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ANEXO II 
TERMO DE REFERENCIA 

 
1. DO OBJETO 
a) O presente termo tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 

IPIXUNA DO PARÁ. 

 

2. DOS ITENS 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 BOLA DE HANDEBOL   220,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Gênero:Unissex; Material:PUxPVC; Bico 
Removivel; Circunferência:52cm; Peso:290-330g;      

 Valor total extenso: 

2 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO   634,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Gênero:Unissex; Material:PU(Poliuretano); 
Tipo:Campo sem costura; Circunferência:69cm; Peso:395g;      

 Valor total extenso: 

3 BOLA DE FUTSAL   370,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Material: Poliuretano; Circunferência:61cm; 
Peso:415g;      

 Valor total extenso: 

4 REDE DE VOLEYBALL   20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Material:Cabo da rede Nylon e material da rede 
Nylon; Malha:14x14; Medidas:5m de altura; Comprimento:6m; 
Largura:100cm;      

 Valor total extenso: 

5 REDE DE FUTSAL FIO 2MM NYLON - PAR   20,000 PAR      0,00 0,00 

 

Especificação : Gênero:Unissex; Material:Fio 2.0 100% 
polietileno(Nylon); Medidas:3m de largura; 2.10 de altura; 1.20 de 
profundidade      

 Valor total extenso: 

6 BOLA DE BASQUETE TAM: 7   120,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Material borracha; Tamanho:7;Gênero:Unissex; 
Circunferência: 75cm; cor: Laranja; Peso: 560g;      

 Valor total extenso: 

7 BOLA DE VOLEIBOL   434,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Material: Poliuretano/microfibra original; 
Circunferência:65-67cm; Peso:260-280;      

 Valor total extenso: 

8 CESTA PARA BASQUETE   13,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Cor:Branca; Material:Polipropileno/fio tipo chua 
seda 4mm; 10 alças; Tamanho:45cm      

 Valor total extenso: 

9 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO   20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : MATERIAL FIO 2.0 POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE E MALHA 15x15cm, TAMANHO 7,50m DE 
LARGURA E 2,50m DE ALTURA. 1,00m DE RECUO SUPERIOR 
E 2,50m DE RECUO INFERIOR.      

 Valor total extenso: 

10 APITO PROFISSIONAL COM CORDÃO PARA 
ÁRBITROS   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : Decibéis: 115; Tamanho: ÚNICO; Indicado para: 
Jogo; cor: Preto; Gênero: Unissex      

 Valor total extenso: 

11 
CARTÃO DE ARBITRAGEM VERMELHO E 
AMARELO   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

12 PLACAR ELETRONICO FUTEBOL SOCIETY   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

13 BANDEIRINHA PARA ÁRBITRO   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

14 KIT COLETE P JUVENIL 12 UNIDADES TRB 
REFORÇADO   300,000 KIT      0,00 0,00 

 
Especificação : COLETE TRB REFORÇADO COM COSTURAS 
E ACABAMENTOS NO PESCOÇO. TAMANHO P      

 Valor total extenso: 

15 REDE DE FUTSAL FIO 06- FUTEBOL DE SALÃO   150,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : rede de futsal 100% nylon oferece exelente 
resistência à água.      

 Valor total extenso: 

16 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 04 TIPO 
MEXICO NYLON -PAR   300,000 PAR      0,00 0,00 

 
Especificação : Polietileno de alta densidade ? 100% virgem, com 
tratamento contra as ações dos Raios ultra Violeta (U.V.A)      

 Valor total extenso: 

17 REDE DE FUTEBOL DE AREIA   300,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Rede para Gol Trave Beach Soccer / Futebol de 
Areia 5,50m Ecology - Tipo Véu;      

 Valor total extenso: 

18 FITA DE MARCAÇÃO/ REFORÇO VÔLEI BEACH 
8X16   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : É produzido com material resistente, leve e de 
fácil manuseio. Em cada extremidade da fita, possui acabamento 
em lona pvc, com ilhós para fixação das fitas e montagem da 
quadra. Pode ser usado em areia ou gramado.      

