores, melhorando a coordenação 
motora. Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 
mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN 
(55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 
duplos), tratamento de superfície a base de 
fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, 
chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela 
zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro 
maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos 
zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 
embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão 
embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro e  
Amarelo 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1,00 

ELIPTICO MECÂNICO DUPLO 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm 
1’ ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1’ x 2mm. Chapas 
de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 
4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 
2mm. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1’ ¼ . 
Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico. 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela 
zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de 
fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M de alta fixação com 
identificação dos grupos musculares, instruções de 
utilização e dados da fabricante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Azul Escuro e 
Amarelo 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO Fortalece os 
membros superiores, melhorando a coordenação 
motora. Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 
mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN 
(55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 
duplos), tratamento de superfície a base de 
fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, 
chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela 
zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro 
maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos 
zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 
embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão 
embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 3’ ½’, ambos com acabamento esférico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro e  
Amarelo 
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acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M 
com identificação dos grupos musculares com 
logomarca da fabricante. 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL 
Melhora a resistência aeróbica, coordenação 
motora, resistência muscular localizada e o 
sistema cardiovascular. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1 x 
1,50 mm; ¾ x 3,00 mm. Tubo trefilado 
SCHEDULLE 80. . Tubo trefilado de no mínimo 
55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com no 
mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no 
mínimo 3/16’ x 1’ ¼. Barra Redonda de no mínimo 
1’ ¼ ; ¾’. Ferro redondo de no mínimo 3/8’. 
Tampão em plástico injetado de no mínimo 3’1/2. 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela 
zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8”. Parafusos e porcas de 
fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; 
tratamento de superfície a base de fosfato; película 
protetiva de resina de poliester termo-endurecível 
coloridocom sistema de deposição de pó 
eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e 
acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
com identificação dos grupos musculares com 
logomarca da fabricante. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos 
membros inferiores e músculos das coxas e 
pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo2’ ½ x 2 mm ; 2’ x 3 mm. Chapas de aço 
carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de 
fixação do equipamento e 2 mm para banco e 
encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e 
estampados com bordas arredondadas. Chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. Parafusos e 
porcas de fixação zincadas. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo. Utiliza-setratamento de superfície 
a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester termo-endurecível coloridocom sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto 
de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado 
padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 
musculares com logomarca da fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

SIMULADOR DE REMO DUPLO 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 
2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. 
Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm 
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de 
fixação do equipamento e 2 mm para banco e 
encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e 
estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 
duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 
película protetiva de resina de poliester termo-
endurecível colorido com sistema de deposição de 
pó eletrostático, batentes redondos de borracha 
flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos 
zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. 
Tampão embutido interno em plástico injetado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 
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no mínimo 2’ com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado. Tubo único com redução de 
diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada 
de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, 
instruções de utilização e dados da fabricante. 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

BARRAS PARALELAS 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 1 ½ x 1,50 mm. 
Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. 
Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 
mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela 
zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro 
maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e 
porcas de fixação zincadas. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ 
com acabamento esférico.Utiliza-se tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliester termo-endurecível colorido 
com sistema de deposição de pó eletrostático, 
solda mig, acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 
3M de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da 
fabricante. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
1,00 

FLEXÃO MARINHEIRO 
Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos 
membros superiores e tronco. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 
1’ ½ x 3 mm. Chapas de aço carbono de no 
mínimo 1/4”. Chapa cortada a laser. Chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. Tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliester termo-endurecível colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M com identificação dos 
grupos musculares com logomarca da fabricante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Azul Escuro 
e Amarelo 

 
 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

APC - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA 
DIAGONAL INCLINADO 
Fortalece e aumenta a mobilidade das articulações 
dos ombros, cotovelos e punhos, melhorando a 
coordenação motora e a amplitude articular. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo3”.½” x 2,0mm; 2” x 2,0mm; 1” x 
1,50mm; ¾” x 1,20mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 3/16”; 1/8” de espessura. Utiliza-se pinos 
maciços rolamentados (rolamentos duplos – com 
dupla blindagem), tratamento de superfície a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador 
com flange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a 
laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo 5/8” x 1.¼” e arruela zincada de no mínimo 
5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 
3/8’. Tubo de aço carbono trefilado DIN2393 
(55x47). Tampão embutido interno em plástico 
injetado de no mínimo 3”.½” e embutido de de 
metal com no mínimo 2”.¼”, ambos com 
acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul 
Escuro e 
Amarelo 
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de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da 
fabricante. 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

