
Estado do Pará
GoVERNo MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

PrêfêituÍa Municipal de EldoÍado dos carajás

NUMERO DO PROCESSO: 912021-034

í.0. OBJETO

'l,.'1. Paía atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Eldorâdo dos Cara.jás, faz-se necessário a

Aquisição dê mobiliario escolar cônforme teÍmo de comprômisso PAR no 201901293-ô, processo ne,

23400.000340/2019-41 . , conforme êspecificações e quanlitativos estabelecidos abaixo:

TTEM I

I

Es PECI FI CAÇÕES

QUANTlDADE UNIDADE

00001 Conjunto do aluno. modefoi CJA04-FNDE,/FDE
COMPOSTO DE UMA MESÀ E UT'A CADEIRÀ, CERTIFICADO PELO INMETRO, E
EM CONFORI"iIDADE COM A I,IORI4A ABNT I'IBR 14006:2008'

1,439.00 UNTDADE 218,053 3L3,778,21

VALCR TOTAL RS I 313.'t't8,2't I

1.2. Os bens objeto da aquisição devem atendeÍ aos padrões de qualidâde estabelecidos pelos órgãos
compêtêntes.

'l,3. Os bêns deverão ter prazo de gârântiâ mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado
pelo ÍabÍicanle ou íornecedor caso maior.

í.4. Os bens dêvem ser acondicionados em embalâgem individual adequada, com o menor volume possível, que
utilizê materiais recicláveis, de formâ a garantir a máxima proteção durante o transportê e o armazenamenlo;

2.0. JUSTIFICATIVA

2.'l - 2.1 . A aquisigão dos bens acima êlencados atenderá às necessidades cotidianâs da(o) Prefeilura Municipal
de Eldorâdo dos Carajás. Tendo em vista a necessidade das unidades escolares que se Íaz necessario a

âquisição de mobiliario para composiçáo de sala de aula, no inluito de suprir a crescente demanda nas unidades
da Íede municipal, e para o bom funcionamento das unidades de ensino, proporcionando conforto aos alunos e
professores, melhor eficiencia no ensino aprendizagem dos alunos e qualidãde de lrabalho para os proÍissionais
da êducação.

2.2. A quantidade solicitada no item '1.1 . deste Termos de Referencia, esta juslificada de acordo com a média de
consumo dos órgãos integrantes da(o) Preíeitura Municipal de Eldorado dos Carajás.

2.3. O objeto desse lermo de reÍerência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n"
10.52012002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente enconlrâdas
no meÍcado, podendo ser licitado por mêio dâ modalidade pregão.

a.o. estnntÉetn DE FoRNEctMENTo
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-j.i. Cs produtos seÍáo fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conÍorme o disposto no item í.í
dêste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diÍerente.

3.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses,
contados a partir da data de publicaçâo do extrato do conlrato.

3.3. O prazo de entrega não será superior a 5 (cinco) dias úleis, contados a partir do recebimento da OÍdem de
Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se íor o casÕ.

3-3.'1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmenle, por meio êletrônico e deverá constar nelâ âs
informações âÍêtâs aos produtos adquiridos, detâlhando o item e a quanlidade demandada.

3,3.2. Somente serâo aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades tolais do item especiíicado na
Ordem de Compra.

3.4. A montâgêm, quando necessária, deverá sêr providenciada em até 5 (cinco) dias úleis, contados da entrega,
em data, horário e local previamente acordados a Administração, devendo ser acompanhâdâ por servidor
designado para tal fim.

3.5. Todo e qualquer ônus decorÍente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira
Íesponsabilidade da CONTRATADA. A movimentaçáo dos materiais até o local designado para entrega é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA ou dâ transportadorâ, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo
ÍoÍnecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3-6. O objelo dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após conferência do
,,,iéro quânlilativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto dâ Nota Fiscal EletrÔniôa e/ou no

conhecimênto de transporte da transportadoía, devidâmente datado e assinado.

3-7- Após o recebimenlo provisório do mâlerial, em um prâzô máximo de 05 (cinco) diás úteis, será vêrificadâ,
pela CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas neste
Termo de Reíerência.

3.8. Caso seja verificada qualquer incômpatibilidade, o material deveÉ ser substituído, por conta e ônus da
CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) diâs úteis, nâo considerados como prorrogaçâo do prazo de entrega.
Esse processo de verificação de compâtibilidade será também aplicado ao mateÍiel encaminhado pela licilenlê
em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitaçáo deflnitivamente recebido
e aceilo;

3.9. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidâde da CONTRATADA pela pêrfeita quâlidâde do
material Íornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto,
quando da utilização desse material;

3.10. O recebimento de material de valor superior a R$ E0.000,00 (oitenta mil reais) será conÍiado a uma
comissâo de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

Lo. cnrrÉnro DE AvALtAÇÃo DAS pRoposrAs.

4.í. considerar o critério de julgamento: MÉNOR PREÇO UNITÁRlO para cada item;

,1.2. Ao final do certame, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra do produto para validação do
material ofertado.