 Valor total extenso: 

19 FITA DE MARCAÇÃO BEACH SOCCER   300,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Composição: Fio Polipropileno (Seda) trançado 
com tratamento UV, Com ilhoses e ganchos para fixação      

 Valor total extenso: 

20 APITO DE MESÁRIO DE METAL   50,000 KIT      0,00 0,00 

 
Especificação : Produzido em metal cromado para maior 
resistência.      

 Valor total extenso: 

21 LUVA DE KARATÊ TAMANHO MÉDIO   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação :  material importado de alta resistência, com toque 
macio bem semelhante ao couro.      

 Valor total extenso: 

22 LUVA DE KARATÊ TAMANHO PEQUENO   50,000 PAR      0,00 0,00 

 
Especificação : material importado de alta resistência, com toque 
macio bem semelhante ao couro.      

 Valor total extenso: 

23 KIT C/10 UNIDADES CONE AGILIDADA 25CM-
COLORIDO   30,000 KIT      0,00 0,00 
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Especificação : Descrição Do Produto: Kit C/ 10 Unidades Cone 
Agilidade 24Cm Rythmoon Cone Agilidade Funcional Pvc Cone 
Plástico Flexível 24Cm - Cores Variadas Cones Para Marcação. 
Treinamento De Circuito, Funcional E Esportes Em Geral Cores: 
Variadas ( Laranja / Limao / Azul / Amarelo E Vermelho      

 Valor total extenso: 

24 KIT C/ 10 UNIDADES CONE DEMARCATÓRIO HALF 
CONE CHAPÉU CHINÊS   30,000 KIT      0,00 0,00 

 

Especificação : Excelente ferramenta para treinos de percurso e 
de agilidade, os chapéus chinês permite a você criar diversos 
tipos de percursos e tarefas para melhorar sua velocidade e 
explosão, trabalhando agilidade, velocidade, senso de direção, 
coordenação motora e equilíbrio e alto gasto calórico.      

 Valor total extenso: 

25 ESCADA AGILIDADE FUNCIONAL 11 DEGRAUS   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : A Escada de Agilidade para Treinamento 
Funcional é utilizada em treinamentos fitness e em diversas 
modalidades esportivas com o objetivo de desenvolver, além de 
agilidade, velocidade, senso de direção, coordenação e 
equilíbrio.      

 Valor total extenso: 

26 RAQUETE DE CHUTE   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Possui uma alça de Fita de Polipropileno que não 
permite que elaescape da sua mão durante o treino Ótima para 
treinar chutes      

 Valor total extenso: 

27 LUVA DE ALVO/MANOPALA DE CHUTE   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Estas almofadas para mma e boxe podem 
proteger seu corpo dos danos da luta. Essas almofadas podem 
absorver socos em uma posição anatômica correta dos para pés 
maior habilidade. Leve para maior conforto, esta almofada é ideal 
para um treino completo de socos, cotoveladas e joelhadas. 
Cinco espaços para dedos e luvas em cada parte traseira pode 
conter uma almofada firmemente e veste conforta Uma superfície 
é feita de material de material de couro sintético de qualidade de 
alta e almofadado com espuma de alta performance      

 Valor total extenso: 

28 TATAME EMBORACHADO 1,50X 1,50   500,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : O tatame emborrachado é utilizado em locais de 
prática de lutas como o jiu-jitsu, judô, karatê, boxe, mma, muay 
thai, aikido, além de ser muito utilizado também na prática de 
aulas de pilates, yoga e RPG (Reeducação Postural Global).      

 Valor total extenso: 

29 PROTETOR BUCAL INFANTIL   200,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : *100% novinho e de alta qualidade *Feito de 
material ecologicamente correto de alta qualidade *Material 
amigável mentalmente amigável, seguro, atóxico, sem odor, 
mordida morna, proteção e absorção de choque *Conformar em 
várias formas de dente.      

 Valor total extenso: 

30 PROTETOR BUCAL ADULTO   200,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Protetor bucal adulto com dupla camada de 
proteção Cor: branco e preto Descrição: Descrição técnica: 
Mouthguard d3, protetor bucal especial para a Proteção contra 
lesão por impacto ou Compressão na região da boca e dentes. 
Ideal Para esportes impacto como: rugby, basquete e Handball, 
lutas e levantamento de peso. Dupla camada de gel.      

