
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA 

TERMO DE REFERENdA 

1. INTRODUcAO 

1.1. Em cumprnentc so disposto no Arligo 3 ° , incisos I, lie ill la Lei 10.520/2002 ]  elaboramos 0 presents 

Termo de Reteréncia, a qua] content todas as informacOes necessaries pars qua seja efetuada através de 

Hcitaço a aquisiçäo de material de consume. 

2. SETOR/UNIDADE REQIJISITANTE 

2.1. Secretaria Municipal de Administraço, Planejamento e Gestão/PMRP 

Fundo Municipal de Educaçao 

Fundo Municipal de SaUde 

Fundo Municipal de Assislencia Social 

3. OBJETO 

3.1. A PRESENTE LlclTAçAo TEM COMO OBJETO A FUTURA E EVENTUAL AQulslçAo DE AGUA 

MINERAL E REFRIGERANTES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES GESTORAS DA 

ADMINISTRAcA0 PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 

4. JUSTIFICATIVA 

4,1. As aquisicOes cra soheitadas são necessârias para slender as unidades gesloras e setores da 

adrninistraçao pUbhca device aos evenlos e açes promovidos aos municipes airavés Jas secretahas 

municipals, bern como, supdr adequadanenle as unidades de atendirnento, de maneira qua possam 

desempenbar suas funçOes administrativas de Iona eficiente e de quandade. 

5. ESPECIFICAcOES TECNICAS 

5,1 Conforme Anexo I deste Termo de Referenda; 

6. DO PRAZO, coNDlcOEs E LOCAL DE FORNECIMENTO 

61, A entrega do reterido objeto na zona urbana devera set feita em urn prazo rnâxinlo de 30 (trinta) minutos 

após a emissão da Ordem de Conipra1Requsic5o autorizada pelo responsavel do orgâo/setor requisitante e no 

endereço constants na reteilda sohcitaçao. 

6.2 Nao serâ aceita mercadoda entregue em desacordo corn a Ordern de Cornpra. 0 fornecedor deverá 

apresentar 01 nota fiscal para cada Ordern de Compra recebida, esciarecendo-se due nãc serãa aceitas 

rasuras ou informaçOes incorretas quanto so histôrico da rnesrna e dados do comprador, se comprornetendo 

em caso de onto, trocar a referida Note Fiscal nurn prazo de 24 horas. 
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6.3 Nâo serao aceitos produtos corn enibalagens violadas ou corn avarias ocasionadas durance 0 seu 

transporte, devendo ser trocados no prazo mâxino de 1 (uma) horn par outro produto em perfeilo estado e de 

acordo corn as especificacoes descritas, apôs o comunicado do alnoxarifado e/ou fiscal do contrato para 

substituiçao do produto. 

6,4 0 prazo de vaLEdade dos produtas soilcitados devera ser equivalente a no minirno 75% do prazo da 

validade do produto, contado da data de fabricaço. 

6.5 A Atestaçao das notes fiscais/faturas qua comprovam a fomecirnenlo dos bens cabera so Fiscal do 

conirato, e so após 0 recebimento definitivo dos produtos/serviços devera seraceita e recebida a Nola Fiscal. 

66. A entrega do refeddo objeto na zone rural serâ par conta da Contratante nediante a ernissao da Ordern de 

Cornpra'Requisicao autorizada pelo responsavel do ôrgoIsetor requisitante. 

07. OBRIGAQOES DA CONTRATADA 

7.1. Fornecer as produtos de acordo corn a Ordern de CompralRequisiçâo emitida pelo árgao requisitante; 

7.2. Comunicar a contratante, por escrita, as eventuals 000rr6ncias que possarn prejudicar 0 tornecirnento 

contratado, fixando prazo para sua regularizaçao; 

73. Recolher, per sue conta e inteira responsabilidade, tados Os impostos, taxes e contdbuiçOes qua incidam 

sobre o contrato elou sabre as serviços decorrentes, inclusive de natureza social, trabalhista e previdenciada; 

7.4. As despesas decorrentes para a entrega do praduto sere de responsabilidade da Contralada. 

7.5. A Contratada deverâ fazer a reposiçäo dos produtas que näo preencharn as especificacOes, no prazo 

mâxirno prazo rnaximo de 1 (uma) hora, a contar da devoluçao, sendo qua em caso de nao aceitaçäo dos 

produtos, a devoluçao (frete) serâ por conta da contratada. 

