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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRTETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TERMo DE REFERÊttcn

APRoVo o compeEnte Termo de Referência de
acordo com a Lei 8.6ô6/1993.
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SecretáÍio Muniipal de ÍranspoÍles

1. DO OBJETO:

1.1. O presente têrmo de referência tem por objeto a aquisição Oe ÓlgO
LUBRIFICANTE, BATERIA E DEMAIS COMPONENTES, em caráter emergencial, para
atender a demanda de manutençôes preventivas de motores, sob responsabilidade desta
Secretaria de Transportes, conforme as condições e especificações estabelecidas.

2. DAJUSTIFICATIVA:

2.1. JustiÍica-se a aquisição, em caráter emergencial, tendo em vista a necessidade
permanente de manutenções preventivas de motores estacionários para fornecimento
de energia elétrica nas comunidades: Agua Branca do Cajari, Aterro do Muriacá, Boca
do Braço, Dona Maria do Cajari, Formigueiro, Santarém e demais comunidades.

3. ESPECIFICAÇÔES E QUANTIDADES DO OBJETO:

ITEM DESCRTçÂo oo MATERTAL UNIDADE QUANTIDADE

1 Óleo Lubrificante 2T - 1l LITRO 24

2 Óleo Lubrificanle lS068 - 2oL BALDE 05

J Oleo Lubrificante 15W40 - 20L BALDE 21

4 óleo Lubrificante EP90 - 1L LITRO
Ã UNID
t) ARLA 32 - 2OL BALDE 05

02

3.1 . O fornecimento será realizado em local próprio da Contratada, conforme a
requisição e/ou tickets em litros, se for o caso, emitidos pela Contratada.

3.3. A abrangência do objeto deste Termo de Referência atenderá demandas de
manutenções preventivas de motores estacionários para fornecimento de energia
elétrica nas epmunidades: Agua Branca do Cajari, Aterro do Muriacá, Boca do Braço,
Dona Maria do Cajari, Formigueiro, Santarém e demais comunidades.

4. DOS PRAZOS E LOCAL DO FORNECIMENTO DOS COMBUST|VEIS:
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4.1 . O fornecimento será imediato de acordo com as necessidades da Prefeitura
Municipal de Laranjal do Jari.
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4.2. A Contratada se obrigará a rcalizaÍ o fornecimento com os itens em quantidades
solicitadas.

4.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de
protocolização e aceitação pela Contratante da Nota Fiscal correspondente,
devidamente atestada pelo Íiscal de contrato. O pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

5. OBRTGAÇÔES DA CONTRATADA:

a) Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação

vigente e exigências contratuais, observadas as especiÍicaçôes, normas e outros

detalhamentos que integram o Termo de Referência;

b) Quando for o caso e no que for aplicável, cumprir e fazer cumprir por parte de seus

empregados e prepostos as normas da contratante;

c) Acatar as decisôes e observações feitas pela Íiscalização da contratante,

relativamente ao objeto do contrato;

d) Não transferir, no todo ou em parte, objeto do contrato;

e) Adotar imediatamente após o recebimento da autorizaçâo para início do avençado, as

medidas requeridas, informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que

impossibilite assumir o estabelecido;

0 Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em

consonância com o artigo 55, inciso Xlll, da Lei no 8.666/1993;

g) Substituir, sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)

horas, o produto fornecido que não atender ao especificado, procedendo à substituição

de toda ou parte da remessa que tenha sofrido qualquer alteração por proximidade a

produtos químicos, insetos ou qualquer outro elemento estranho que venha a prejudicar

o conteúdo da embalagem, altera@es observadas em até 10 (dez) dias úteis a contar da

entrega dos produtos, como também, comprovadamente danificadas por seus

empregados ou prepostas;

h) Assumir inteira responsabilidade pelo fornecido, devendo o produto êntregue receber

prévia aprovação da contratante, que se reserva no direito de recusá-lo, caso não

satisfaça aos padrôes especificados;

i) Acatar as decisôes e observações feitas pelo servidor designado para receber e

conferir os produtos a serem entregues, atendendo de imediato às solicitações quanto à
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substituição, reposição ou troca do material inadequado ou que não atenda ao

especificado no Contrato e no Edital, inclusive durante todo o período de garantia da

presente aquisição;

j) Oferecer garantia de todo produto fornecido por um prazo mínimo de 12 (doze) meses,

contados de seu recebimento;

k) Assumir integral responsabilidade por todas as obrigaçôes sociais, fundiárias,

previdenciárias, tributárias ou de qualquer outra natureza, que possam decorrer direta ou

indiretamente do fornecimento do material ora contratado.

6. OBRIGAçOES DA CONTRATANTE:

a) Comunicar à contratada a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam

medidas corretivas por parte daquela;

b) Acompanhar e atestar nas notias fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto contratado,

atestando também a qualidade e a quantidade do material fornecido pela contratada;

c) Efetuar, com pontualidade, o pagamento à contratada, após o cumprimento de todas

as formalidades legais;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos, relativos ao objeto contratado, que

venha a ser solicitados pela contratada;

e) Aplicar à cpntratada as penalidades regulamentiares e contratuais.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS:

Os recursos orçamentários para Íazer Íace as despesas da contratação correrão por

conta da dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Transportes ' SETRANS,

cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos ou ata de registro de

preços e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo

Licitatório.

8. DA VIGÊNCIA:

a) O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua

assinatura ou até o cumprimênto integral de todas as obrigações pactuadas, ou seja, até

que o fornecimento atinja os limites quantitativos deÍinidos neste Termo.
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g. oas coHolÇÕES DE PAGAMENTO:

a) O pagamento será efetuado até o 50 (quinto) dia útil, após a aprovação da Nota

Fiscal, sem rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de

Finanças, com o fornecimento do objeto discriminado, após a atestação do setor

com petente.

10. DOS PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA DO OBJETO:

a) o prazo para a entrega dos materiais, objeto deste Termo de Referência, será de até

15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, com exceção de alguns definidos pela

administra$o, cuja entrega será programada e constará a contratada se comprometer

em obedecer sob pena de Rescisão Contratual;

b) Ocorrendo erros na apresentaçáo do documento fiscal, o mesmo será devolvido à

contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será

mntado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida;

c) A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe

forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual;

d) O pagamento da fatura somente será feito no setor competente da Contratante, sendo

expressamente vedada à Contratada a cobrança ou o dêsconto de duplicatas através da

rede bancária ou de terceiros.

,t1. DA F|SCALIZAçÃO DO CONTRATO:

a) O fornecimento dos materiais ora contratados será objeto de acompanhamento,

controle, fiscalização e avaliação pelo responsável da Prefeitura Municipal de Laranjal

do Jari, para este flm especialmente designado, e,om as atribuições específicas

determinadas na Lei no 8.666/1993 e alterações posteriores.

12. DAS PENALIDADES:

a) A Contratada que inconam nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei

Federal no 8.666/93, bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de validade

de sua proposta, não assinar O contrato Ou retirar instrumento equivalente aplicam-se,

segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,

as san@es previstas nos art. 86 a 88 da Lei Federal no 8.666/93 ou em dispositivos de
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norma que vierem a substituí-la;

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustiÍicado na exêcução do contrato ou

instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item

anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos

os seguintes limites máximos:

| - 10o/o (dez por cênto) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da

obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a

nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação;

ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da

parte do fornecimento náo realizado;

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,

por cada dia subsequente ao trigésimo.

c) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório

e a ampla deÍesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

PMLJ, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Laranjal do Jari, 10 dejaneiro de2O23.
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Direlora do partamento Adminislrativo - SETRANS/PML,
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