CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS AO SETOR DE OBRAS/CONSTRUÇÃO

1. OBJETIVOS
Aquisição de materiais para manter os setores de obras e construções
durante o período de 12 (doze) meses, para atender a empresa SCPar Porto de
Laguna, na forma de registro de preços, conforme, especificação e quantitativos,
constante no anexo I, parte integrante deste documento.

2. ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO TÉCNICA
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer materiais de
boa qualidade.
Os materiais fornecidos deverão ser aqueles de marcas apresentadas no
orçamento.

3. QUANTITATIVO:
A quantidade discriminada no anexo I é estimativa anual de consumo, não se
obrigando a CONTRATANTE a solicitar a totalidade dos itens discriminados. O
pedido será realizado mensalmente, e a empresa ganhadora deverá fornecer os
materiais de acordo com a necessidade requerida.

4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 Obrigações da contratada:
a) Entregar o material de acordo com o pactuado, não sendo aceito em
hipótese alguma produtos similares, remanufaturado, reciclado ou
pirateado;
b) Os quantitativos expressos no anexo I consistem mera expectativa de
consumo, não gerando obrigatoriedade de compra pela SC Participações
e Parcerias – SCPar;
c) Responsabilizar-se por todo o ônus referente a entrega dos produtos no na
SCPar de Laguna;
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4.2 Obrigações da contratante:
a) Emitir Contrato do objeto licitado;
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o
objeto contratual;
c) Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, segundo seu interesse,
sob os aspectos qualitativos e quantitativos, relatando irregularidades,
quando for o caso;
d) Proceder ao pagamento dos materiais, de acordo com as quantidades
pedidas e entregues, via depósito em conta ou boleto bancário;
e) Aquisição dos materiais no decorrer do prazo do contrato;
f) A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade
do Gestor do Contrato;
g) No prazo de 15 (quinze) dias úteis, será procedido o pagamento via
depósito em conta ou boleto bancário, contados a partir da certificação da
nota fiscal, que deverá vir acompanhada das certidões negativas listadas
na alínea “d” do item 4.1;

5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS
O fornecedor terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, para
entregar os materiais no Porto Pesqueiro de Laguna, endereço: Avenida
Getulio Vargas, nº 728, Magalhães, Laguna/SC, CEP: 88.790-000.
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d) Responsabilizar-se pela troca de materiais, ocasionalmente com
irregularidades efetuando a permuta, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, a partir do conhecimento da anormalidade;
e) Entregar a nota fiscal e prova de regularidade perante a Fazenda Federal,
Dívida Ativa da união e INSS; Fazenda Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da Contratada; Regularidade relativa ao FGTS e Certidão Negativa
Trabalhista e de Falência e Concordatas;
f) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais e outros, pertinentes ao
fornecimento do(s) produto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais
despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o(s) mesmo(s);
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Os preços contratados não poderão sofrer alteração ou reajuste e deverão
ser mantidos durante o período do contrato.
7. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
A contratação terá a vigência de 01 (um) ano.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado a partir do recebimento da nota fiscal pela
SCPar, acompanhada das respectivas certidões negativas, através de depósito ou
boleto bancário, nos termos da alínea “g” do item 4.2 deste Termo de Referência.
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ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Arame Recozido
Areia Grossa
Argamassa
Barra de ferro 1/4
Barra de ferro 3/8
Barra de ferro 4.2
Barra de ferro 5/16
Brita
Cascola
CimentCola AC3 Bolsa 20Kg
Cimento Bolsa 50kg
Cola branca
Pia com pé
Prego 10x10
Prego 12x12
Prego 16x18
Prego 16x24
Prego 17x27
Prego para telha 4mm
Rejunte pacote de 1kg
Tábua 30cm
Telha 4mm
Telha 6mm
Tijolo 9 furos
Tijolo 9 furos metade
Vaso sanitário com assento
Escora 3 metros
Silicone grande
Caixa de descarga
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UNID. TOTAL
kg
m²
m²
un.
un.
un.
un.
m²
Kg
un.
un.
Kg
un.
Kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.

15
20
20
50
40
200
100
20
10
50
150
10
12
20
20
20
60
60
60
60
200
180
180
10.000
1.000
10
50
40
10
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