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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINF

APROVO O TERi{O DE RETEREÍ{CIA I{OSTERI,IOS
oÂ LEr a666/93 E

Em: ___l

Wdl

JoÍge do§
Secretário Flúii dê rae

Desenvo Urbano

I OO OEJEI O:

1.í 0 pÍêsente termo de referência tem por objeto FORNECI ENTo DE MAI{ILHAS, conforme especificado

na tabela abaixo:

Item Descrição Und Qtd

II JUSTIFICATIVA:

2.í. As necessidades do procêsso de compra dsstês mâtêriâis sê dá para realizaçfu de diversos serviços

execulados pela administração pública municipal através desta SEINF para execubr o sistema de êsgoto pois

o mesmo vem trazendo danos para o prédio da APAE. Sendo executado no baino castanheira, localizada nesta

cidade.

III FINALIDADE PÚBLICA:

3.'1. Tem por finalidade garanür o andamênto dos serviços de recuperação de vias e ruas administradas por

esta PMLJ a fim de proporcionar comodidade e segurança para a população laranjalense.

IV FUNDAMENTO LEGALI

4.í. Lei 10.520/00, da Lei 8.ô66,€3 e suas altenaçõês posteriores, Decreto 7.892/13

V DA NOTA FISCAL:

5.í A Contratada devêftá apÍesentar junto à SEINF, Nota Fiscal da própÍia empresa, em 02 vias no mínimo,

com as devidas descÍiminações dos equipamentos e quantitaüvos confoÍme edital.

5.2 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento apôs o recebimênto e o aceite completo dos podutos.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINF

vt 0A FtscAltzAcÂo E ACOMPANHAMENTO:

6.í Ficará a cargo do Gêstor dessê contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal no 8.666/93 e

alterações,0 acompanhamento ê fiscalização da relação contratual.

VII .RESPONSABILIDA DES OA CONTRATADA

07.{ A CoNTRATADA obriga-se a execubÍ o fomêcimênto dos insumos obedecendo rigorosamente às

êspêcificaÇões discnminadas no Termo de Referência.

07.2 A CONTRATAOA obriga-se, ainda, a:

a) Manter, durante o fomecimento, todas as condiçôes de habilitação e qualificaçáo exigidas no Termo de

Refurência;

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

c) A contratáda deverá indicar um preposto, para acompanhar a entrega dos lnsumos na Secretária de

Desênvolvimento Urbano e lnfraestrufura do Município de Laraniâl do Jâri, assim como, para diÍimir quaisquer

dúvidas provênientes da entrega dos lnsumos.

IX DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

09.1 0s Materiais deverão sêr entregues ao sêrvidor responsávêl (Chêfe do AlmoxanÍado da SEINF),

acompanhado por servidor do setor técnico (Sêcrêtária de Desênvolvimento Urbano e lnfraestrura do Municipio

dê Lâranjal d0 Jari). devidamentê instituída pâra rêcebimento dos lotês constanles no anexo deste Termo no

enderêço Av. Tancredo Neves, no 2425 - Agreste, em dias úteis, no horário de 8:30 às 17:00 horas.

09.2 0s Materiais deverão ser entrêguês acondicionados adequadamente, de íorma a pêrmitr completâ
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08.1 A C0NTRATANTE obriga-se:

a) A promover, por intermédio da Secretária de Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura do Municipio de

Laranjal do Jari, o acompanhamento e a fiscaltzação da execução do objeto do contrato, sob os aspectos,

quantitativo e qualitativo, anotando êm reqistro próprio os defeitos detectados e comunicando as ocorrências

de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o reparo ou subslituiçâo dos bens por partê da CoNTRATADA. A

exrstência de Íiscalização da CoNTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da

CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens Íornecidos.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINF

segurança durante o transporte

X DO PRAZO DE ENTREGA:

í0.1 Os prazos para entrega dos itens será de forma imediata que será a partir do recebimento pela Contratada

da Nota de Empênho expedida pela SecreÉria de Finanças o qual deveÍá ser Ístirado no prazo mâximo de 24

(vinte e quatro) horas a contar da data de convocação da empresa.

