ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000013/2021
PROCESSO Nº 000028/2021
1.DO OBJETO:
1.1 Aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, com fornecimento parcelado, conforme
demanda, por um período de 1 (um) ano, para suprir as necessidades da das diversas Secretarias
Municipais de Ourilândia do Norte - PA, de acordo com as especificações, a relacionados neste
Termo de Referência.
2.JUSTIFICATIVA:
2.1 Aquisição necessária para eventual necessidade das secretarias Municipais de
Ourilândia do Norte – PA.
3. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
3.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue de imediato/ou quando for o caso no próprio
estabelecimento conforme necessidade da secretaria requisitante e condições estabelecidas neste
edital.
3.2 A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da
contratação, respeitado o previsto no edital, correndo por conta da Contratada as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.
4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1 - O objeto da presente licitação será recebido, contados da data da entrega, no local e
endereço indicados no item X anterior.
4.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data,
o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor da Contratante
responsável pelo recebimento.
4.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 5(cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
4.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e
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das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo
servidor responsável.
5. DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento
Definitivo do objeto ou Recibo.
5.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
5.3. Os preços não devem ser reajustados, salvo os casos permitidos em lei.
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