 Valor total extenso: 

31 LUVA DE BOXE ADULTA   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : ? Revestimento em couro sintético de alta 
qualidade e resistência. ? Enchimento com camada de espuma 
extra para alta absorção de impactos. Cano da luva com tamanho 
regular. Costuras de alta precisão e linha forte para couros. 
Revestimento interno: Tecido Bactericida. Fechamento em 
Velcro® de alta resistência.      

 Valor total extenso: 

32 LUVA DE BOXE INFANTIL   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : ? Revestimento em couro sintético de alta 
qualidade e resistência. ? Enchimento com camada de espuma 
extra para alta absorção de impactos. Cano da luva com tamanho 
regular. Costuras de alta precisão e linha forte para couros. 
Revestimento interno: Tecido Bactericida. Fechamento em 
Velcro® de alta resistência.      

 Valor total extenso: 

33 BANDAGEM ELÁSTICA 3 METROS COM VEZERO   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Bandagem Elástica 3 Metros Com Velcro e Alça 
Para Polegar - Atadura de Proteção Para Mãos e Punhos - Faixa 
de Boxe - Muay Thai - MMA - Artes Marciais - Treino - Unissex - 
Várias Cores      

 Valor total extenso: 

34 PROTETOR DE CANELA E PÉ ADULTO   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Enchimento em EVA de Formato Anatômico 
Elástico no calcanhar e sola do Pé      

 Valor total extenso: 

35 ESTACA DE AGILIDADE COM BASE   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : A estaca de agilidade possui 1.60 metros de 
altura e é produzida em polietileno e PVC rígido, resultando em 
resistência e durabilidade. A haste é desmontável em duas partes 
e a base também é removível, o que facilita seu transporte para 
quadras, gramados, outros locais de treino, prática e segura. A 
estaca de treinamento pode ser montada de forma rápida e em 
diferentes ambientes. A sua base possui uma válvula simples e 
eficaz que oferece a opção de ser preenchida com areia ou 
cascalho, trazendo maior estabilidade a estaca em local aberto, 
sem deixar que ela seja derrubada facilmente durante os 
exercícios ou em razão de ventos. A estaca de treinamento é 
muito utilizada por jogadores de futebol e esportistas de diversas 
modalidades, como basquete, handebol, corridas. entre outros.      

 Valor total extenso: 

36 KIMONO JIU- JITSU- ADULTO   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : A estaca de agilidade possui 1.60 metros de 
altura e é produzida em polietileno e PVC rígido, resultando em 
resistência e durabilidade. A haste é desmontável em duas partes 
e a base também é removível, o que facilita seu transporte para 
quadras, gramados, outros locais de treino, prática e segura. A 
estaca de treinamento pode ser montada de forma rápida e em 
diferentes ambientes. A sua base possui uma válvula simples e 
eficaz que oferece a opção de ser preenchida com areia ou 
cascalho, trazendo maior estabilidade a estaca em local aberto, 
sem deixar que ela seja derrubada facilmente durante os 
exercícios ou em razão de ventos. A estaca de treinamento é 
muito utilizada por jogadores de futebol e esportistas de diversas 
modalidades, como basquete, handebol, corridas. entre outros.      

 Valor total extenso: 

37 KIMONO JIU- JITSU INFANTIL   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Kimono de alta performance, fabricado em tecido 
tradicional de brim 100% algodão premium (Calça e Gandola), 
com costuras reforçada nas fendas da gandola é reforço nos 
joelhos      

 Valor total extenso: 

38 KIMONO KARATÊ ADULTO   300,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : Kimono de Karatê Green Hill Junior com faixa. 
Composição: 100% algodão. Indicado para competição e 
treinamento.      

 Valor total extenso: 

39 KIMONO KARATÊ INFANTIL   300,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Para o acompanhar na sua iniciação no karaté, 
propomos um kimono com um tecido 65% poliéster e 35% 
algodão. Porquê? Para uma maior resistência, uma secagem 
mais rápida      

 Valor total extenso: 

40 PROTETOR DE CABEÇA ADULTO   200,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Capacete de proteção confeccionado em couro 
com enchimento de borracha. Fechamento com ajuste perfeito 
ao tamanho da cabeça, para pratica de karatê e boxe.      