APC - JOGO DE BARRAS 3 ALTURAS 
Características: Fabricado com tubos de aço carbono 
de no mínimo 3’ ½ x 2,00 mm, 1’ ½ x 1,50 mm. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm 
para ponto de fixação do equipamento; Tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliéster termo-endurecível colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. 
Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 
3/16’, corte a laser. Fixação com chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
3’ ½ com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, 
arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação dos 
grupos musculares, instruções de utilização e 
dados da fabricante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azul 
Escuro e 
Amarelo 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

PLACA ORIENTATIVA 
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no 
mínimo 2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em 
plástico injetado de no mínimo 2", com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo. Adesivo frente e verso com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho 
submerso a base de fosfato. Sistema de deposição 
de pó eletrostático com película protetiva de resina 
de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Aterramento GARANTIA: 12 meses sob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azul 
Escuro e 
Amarelo 
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de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da 
fabricante. 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

APC - JOGO DE BARRAS 3 ALTURAS 
Características: Fabricado com tubos de aço carbono 
de no mínimo 3’ ½ x 2,00 mm, 1’ ½ x 1,50 mm. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm 
para ponto de fixação do equipamento; Tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliéster termo-endurecível colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. 
Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 
3/16’, corte a laser. Fixação com chumbador 
parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
3’ ½ com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, 
arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação dos 
grupos musculares, instruções de utilização e 
dados da fabricante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azul 
Escuro e 
Amarelo 

 

 
ITEM QUANT DESCRIÇÃO COR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

PLACA ORIENTATIVA 
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no 
mínimo 2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em 
plástico injetado de no mínimo 2", com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo. Adesivo frente e verso com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho 
submerso a base de fosfato. Sistema de deposição 
de pó eletrostático com película protetiva de resina 
de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Aterramento GARANTIA: 12 meses sob 
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defeitos de fabricação. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1. As academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a fazer 
atividade física, principalmente na terceira idade. Com a vantagem de ter um 
ambiente agradável, as academias têm aparelhos que ajudam a trabalhar a força 
muscular e a ativar as articulações. Atualmente, com um cotidiano corrido e 
cheio de tarefas, fica difícil arrumar tempo para atividades físicas. Segundo dados 
de pesquisas feitas por um grupo de países em desenvolvimento, mais de 60% 
dos adultos que moram em regiões urbanas praticam exercícios físicos com uma 
frequência muito baixa. Então, uma ótima alternativa tanto para quem não tem 
tempo quanto para quem não tem dinheiro para ir a uma academia convencional 
é começar a usufruir de uma academia ao ar livre, essas academias estimulam a 
prática de exercícios físicos sem requerem um esforço exagerado dos usuários. 
Por isso elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e 
procura o fortalecimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de 
saúde provocados pelo sedentarismo. Por manter contato com a natureza, é 
muito importante principalmente para quem tem muitos problemas envolvendo o 
trabalho ou os estudos. Já foi comprovado que manter esse tipo de relação 
algumas vezes por semana é benéfico para ajudar a reduzir o estresse, 
depressão e outros tipos de doenças nervosas. Além disso, frequentar uma 
academia ao ar livre possibilita que aumente suas habilidades sociais, já que 
todas as pessoas dividem os aparelhos. Portanto, é de suma importância a 
Implantação da Academia ao Ar livre no Município de Licínio de Almeida. A 
Academia ao Ar Livre é composta por 11 equipamentos. Desse modo, a 
implantação de um serviço desta natureza contribui na qualificação dos serviços 
municipais, e consequentemente, na concretização das possibilidades de um 
envelhecimento ativo, em consonância com as Políticas Públicas voltadas para a 
População deste município. 
 
2.2. A quantidade estimada foi elaborada visando que os equipamentos atendam 
todas as necessidades de atividade fisica do corpo. 

 
3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA 
 
 
3.1. Considerando a necessidade de melhorar envelhecimento da população e 
atendimento aos mais carentes no qual não detem de condições para frequentar 
academias particulares o município opitou por instalar academia ao ar livre. 

2. JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTAÇÃO

2.1. As academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a fazer ativida-
de física, principalmente na terceira idade. Com a vantagem de ter um ambiente agradável, as 
academias têm aparelhos que ajudam a trabalhar a força muscular e a ativar as articulações. 
Atualmente, com um cotidiano corrido e cheio de tarefas, fica difícil arrumar tempo para atividades 
físicas. Segundo dados de pesquisas feitas por um grupo de países em desenvolvimento, mais de 
60% dos adultos que moram em regiões urbanas praticam exercícios físicos com uma frequência 
muito baixa. Então, uma ótima alternativa tanto para quem não tem tempo quanto para quem 
não tem dinheiro para ir a uma academia convencional é começar a usufruir de uma academia 
ao ar livre, essas academias estimulam a prática de exercícios físicos sem requerem um esforço 
exagerado dos usuários.

