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ESTADO DO,PARA

eREF Erru RA M u NrciPÃioÉ snúrÁ gryç1. P9 ylll

il',ffi$tr. ;TT**H;ã; ffiüóõ;iõô,or -'ruMrEps, desta rorma, com o aumento da demanda de

determinados itens, faz se net"'l

legislações aPlicáveis u T-E-e§:19:

nô quadro abaixo:d.*-çã" té.rtôu dot p.odutot upu'udot "

TERMO DE REFERÍ,{CIA

r.r. AQU ffi Im§Hffi ffiÊüôsãr*'"ê-. spã. ii'ôàçõe s e q uant i d ades

discriminadas neste Termo de referência'

ãú sem condições de

aÍcar com as despesas ..i.,.'tt' aos serviços tunerários' T: illtlt:-, " O:":l:t:1T:.:tjli::::Ht

itativo

Erp.cincoço.s tlos Produtos:

) os pedidos serão atendidos através de solicitação, discriminando o quantitativo danecessidade do órgão solicitante'

>> A aceitação clo obieto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes deste Termo de

Referência.

Os produtos deverão ser novos e estarem em Perfei.t.ai condições de uso'

osserviçosdevematerder-?;-?1-si::*L1:"i,fffi,§i*§
3' Ír.návr I'v-:u'u-. " ""-' 

"nâo 
às normas do lnstituto nacional

5.1. O tbrnecià.n,o ,.Jér.,uado cle aco.cl, c.rn a necessiclâdc clo órgão, obc.cr
^- -r*iti-ãn .enrrsa ílâ narte deste(s)

ij;?,ililiilli,lliff::"J:::*ü"tü;;;;ó e'das ABN'rs vigentes, não se admirindo recusa da parte deste(s)

em decorrência de sobrecarga na sua capacidade téonica;

5.2. O produto será requisitado de acordo com as neccssi"*:9:t*:"^::i::lt:::
;:;: ;;;;;à" ,."a*" fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

- -t-.^1 -^1^- ^+^o rlai:i:illSllliJr;::T;:i-,:':ffi;il#';;;l* responsáver peros atos de controre e administração' através de

^^..r --^.,Li.1^.l.nniq r{e conferida a
';1âHTlil:il":""X,illi,,li,Y"';.r,#;#;; ;;ã;;," i produto será recebido rlepois de conrerida a

especificação, quantidade e preço pactuado'

5.6. Os produtos . ,erriços, oü.1.io, deste termo dr: referência serão entregues de forma imediata diretamente aos

usuários que estiverem soli.iturão tais serviços e ob.ietos, com a Íinalidade de promover eÍiciência por se tratar de utna

4.1. - O í)I !ÂNTIT}AD

DESCRIMINAÇÂO

uniclade 130
I

URNA POfuLAR PARA ADULTO EM NIADEIKA uulvr Its\rvrr^ Ervr

I'URATEX,VERNIZ FOSCO

URNA POPULAR PARA ADULTO, TAMANIIO ESPECIAL (EXTRA

ctÊMMADEIRACOMTAMPAEIvÍDURA'I-EX'-VERNIZF-OSCO-

T 
^ 
i,D ^ NI ID ATEY \/F'RNIZ F-OSCO

uniclade 20
2

unidade 30
3

URNA INTIANTII. ATE 90 CM. EM MADEIRA' COM TAMPA

nrrD ^TE\. \/EI)NI7 lrÔsco
unidade 30

4

unidade 30

5

URNA JUVENII, DL' I M Al tr l,4u lvt'

l]l.)
unidade 30

6
unidade 60

7
SERVIÇo DE REMoÇAo BELEM-PA a sAN lzt.

*:lffinÉrtrclçXOTXSTANHÃt-i a a saNra IZABEL Do

p41i 1ÁnrA URBANA)

-err.lcannoÉüffi

SERVIÇO DE REMOÇA(

úrnrriipro Dtt sANTA tzABELDoI4RA (AREA URBANA)

úrnrriipro DE sANiA IZABEL Do PARÁ ( 14D--

unidadc 60
u

unidadc i40
9

uniclade 120
l0

necessidade urgente'

tsM
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6.1. Os pagamentos clevidos serão realizados em até trinta dias após a entrega dos produtos' observando-ie'o'},yens
,l

ã.X.'n ao,r,o,acla deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discrimi

acornpatrha«la da lequisição dos mesmos'

]:]i!]','ffili:':ilffi;Jr'ffii,*r. crcpois cle vcrincada a regularidadc rlscal cla contratacla' Ílcanclo a

rlqc no nrâzô dc seus vencimell;i;i,lJil]l['i'i:i.I:r*-;;;';üili*^:u:*::':::::'1"]'* no praz.o dc se'l'ls vencime'lrtos

7.1. A Vigência tlo contrato deverá ser tle no mini11lT 1i".
8' DAs oBRIGA('Ull§ u.{ Lvr\ I MI^L

"t 
Uq;tft clcscrito no Termo de Reltrência c Nota de errpetrho'

8.1. A qr,ralicladc tlos ploclutos deverá set'tigorosame

nàosencloaceitoemnenhumahipótese,outrodiversodaquele.
8.2. Os preços cotarJos incluem todas as despesas de custo' seguro' frete, encargos ftscais, comerciais, sociais e

Santa Izabel do Pará,02 <ie agosto de2022'

trabalhistas ou clc qualcluer outra natureza'

8.3. O contrato poclcrá sofier alterações, obedecidas as disposições contidas no Art' 65 daLeiS'666193 e constante no

art. I 2. rlo Decreto Feclerat n" 7 '89212013 ' 
por ação ou omissão no fomecimento

8.4. lndenizarquaiscluerclanosouprejuízoscausadosàPrefeituraouatercetros'

do prcsente Contrato.
g.s. prestar as infbrmaçÕes e esclarecimentos sempre que solicitados pela contratante'

g,6. O dcscumprimento, injustif,cado do prazo fixado, no item anterior para execução dos serviços e ou entrega de

mercadorias e bens. acarretará em multa pecuniária Oi*iu' no' termos do Edital e Contrato a ser ftrmado' ficando o(s)

Contratatlo(s) suje ito(s) às pcnaliclacles previstas na t'ci &66í93'

9.1. I{csponsabilizar-se pela lavratura da Âta c lesPectivo contrattt ffiTTffiffitrffi-ãáí ãiiPo'içoes da Lei

sctot' rcsponsável pelo recebrmento

8.666193 e suas alterações'

9.2. Assegurar os l'ecursos orçamentários e Íjnanceiros pal'a custear a compra'

g,3, Acompanhar, controlar e avaliar a aquisição, através da urridade responsável por esta atribuição'

g.4.zelarpara que durante a vigência do contrato; seiam cumpridas as obrigações assumidas com a contratad4 bem

como sejam mantidas todas as Ãndiçoes de habilitação e qualificação exigidas na prestação'

9.5. Serão consideraclas pata efeito de pagamento u' "ã*r'u' 
efetivamente realizadas pela Contratada e aprovados pelo

I;#t*-;i.i."* ãiá .ortrutudu ensejará a'Iffi.õ;;;;;n''fii*.nto total ou parcial das obrtga

aplicaçãodesançõesnaadministrativas,previstan"stete,modereferenciaenalegislaçãovigentedalein.8.666'de
I 993.

1'RÍNDADI]

em Q§r§82ê4