 Valor total extenso: 

41 PROTETOR DE CABEÇA INFANTIL   200,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Capacete de proteção confeccionado em couro 
com enchimento de borracha. Fechamento com ajuste perfeito 
ao tamanho da cabeça, para pratica de karatê e boxe.      

 Valor total extenso: 

42 PROTETOR DE TORAX / CORPO - ADULTO   20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : PROTETOR DE TORAX APROPRIADO PARA 
CAMPEONATOS PARTE INTERNA E COMPOSTA DE 
ESPUMA PARA MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃOO 
FECHAMENTO PERMITE O AJUSTE.      

 Valor total extenso: 

43 PROTETOR DE SEIOS   20,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : PROTETOR DR SEIOS PARA ATLETAS DE 
ESPORTES CONFECCIONADOS COM TECIDO 92% 
POLIAMIDA E 02% ELASTANO, GARANTINDO ALTA 
ELASTOCIDADE PARA ACOMPANHAR OS MOCIMENTOS 
DOS MUSCULOS.      

 Valor total extenso: 

44 SACOS DE CARREGAR BOLAS/ ORGANIZADOR   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : REDE PARA TRANSPORTE DE BOLAS 
PRODUTO DE QUALIDADE COM FIO 4 TRAÇADO E 
TRATAMENTO UV MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.      

 Valor total extenso: 

45 SACO DE TREINO DE CHUTES E SOCOS PARA 
BOX   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : SACO DE TREINO DE CHUTE UMA 
FERAMENTA CLASICA E EFICAZ DE TREINAMENTO PARA 
LUTA OU ATIVIDADES FUNCIONAIS, E FABRICADO COM 
MATERIAL DE ALTA RESISÊNCIA.      

 Valor total extenso: 

46 ANTENAS DE DEMARCAÇÃO DE VOLEI   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação :  ANTENA DE DEMARCAÇÃO DE VOLEI ELAS 
SAO PARTE INTEGRANTE DA REDE E DELIMITAM 
LATERALMENTEO ESPAÇO DE CRUZAMENTO.      

 Valor total extenso: 

47 TROFÉU DE 1º LUGAR - FUTEBOL GRANDE   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TROFÉU DE 1º LUGAR DE 
APROXIMADAMENTE 148cm      

 Valor total extenso: 

48 TROFÉU DE 2º LUGAR - FUTEBOL MÉDIO   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TRÓFEU 2º LUGAR: APROXIMADAMENTE 
139cm      

 Valor total extenso: 
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49 TROFÉU DE 3º LUGAR - FUTEBOL PEQUENO   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TROFÉU DE 3º LUGAR - APROXIMADAMENTE 
128cm      

 Valor total extenso: 

50 MEDALHAS METAL COM FITA NO PESCOÇO   1000,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO 9mm - 
ouro, prata e bronze, com fita no pescoço.      

 Valor total extenso: 

51 TROFÉU 1º LUGAR - VÔLEI GRANDE   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TREFÉU 1º LUGAR APROXIMADAMENTE 63 
cm      

 Valor total extenso: 

52 TROFÉU 2º LUGAR VÔLEI MÉDIO   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TROFÉU 2º LUGAR APROXIMADAMENTE 
32cm      

 Valor total extenso: 

53 TROFÉU 3º LUGAR VÔLEI PEQUENO   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TROFÉU 3º LUGAR APROXIMADAMENTE 
29cm      

 Valor total extenso: 

54 TROFÉU 2º LUGAR HANDEBOL MÉDIO   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TROFÉU 2º LUGAR APROXIMADAMENTE 36 
cm      

 Valor total extenso: 

55 TROFÉU 3º LUGAR HANDEBOL PEQUENO   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TROFÉU 3º LUGAR APROXIMADAMENTE 
24cm      

 Valor total extenso: 

56 TROFÉU 1º LUGAR HANDEBOL GRANDE   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : TROFÉU 1º LUGAR APROXIMADAMENTE 
40cm      

