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JUSTIFICATIVA 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para aquisição de 35(trinta e cinco) lixeiras ecológica de madeira 

plástica medindo 50 cm(altura) x 50 cm (diâmetro) na cor itaúba sem tampa com suporte 1,20 cm (altura) 

na cor preta ou itaúba de capacidade de 50 litros, para atender a necessidade da secretaria municipal de 

meio ambiente no Município de Curuçá, Estado do Pará. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 – Devido as inúmeras inaugurações de espaços públicos como orla do abade e etc. É necessário a  

aquisição de lixeiras para maior higiene de nossos visitantes. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE. 

 

Item Descrição Und.  Quant 
 Valor 

Unitário  

 Valor 

Total  

01 

Lixeira ecológica de Madeira Plástica medindo 50 cm de altura 

e 50 cm de diâmetro na cor de itaúba sem tampa com suporte 

de 1,20 cm de altura na cor preta ou itaúba. 

Unid

. 
 35,00         

 

4. LOCAL CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL  

4.1. A empresa vencedora será responsável pelo transporte dos objetos, sendo que a entrega deverá ser na 

Prefeitura Municipal de Curuçá, sito a Praça Coronel Horácio nº 70 – Bairro Centro – Curuçá/PA.  

4.2. O prazo para a entrega do material deverá ser de até 60 (sessenta) dias corridos a contar do 

recebimento da Ordem de Compra. 

4.3. Do recebimento provisoriamente, caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento 

definitivo no momento da entrega, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constante na Ordem de Compra e do respectivo documento fiscal. 

4.4. Do recebimento definitivamente; 

4.4.1. Do recebimento definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constante do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que será dará até 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento provisório. 

4.4.2. O aceite/aprovação dos produtos pela secretaria municipal de juventude, esporte e lazer não exclui a 

responsabilidade civil do contratado por vícios de quantidade ou de qualidade dos produtos ou 

disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a PMC as 

faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 8.078/90. 

4.4.3. O descarregamento do produto deverá ser realizado no prédio da PMC e ficará a cargo do 

contratado, devendo ser providenciada a mão de obra necessária. 

Os equipamentos somente serão considerados aceitos após testes para averiguação das condições dos 
mesmos e verificação do cumprimento dos itens obrigatórios constantes das especificações técnicas 

previstas no Anexo I, e da proposta da CONTRATADA conferindo-se, ainda, quantidades, preços, 

acessórios, prazos e outros pertinentes; 
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4.4.4 - Em caso de não aceitação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá proceder à sua substituição 

no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados do recebimento da notificação respectiva, expedida 

pela Comissão responsável pelo recebimento. 

4.4.5 - Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os 

fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização. 

4.4.6 - O prazo de entrega dos equipamentos inicia-se a partir do recebimento da Ordem de Compra, 

emitida pela Prefeitura Municipal de Curuçá. 

5. DA GARANTIA 

 

5.1. O prazo de garantia e assistência técnica dos equipamentos deverá ser de 01 (hum) ano, que estar de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor bem como com o certificado de garantia que acompanha o 

equipamento e ainda com os prazos estabelecidos nos itens do presente Convite. 

A empresa contratada obriga-se a fornecer o objeto a adjudicado, conforme especificações e condições 

estabelecidas neste termo de referência e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, 

as especificações e condições estabelecidas neste termo. 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZ GUILHERME LOPES 
. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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