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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETOELEGTSLAÇÀO

O presente Termo de Referência visa subsidiar a Secretaria Municipal
na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à ADESÀO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS para Aquisição de materiais gráficos para atendimento da Prefeitura Municipal de

São Bemardo.

1.2. LEGTSLAÇÂO eplrCeOa.
Lei n" 8.666 de 21 de juúo de 1993, Lei n" 10.520/02, l)ecreto Federal N'7.892/13 e Decreto
Federal 9.488/2018 suas alterações e dos princípios gerais de direito.

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

2.1,. O presente Termo de referência tem poÍ objeto o Aquisição de materiais gráficos para
atendimento da Prefeitura Municipal de São Benrardo. O uso desses materiais é de extrfema
importância para o bom andamento dos serviços realizados na Educação e em toda a
Administração.

3. PRAZOELOCAL DEEXECUÇÃO

3.t. Prazo de vigência do contrato será de 12 meses.

3.2. Local para execução: no município de São BemardoÀtÍA

4. FTSCALTZAÇÁODOCONTRATO

4.1. A fiscalização deste contrato serão realizadas por um fiscal designando pela Secretaria
de Administração.

5. PERTIL DA EMPRESA A SER CONTRÁTADA
5.1. Natureza Jurídica: pessoa Jurídica.
5.2. Atuaçã<-r: Empresa deverá ter atuaÇão na prestação de serviços objeto dessa adesão, ou sej4
que sua atividade esteja enquadraCa na CNAE espcr:ifica para o fomecimento dos produtos.

6. OBzuGAÇÕESDACONTRATADA

6.1 Cabem a Contratada:

PREFEITURA MUNiCIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANTiÃO

1.1.. Este Termo de Referência apresenta as.demandas, orientações, quantiÍicações e demais
indicativos para contração de empresa especializada para fornecimento do objeto.
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I) Entregar os materiais às suas cxpensas, no local indicado neste termo de referencia;

II) Entregar os materiais, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas

no Processo de Adesão;

III) Os produtos deverão ser executados integralmente e constante no caso de provimento

inintemrptamente.

IV) Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento

das obrigações deconentes deste Contrato;

V) Não translerir, total ou parcialmente, o objeto deste Conirato;

VI) Sujeitar-se à rnais a,npla fis calizaçec- por ?arte da CONTRATANTE, prestando todos

os esclarecimentos solicitados a e atenderrdo 4s. reclamações procedentes, caso ocoffam;

VII) Comunicar à CONTRATANTE os eveituais casos fortuitos ou de força maior, dentro

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a veriticação do fato e apresentar os documentos pÍua

a respectiva aprovação, ern até O5(cinco) dias consecul.ivos, a paÍir de sua ocorrênci4 sob

pena de não serem considcrados;

VIII) Atender aos encargos trabalhistas, previ<icnciários, tiscais e comerciais decorrentes

da execução do presente contrato;

IX) Manter durante toda a execução do ContÍato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas:

X) A Contratada resportderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição

dos produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também,

a dos produtos que não aceitos pela frscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) Serão de direta e exclusiva respcnsabilidade tla Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entÍega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros'

7. OBRIGAÇOES,DACCNIRÂTANTE,

7.1 Cabem ao Contratar,'.c:

I) Fiscalizar e acompanirar â execução do objeto deste Contrato;

II) Efetuar o pagamento cont'otme estipulado no Cronograma Físico Financeiro;

III) Designar sen itior.para a.cornpaúat' a execução deste Contrato;

IV) Comunicar à coNTitÂTADA toda e qualqtrer ocorrência relacionada com a execução

do Contrato.

8. DASUBCONTRATAÇAO
8.1. Não será admitida a subcontralaçãtr do objeto licitatório.
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9. CONDIÇÔES GERAIS

e SiC. UUN. DE ADIú1NISTRAÇÃO de São BemardoÀtÍA fica a disposição para

prestar quaisquer informpções que visem,elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer um dos

tópicos que compõe esse Termo de Referência'

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Elaborado SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO de São BemardoMA'

São Bemardo - !Ja' ]f"-aejaneito de2022

I dç Jesus Silva de Sous4

o Municipai de Administração
São LlemardoiMA.
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