
PREFEITURA MUNICIPAL BE RONDON DO PARA 
PODER EXECUTIVO 

TERMO DE REFERENdA 

1. INTRODucAO 

Em cuniprimento ao disposto no Artigo 3°, incisos I, II e Ill da Lei 10.520/2002, elaboramos a 

presente Terrno de Referenda, a qual contém todas as inlormaçoes necessaries pars qua seja 

efetuada através de licitagao a aquisição de material de consurno. 

2. SETOR/UNIDADE REQUISITANTE 

Preleitura Municipal de Rondon do Pare 

Fundo Municipal de Saüde 

Fundo Municipal de Assistëncia Social 

3. OBJETO 

AQUISIQAO DE ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS A SEMAD, FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 

MUNICiPIO. 

4. JUSTIFICATIVA 

A referida aquisiçao de géneros alirnenticios de origem animal tern a finalidade de 

suprir a necessidade basica da alimentaçao dos pacientes e funcionários plantonistas do 

Hospital Municipal, as atividades que são executadas na zone rural, treinamentos e 

qualificação dos profissionais da saUde. 

A necessidade cia referida aquisição pam a Secretaria Municipal de Administração 

as deve as açoes de segurança, bern corno, as atividades e açöes da administração. 

Para a Secretaria Municipal de Prornoçao e Assistência Social a aquisição de came 

e de suma importância pare atender as açães desenvolvidas por essa secretaria na zone 

urbana e rural do municipio, bern coma, em atendimento ao Abrigo Renascer. 

5. ESPECIFICAçOES TECNICAS 

5.1. Conforme Anexo I deste Termo de Referencia; 

6. DO PRAZO, CONDIçOES E LOCAL DE FORNECIMENTO 

6.1 A entrega do referido objeto na zone urbana devera ser feita em urn prazo maxima de 24 

(vinte e quatro) horas apes a emissäo da Ordem de CompraIRequisição autorizada pefo 

responsáve do órgao/setor requisitante e no endereço constants na referida solicitaçao. 
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6.2 Não sera aceita mercadoria entregue am desacordo corn a Ordern de Compra. 0 

fornecedor devera apresentar 01 note fiscal pare cada Ordem de Compra recebida, 

esclarecendo-se qua não serâo aceitas rasuras ou inforrnaçoes incorretas quanta ao 

histarico da mesma e dodos do comprador, se coniprometendo am caso de arm, trocar a 

referida Note Fiscal nurn prazo de 24 horas. 

6.3 Não serão aceitos produtos corn ernbalagens violadas ou corn evades, ocasionadas 

durante o seu transports, devendo ser trocados por outro am perfeito estado de acordo 

corn as especiflcaçoes descritas, tendo a mesma 0 prazo de 24 horas, apôs 0 cornunicado 

do almoxarifado e/ou fiscal do contrato pare substituição do produto. 

6.4 A Atestação das notes fiscais/faturas qua comprovam 0 fomecirnento dos bens cabera 

ao Fiscal do contrato, e so após o recebimento definitivo dos produtos/serviços deverá ser 

aceita e recebida a Note Fiscal. 

6.5. A entrega do referido objeto na zone rural sera por conta da Contratante mediante a 

emissâo da Ordem de Compra'Requisiçao autorizada pelo responsável do orgaolsetor 

reqthsitante 

07. OBRIGAQOES DA CONTRATADA 

7.1. Fornecer Os pradutos de acordo corn a Ordeni de Compra/Requisicao emitida pelo órgão 

requisitante; 

7.2. Camunicar a contratante, par escrito, as eventuals ocorréncias que possam prejudicar o 

fornecimento contratado, fixando prazo pare sua regularizaçao; 

7.3. Recolher, per sue conta e inteira responsabilidade, todos Os impostos, taxes e 

contribuiçoes qua incdam sobre o contrato e/ou sobre os services decorrentes, inclusive de 

natureza social, trabalhista e previdendâria; 

74. As despesas decorrentes pare a entrega do produto seré de responsabilidade da 

Contratada. 