RUARIC VERME[Hq N 01, KM 1OO
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4.3. Somente após a validação das amostras, será considêrâdá como vencedora a menor proposla para cada
item.

5.0. CLASSIFICAçAO DOS BENS E DA DESPESA,

5.í.O ôbjêto dêssê têrmo de referência enquadra-se na categoria de bens eomuns, de que, trata a lei n'
10.52W?A02. Portanto as depesâs oriundâs desta contrâtação serão classificadas nas seguintes dotações: orgão
1 s-Fundo Municipal de Educação unidade(s) 01-Fundo Municipal de Educação.

6.0. OBRIGAçOES DA CONTRATADA.

6.í, A Contratâda obÍga-se a

ô-1.í. Efetuar a entrega dos bens em perfeitâs condições, no prazo e local indicâdos pela Administração, em
estrita obseÍvância das especificações do Edital e da pÍoposta, acompanhado da respectiva nola fiscal
conúando delalhadamente as indicâções da marca, Íabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garântia;

6.1.í.í. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma
versáo em português, e da relação da rede dê âssistênciâ técnica âutorizada.

6.í.2.1. O dever previsto no subitem anterior implicâ na obrigâçáo de, â cÍitério dâ Administraçâo,
substituir, reparar, coÍTigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
o produto com avarias ou defeitos;

6.Í.3. Atender prontamente a quaisquer êxigências dâ Administraçâo, inerentes ao objeto da presente
licitação.

6.'1.4. Comunicar à Administraçâo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos quê impossibilitem o cumprimenlo do prazo previsto, com a devida comprovâção.

6,1,5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislaçâo específica, cuja inadimplência nâo lransfere responsabilidade à AdministÍação;

6.í.6. Não permitir a ulilização de quâlquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condiÇão de
aprendiz para os maiores dê quâtoze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoilo anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.í.7. Manter durante todâ â vigênciâ do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, lodas as
condições dê hâbilitâção e qualificação exigidas na licitâção;

7.0. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE.

7.'1. A Contratântê obriga-se a:

RUA RtOVÉRMttHO, N 01, l(M 100

6.1,2. Responsâbilizar-se pelos vícios e danos decorrenles do produto, de acordo com os aíigos 12, 13, 18 e
26, do Código de Defesa do consumidor (Lei no 8.078, de 1990).

6,í,8. Não transferir a terceiÍos, por qualquer forma, nem mesmo pârcialmente, as obrigações assumidâs,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autoÍzadas no Termo
de ReÍerência ou nâ minuta de contrato;
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7.í.í. Recebeí provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

7.í.2. VeriÍlcâr minuciosamente, no prezo fixado, a conformidâde dos bens recebidos provisoriamente com as

especificâções conslântes do Editâl e da proposla, para fins de aceilaÇão e recebimento definitivos;

7.í.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÔes da Conlratada, através de servidor
espêcialmente designado;

7.í.4. Notificar a Contratada por escrilo da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviÇos. Íixando ptato para a sua corteÇão;

7.í.5. Efetuãr o pagamento no pÍazo prêvisto;

7.1.6. ZelaÍ para que durante toda a vigência do contrato se.lam mantidas, em compâtibilidade com as
ôbrigaçÕes assumidas pela Contratada, todas âs condiçÕes de hâbilitâção e qualificação exigidas na licitação.

- s.0. AVALIAçÃo Do cusTo

8.1 . O custo estimado total da presente contratação é de R$ 36'l .518,00'

8.2. O custo estimado da contratação e o respeclivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento de
planilha de cuslos e Íormação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contrataçóes
similares.

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.í. Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784, de í999. a Administraçâo Pública poderá. sem a prévia maniÍestação
do interessado, motivadamenle, adotar providências acaulelsdoras, inclusive relendo o pagamento, em caso de
risco iminente, como forma dê prevenir a ocorÍência de dano de difícil ou impossível reparâçâo

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

10.í. Em conformidede com os arls. 67 e 73 da Lei n' 8.66ô, de 1993. '10.1, a fiscalizeção da contratâçáo será

exêrcida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso dâ

execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administraçáo.

10.1.'t. O representante da Administraçáo deverá teÍ a experiência necessária para o acompanhamento e

controle da execução do contrato.

.í0.2. O reprêsêntante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas conlraluais e comunicando a autoridade
competente, quândo for o caso, conforme o disposto nos §§ 1" e 20 do artigo 67 da Lei no 8.ôô6, de 1993.

10.3. A fiscalizagâo não exclui nem reduz a responsabilidade dâ Contratada, inclusive perânte terceiÍos, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
malerial inadequado ou de qualidade inÍerior e, na ocorrênciâ desta, náo implicâ em corresponsabilidade da
Contratante ou dê seus egentes e prepostos, de conformidade com o arligo 70 da Lei n' 8.666, de 1993.

Ií.0. DAS INFRAçÔES E DAS SANÇOES ADMTNISTRATIVAS.

í1.1. A disciptina das iníreçóes e sançôes âdministratives âplicáveis no curso da licitâção e da contratação é

aquela prêvisla no Edital.

RUA RIOVERMETHO, N 01, I(M 1OO
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