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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANIAL DO IARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DTPARTAMÊNTo DE ARREcADAÇÀo TRIBUTARIA.DAI

TERMO DE REFERÊNCIA

I DO OBJETO:

II JUSTIFICATIVA:

III ESPECIFICA OES DOS SERVICOS:

Servi os

lmpressão dos Carnês de IPTU 2023 Carnês do
formato talão de cheque, impressão das lâminas
internas em laser print (05 cotas): lâminas r;rternas em
papel alta alvura. 759/m 2 e capa e contra-capa em
cor. papel 909. acabamento: um grampo na borda curta

Aprovo o Termo de Referencia nos termos
da Lei 8666/93 e dêmais legislaçôes.

Em. 1010112023

Meidian ntos Guedes
SeÇreta lnanças

nid

1.1. o objeto deste Termo é a contratação de empresa especializada impressão, dos
carnês de IPTU 2023 para que o Departamento de Arrecadação Tributária (DAT), possa
fazer a entrega para os munícipes deste município, conforme condiçôes constantes neste
Termo de Referência.

2.1 A Prefeitura Municipal de Laran.jal do Jari-Ap, como base do poder Executivo da
Administração Direta do Município, tem a missão de estabelecer a ordem e o bem estar
dos habitantes deste, implementando açôes junto a sua equipe, para melhor atende-los.
Entretanto, para que haja a efetividade e o desenvolvimento das ações, faz-se necessário
o devido suporte às atividades de controle interno e organizacionã|, que são inerentes a
qualquer instituiÇão pública para se atingir um objetivo positivo.

Assim sendo. para o atendimento desse tipo de demanda, o Departamento de
Arrecadação Tributária DAT, solicita a contratação de uma empresa espeoalizada para
lmpressão dos Carnês de IPTU 2023.
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antItem

\

IV FUNDAMENTO LEGAL:



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO IARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DTPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO IRIBUTARIA.DAT

4.1. Art. 24, lnciso ll da Lei Federal 8.666/93.e suas alteraÇÕes posteriores

V DA NOTA FISCAL:

5.1 O Contratado deverá apresentar junto à Seção de Patrimônio Nota Fiscal Avulsa, em
02 vias no mínimo, com as devidas descriminações dos serviços prestados conforme
previsto a ntecipada m ente.

5.2 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após execução dos serviços.

VI DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

6.1 Ficarâo ao cargo do Gestor desse contrato, designados nos termos do artigo 67 da Lei
Federal no 8.666/93 e alteraçôes, o acompanhamento e fiscalização da relaÇáo contratual.

VII - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

07.í A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços obedecendo rigorosamente às
especificaçÕes discriminadas neste Termo de Referência.

07.2 A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

a) Manter. durante o serviço, todas as condiçóes de habilitação e qualificação
exigidas neste Termo de Referência;

b) Não transferir a outrem. no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.

VIII RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

08.í A CONTRATANTE obriga-se:

a) A promover, por intermédio do Departamento de Arrecadação Tributária DAT o
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto contratado, sob os
aspectos, quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio os defeitos
detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério,
extjam o corrêção ou substituição dos bens por partê da CONTRATADA.

b) A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime
a responsa bilidade da CONTRATADA por qualquer defeito ou troca no bem
Íornecido.

IX DO LOCAL DE ENTREGA:

09.1 O local da entrega deverá ser na Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari sito a
Avenida Tancredo Neves, no 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP
68.920-000. devendo os carnês serem entregues de acordo com indicaçÕes, observadas
as disposiçÕes do respectivo Termo de Referencia
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X DO PRAZO DE ENTREGA:

10.1 O prazo de entrega das peças deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data do recebrmento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela
Contratada.

XI CONDI cOES DE RECEBIMENTO:

í 1.í O recebimento do objeto deste lnstrumento compreenderá duas etapas distintas, a
seguir discriminadas:

11.1.1. RECEBIIMENTO PROVISORIO - que ocorrerá por ocasião da entrega do
objeto no local indicados no item g.1 deste Termo de Referencia.

6.1.2. RECEBITMENTO DEFINITIVO - será no setor requisitante por meio de uma
Comissáo de Recebimento ou por um servidor especialmentê designado pela
PMLJ que se deslocará para o local de recebimento.

XII CLASSIFICACÃO ORCAMENTÁRIA:

12.1. Os recursos para aquisição deste objeto será custeado por Íecursos oriundos da
Secretaria t\,{unicipal de Finanças. fonte do Tesouro lrilunicipal.

XIII DAS PENALIDADES

13.'t Com fundamento no artigo 70 da Lei n" 10.52012002 e art. 28 do Decreto n.o
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, peto prazo de até 05 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a
adjudicatária que:

13.1.1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta;
13.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste processo licitatório;
13.1 .3 apresentar documentação Íalsa;
13.1 .4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
13.1.5 não mantiver a proposta;
13.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato:
13.í.7 comportar-se de modo inidôneo;
í3.1.8 fizer declaração falsa;
í 3.1.9 cometer fraude fiscal.

13.2 Com fundamento nos artigcs 86 e 87 da Lei no. 8.666i93, a adjudicatária ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades
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civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades
13.3.'l Multa de:

al 0,2o/o (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso a prestação
de serviço não seja concluída, limitada a incidência a 1S (quinze) dias. Após o
décimo - quinto dia e a critério da Administração. no caso de entrega com
atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa
hipótêse, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença,

b) 5% (cinco por cênto) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução
do serviço, por período superior ao previsto na alínea,,a", ou de inexecuçã<t
parcial da obrigação assumida;

'l0o/o (dez por cênto) sobre o valor adjudicado em caso de inexecução total da obrigaçâo
assumida;

Laranjal do Jari/AP, 10 de JANEIRO de 2023.
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