7.6. 0 Conliatante Se res&va 0 direito de não receber 06 produtos qua esliverern em desacordo corn o 

previsto neste instnjmento convocatorio, podendo aplicar as sançöes cabiveis, nos temios da legislaço 

vigente. 

77. Fornecer produtos de phrneira qualidade. 

7.8. Garantir a fomecimento, nao deixando falter am seus estaques, os itens licitados. 

Rua Gonçalves Dias, n °  400— Centro - Rondon do Pará —PA— Fono: (94) 3326-139412008 - Cop: 68.638-000 



wi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA 

7.9. L o qua maLs couber. 

8. DOS RECURSOS 0RçAMENTARI0S 

8.1. Os recursos orçamentârios serao indicados na lavratura dos contratos recorrentes da Ata de Regisiro de 

Preços. 

9. DOPAGAMENTO 

9.1. 0 pagarnento do fatura será efetuado no prazo mâximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do die 

mediato a apresentaçao da Note Fiscal corn a efetiva entrega do objeto a posterior recebirnento ateslado por 

responsàvel pero setor ccmpetente; 

9.11. 0 pagamento seré creditado em favor da contralada, atraves de ordem bancOria, contra qualquer 

fence indrcado na proposta e na note fiscal, devendo pare isto, Vicar expilcitado 0 name, nUmera da 

agéncia a o nUmero da conta corrente em qua devera sal efetuado o créthto. 

9.2. Para efeito de cada pagarnento, a note fiscal/fat ore devera estar acompanhe das gulas de comprovaçäo 

da regularidade fiscal pare corn Seguridade Social (INSS), FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicilio ou sede do CONTRATADO. 

10. DA FlscALlzAçAo 

10.1. Cabera ao responsOvel da Unidade Gesbora designer 0 servidor pare acompanhar e fiscalizer a entrega 

dos rnateria[s dos ccntratos, pare atuar de acordo corn o Art. 67, § 1 0  da Lei n° 8.666/93. 

102. Alern do acompanhamento e da fiscalizaçao do fomecinenbo dos produtos, o Fiscal do contrato, poderO, 

ainda sustar qualquer fornecinento qua esteja sendo executado en desacordo corn o especificado, sempre 

que essa medida Se tornar necessAria. 

103. Caberã ao fiscal do contrato anolar em registro próprio todas as ocorréncias relacionadas corn o 

fomecirnento dos bens a produtos rnencionedos, delerrnThando o qua for necessário pare regularizacao das 

faltas ou defeitos observados. 

10.4. As decisOes e providOncies que uftrepassarem a competéncia do servidor designado deveräo sal 

soflcLtadas ao Ordenador de Despesas de Unidade Gestora, em tempo hábil pare a adocao de medidas 

convenientes. 

10.5. Cerlificar as fatures correspondentes e enceminhé-las ao Orgão Financefro da CONTRATANTE apôs 

constatar o fiel curnpmento des cond[çoes ajustadas. 
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106, Exigir da CONTRATAOAo cumprimento rigoraso das cbdgaçOes assumidas. 

11. DC ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES 

	

11.1. 	A Secretaria Municipal de AdminsIraçao, P!anejamento e Gestao/PMRP sera o Orgão Gerenciador do 

regstro de precos e parlicipantes as 03 (trés) Unidades Gesloras relacionadas no item 02; 

	

11.2. 	0 Orgao Gerenciador poderá admitir adesOes de ale cinco vezes a quantidade de itens registrados 

independentemente do nUmero de órgão não parficipanles qua aderireni, sendo qua cane orgão nao 

participants ou carona não pcdera exceder can per cento dos quantitativos dos !tens; 

12. VIGENCIA DA ATA 

	

121. 	A Ate lerá validade de 12 (doze) meses coritados da sua assinatura. 

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO 

	

13.1. 	0 canlrato terâ sue duração diretamente vinculada a vgênca dos respectivos crtditos orçamentáos, 

conforms thsposto no caput do artigo 57, da Lei n° 8.666193. 

	

13.2. 	A vigéncia dos contralos decorrentes das Atas de Registro de Preços sera regulada pale Lei no 

8.66611993 ]  especificamente no art 57 a seus incises. 

ADRIA$?E OLIVEIRA 
eta unicipal 
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