XIOOIEGEBIMEilI0!Bqy!q0B!0i

í í.1 0 recebimento provisóno darse-á no local des§nado no Tópico lX.

í í.2 0s Materiais dêverão ser entrêgues de forma coretamente acondicionada.

íí.3 Após a conÍêÍência dos materiais, sê constatado diveÍgência daquele ofertado pela ContÍatada, esta estará

obrigada a substtuir 0s mateÍiais.

11./+ A forma de recebimento dos medicamentos seÉ de acordo com a Lel no. 8.66683 e alterações.

XII DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:

l2.l O recebimento definitivo dar-se-á apôs o recêbimento provisôrio, consistindo na comparação das

especificações dos MateÍiais e de sua nota 6scalcom o constante no Tópico 2 deste Termo de Reíerência.

12.2 Sêrão devolüdos os Materiais que nâo atenderem as êspêcifcaçôes exigidas neste Têrmo de Reíerência.

í2.3 0 rêcebimento dêfiniüvo complêtaÊse-á após o ateste de seMdor ou comissão encanegada da

íiscalizaÇão do contrato,0 qual seÉ aposto no verso da Nota Fiscal.

XIII CLASSIFICACÃO ORCAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO:

13.1. Os recursos para aquisiÉo destê objêto será custeado por recursos oriundos da Secretaria Municipal de

Desênvolvimento Uôano e lnftrestrufu ra.

XIV DAS PENALIDADES:

{4.1 Com tundamento no artigo 7o dâ Lêi n" 10.520/2002 e ârt.28 do Decrelo n.o 5,450/2005, ficaÉ impedida

de licitar e contÍataÍ com a Uniã0, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e

no cadastro de fomecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL D0 JARI - PMLJ, pelo prazo de até

5 (cinco) anos, garanüda a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a

adiudicatária que:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINF

14.í.1 não ÍetiraÍ ou não aceibr a nota de empênho, quândo convocada dentro do prazo de validade de sua
pÍoposta;

1it.{.2 deixar de enfegar documêntagão exigida neste processo licitalúrio;

'1tl.1.3 apresentar documentaçâo falsa;

14.1.4 ensejar o retardamenb da execucão de seu obieto:

'1i1.1,5 náo manüver a proposta;

íit.1.6 falhar ou Íraudar na êxecuÉo do contrato;

14.1.7 comportar-se de modo inidônêo;

14.1.8 fizer declaração falsa;

í4.1.9 comebr fÍaude fiscal.

14.2 A licihnte estârá suieita à multa de 10 (dez) por cento do valoÍ confatado para a contrahçâo quando

incorrer em uma das hiÉteses da condição anterior.

14.3 Com fundamento nos arbgos 86 e 87 da Lei n".8,666/93, a adiudicaÉÍia ficará sujeih, no caso de âúaso

iniustificado, assim considerado pela Administraçã0, inexecução parcial ou inexecução total da obrigaçã0, sem

prejuízo das responsabilidades civile criminal, assegurada a prévia e ampla debsa, às seguintes penalidades:

14.3.í Multa de:

a) 0,P/o (dois dêcimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o matenal sêjâ entregue com

atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Apôs o décimo - quinto dia ê a critério da

Administraçã0, no caso de entrega com atraso, poderá ocoÍÍer a nâo aceitação do objeto, de

forma a configurar, nessa hiÉtêsê, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuizo da

rescisão unilateral da avença;

b) 5% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por periodo

superior ao preüsto na alinea "a', ou de inexecução parcial da obÍigagâo assumida;

c) 10%(dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução tohl da obrigação

assumida;

Laranjal do Jari, '15 de setembro de 2022.

Joreni ilineiro de Sousa
Diretora do Dpto. Administrat vo