7.5. A Contratada deverâ fazer a reposiçao dos produtos que nâo preencham as 

especificaçôes, no prazo niáxinio de 24 (vinte e quatro) horas, a canter da data da devoluçao, 

sendo qua am caso de näo aceitaçao dos produtos, a devoluçao (frete) será par conta da 

contratada. 
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76. 0 Contratante Se reserve a direito de nao receber as produtos qua estiverern em 

desacordo corn o previsto neste instrumento convocatória, podendo aplicar as sançOes 

cabiveis, nos terrnos da Iegislaçao vigente. 

7.7. Fornecer produtas de primeira qualidade. 

7.8. Garantfr a fornecimento, não deixando falter em seus estoques, os itens licitados. 

7.9. E  que mais couber. 

8. DOS RECURSOS 0RçAMENTARIOs 

Os recursos orçamentârios serâo indicados na lavratura dos coniratos recorrentes da Ate de 

Registro de Preços. 

9. DOPAGAMENTO 

9.1. 0 pagamento da fatura sere efetuado no praza máximo de 30 (trinta) dies, contados a 

partir do dia imediato a apresentaçao da Nota Fiscal corn a efetiva entrega do objeto e posterior 

recebirnento atestado par responsâvel pelo actor conipetente; 

9.1.1. 0 pagamento seth creditado em favor da contratada, através de ordern bancaria e/ou 

cheque nominal, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar 

explicitado o nome, nUmero da agenda e 0 nUmero da come corrente em qua deverâ ser 

efetuado 0 credito. 

9.2. Para efeito de cede pagarnento, a nota fiscallfatura devera estar acompanhada das 

guias de comprovação da regularidade fiscal pare corn Seguridade Social (INSS), FGTS, 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilia flu sede do CONTRATADO. 

10. DA FIScAUzAçAO 

10.1 Cabera so responsável da Linidade Gestora designer a servidor pare acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos materials dos contratos, pars atuar de acordo corn o Art. 67, § 1 0  da 

Lei n° 8.666193. 

10.2 Aléni do acompanharnento e da fiscalizaçao do fornecirnento dos produtos, o Fiscal do 

contrato, poderá, since sustar quaiquer fornecimento que esteja sendo executado em 

desacordo corn o especEficado, sernpre qua essa medics as tornar necessâria. 
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10.3 Caberâ 20 fiscal do contrato anotar am registro práprio todas as ocorréncias relacionadas 

corn o fornecimento dos bens e produtos mencionados, determinando 0 que for necessârio 

pare regularizaçao das faltas ou defeitos observados. 

10.4 As decisoes e providências qua ultrapassarem a competéncia do servidor designado 

deverao ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da tJnidade Gestora, am tempo 

hábil pace a adoçâo de medidas convenientes. 

10.5 Certificar as faturas correspondentes e encarninha-las so Orgao Financeiro da 

CONTRATANTE apOs constatar a fiel cumprirnento das condiçOes ajustadas. 

10.6 Exigir S CONTRATADA a curnprimento rigoroso das obrigaçOes assumidas. 

11. DO ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES 

11.1. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e GestâoIPMRP sere 0 

Orgao Gerenciador do registro de preços e participants as Unidades Gestoras 

relacionadas no item 02 

11.2. 0 Orgao Gerenciador padera adnhitir adesoes de ate cinco vezes a quantidade de 

itens registrados independentemente do nümero de Organ nan participantes qua 

aderirern, senda qua cada organ näa participants ou carona" näo podera exceder 

cern per cento dos quantitativos dos tens; 

12. VIGENCIA DA ATA 

12.1. A Ate tare validade del 2 (doze) mesas conlados da mm assinatura. 

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO 

111 0 contrato terá sue duração diretamente vinculada a vigência dos respectivas 

creditos orçanientários, canforme disposto no caput do artigo 57, da Lei no 

8 .666/93. 

13.2. A vigencia dos contratos decorrentes das Alas de Registro de Preços serâ regulada 

pale Lei no 8.66611 993, especificaniente no art. 57 e seus incisos. 

ADRIANJE OLIVEIRA 
PRE 	A 	NIICIPAL 
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