Por isso elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e procura o fortale-
cimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de saúde provocados pelo seden-
tarismo. Por manter contato com a natureza, é muito importante principalmente para quem tem 
muitos problemas envolvendo o trabalho ou os estudos. Já foi comprovado que manter esse tipo 
de relação algumas vezes por semana é benéfico para ajudar a reduzir o estresse, depressão 
e outros tipos de doenças nervosas. Além disso, frequentar uma academia ao ar livre possibilita 
que aumente suas habilidades sociais, já que todas as pessoas dividem os aparelhos. Portanto, é 
de suma importância a Implantação da Academia ao Ar livre no Município de Licínio de Almeida. 
A Academia ao Ar Livre é composta por 11 equipamentos. Desse modo, a implantação de um 
serviço desta natureza contribui na qualificação dos serviços municipais, e consequentemente, na 
concretização das possibilidades de um envelhecimento ativo, em consonância com as Políticas 
Públicas voltadas para a População deste município.

2.2. A quantidade estimada foi elaborada visando que os equipamentos atendam todas as 
necessidades de atividade fisica do corpo.

3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA
3.1. Considerando a necessidade de melhorar envelhecimento da população e atendimento 

aos mais carentes no qual não detem de condições para frequentar academias particulares o 
município opitou por instalar academia ao ar livre.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DESUPRIMENTO
4.1. A aquisição dar-se-á por contratação direta, dispensa de licitação, conforme
Art. 75, da Lei 14.133/2021.
4.2. O fornecimento será efetuado em um unica remessa, com prazo de entrega não superior 

a 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do 
instrumento de contrato, se for o caso.

4.3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Praça Dois de Julho N 33, 
Centro de Licínio de Almeida, no horário das 08:00 às 14:00

horas.

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
Os bens serão recebidos:
5.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes neste termo de referencia.
5.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

neste termo, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05
(cinco) dias do recebimento provisório.
5.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento doprazo.
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6. HABILITAÇÃO JURIDICA/QUALIFICAÇÃO TECNICA/ REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA
6.1. Para fins de contratação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos 

de habilitação:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 
de documento comprobatório de seus representantes;

b) No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;

c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da con-
solidação respectiva,

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da
União/Seguridade Social, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equi-

valente na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede da Empresa;
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
7.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompa-
nhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, 
modelo, tipo, procedência e prazo degarantia;

7.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnicaautorizada e devem 
ter, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por 
vencer, com a data de validade impressa em cada item;

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº

8.078, de1990);
7.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administra-

ção, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suasexpensas, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, o produto com avarias oudefeitos;

7.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presentelicitação;

7.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que ante-
cede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devidacomprovação;

7.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;

7.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condi-
ções autorizadas no Termo de Referência ou na minuta decontrato;

7.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução docontrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Contratante obriga-sea:
8.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provi-

soriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimen-
todefinitivos;

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de ser-
vidor especialmentedesignado;

8.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. ESTIMATIVAS DOS PREÇOS
9.1. O setor de Compras realizou pesquisa de preços, tendo esta administração estimativa 

do valor global da contratação.
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência cor-

rerão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do Secretaria Municipal de 
Governo, 2014 – Manutenção da Secretaria de Infra- Estrutura e serv. públicos, 5200 – Equipa-
mentos e Material Permanente, Fonte 094400 Cessão Onerosa.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS
11.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossívelreparação.

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.

12.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanha-
mento e controle da execução docontrato.

12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da forne-
cedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei-
ções técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, 
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade a Lei nº 14.133, de 2021.

12.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventual-
mente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos obser-
vados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13. DA PROPOSTA COMERCIAL
13.1. Os interessados deverão apresentar proposta comercial, acompanhado dos documentos 

de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista, no Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura 
Municipal, praça 02 de Julho, 33, Centro, Licínio de Almeida- BA – CEP: 46330-000 até as 08 
horas do dia 08 de Outrubro de 2021 ou através do e-mail: licitacaolicinio@gmail.com até o res-
pectivo horário.

13.2. Não serão recebidas propostas, após o horário fixado no subitem acima.
13.3. As propostas apresentadas pelos interessados deverão conter, no mínimo:
a) Preços unitários e totais;
b) Indicação de marca dos produtos ofertados; e
c) Concordância integral com os termos consignados neste Termo de Referência.

14. CRITÉRIO DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
14.1. Menor preço global.
15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista na lei 14.133/21.
Município de Licínio de Almeida, Bahia, 04 de Outubro de 2021.
Identificação e assinatura do servidor responsável

Aprovo, em 04 de Outubro de 2021.
_________________________
Frederico Vasconcellos Ferreira
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