 Valor total extenso: 

 

3. DOS BENEFICIOS A SEREM DADOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

a) As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº123/2006 deverão apresentar toda a 

documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva.  

b) Nas contratações públicas decorrente deste certame, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, objetivando a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 

incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação, conforme art. 47 da Lei 

Complementar nº 123/2006 quando houver beneficiamento para as empresas. 

c) Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas 

fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

b) O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do 
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produto mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente.  

c) O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, devendo, para 

isto estar explicitado na proposta nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetuado o crédito. 

d) Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 

decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras.  

e) Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de 

responsabilidade da empresa contratada.  

f) Havendo erro no documento de cobrança, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a empresa 

contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por 

parte da Unidade Gestora. 

 
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguintes sanções, 

quando for o caso:  

o Advertência.  

o Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Unidade Gestora 

por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

o Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os 

motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

b) Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação do ato.  

c) As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da 

Licitante, devidamente comprovadas perante a Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de 

Ipixuna do Pará. 

 
6. DAS PENALIDADES 

a) Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Unidade Gestora 

poderá: 

I. Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e penal cabíveis.  

II. Fica estabelecido o percentual de multa de10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os 

casos de atraso, sem a devida justificativa e após aceitação pela Administração Publica, inexecução ou 

desistência da contrata.  

III. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município De 

Ipixuna Do Pará/Pa garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento 

protocolado, sem prejuízo das demais sanções legais a serem estabelecidas no Edital. 

 

7. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES PARA O FORNECIMENTO 

a) A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (Doze) meses, a contar de sua assinatura, com eficácia 

legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
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primeiro e excluir o último. 

b) A vigência contratual será, a contar da assinatura do Instrumento Contratual, até o final do exercício financeiro 

em curso, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei. 

c) O prazo de fornecimento deverá ser de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho/Ordem de fornecimento/Requisição, emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ, para empresa contratada. 

d) O local de entrega dos produtos/materiais será no prédio sede da Unidade Gestora requisitante no horário de 

08:00 às 14:00, sendo que todas as despesas referente à frente, transporte, entrega, carga e descarga dos 

materiais até o local de armazenamento, serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.  

e) A Contratada fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela 

pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresentarem-nas 

acompanhadas de nota fiscal, quando do pagamento  

f) Os produtos/materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedência comprovada.  

g) Os produtos/materiais, serão entregues na presença do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, 

o objeto que estiver em desacordo com este instrumento ou apresentar vícios, defeitos ou incorreções, devendo 

efetuar as correções necessárias ou substituição do bem, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

a contar da notificação pela Contratante.  

h) No ato da entrega, os materiais deverão estar acompanhados da via original da proposta, nota fiscal e recibo 

em três (03) vias para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que 

acompanhem o objeto, embalados de forma segura e adequada ao manuseio e utilização evitando desperdícios 

e avarias. 

i) O Servidor responsável pela Unidade Requisitante anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

j) Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item acima 

fixará prazo para a licitante contratada promover as correções necessárias, sob pena de ser o material rejeitado 

e devolvido a Contratada, no estado em que se encontre. 

k) A Administração Contratante, somente os receberá os materiais rejeitados, em caráter definitivo, mediante 

termo circunstanciado, após as correções promovidas pelo Contratado e após reverificação realizada pela 

Administração, por intermédio do Servidor responsável. 

l) Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 

contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo.  

m) Os produtos deverão possuir prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Cumprir fielmente as exigências da CONTRATANTE, naquilo que não contrariar o aqui previsto. 

b) Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo 

empregatício com o órgão.  

c) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE.  

d) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, durante o fornecimento do produto/material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.  

e) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CONTRATANTE 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato.  

f) Efetuar a entrega do produto/material objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com as necessidades 

da Unidade Requisitante, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente.  

g) Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 
 
 

esclarecimentos que julgar necessário.  

h) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da contratação. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência. 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada. 

c) Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos.  

d) Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado.  

e) Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o fornecimento 

dos produtos/serviços.  

f) Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o 

fornecimento, se for o caso. 

g) Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


