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SECREÍARIA DE INFRAESTRUTURA E OESENVOLVIMENTO URBANO - SEINF

TERMo DE nrrenÊHcn

APR.OVO O TERI,IO DE REFERElICIA IIOS ÍERMOS
oa LEr a666/93 E LEGTSLAçõEs.
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Desenvolv Urbano

I OO OBJETO:

í.í 0 presente termo de referência tsm por obiêto FORttECIÍilEtlTO DE BL0C0 SEXÍAVADo, conforme

espec,ficado na tabela abaixo:

Item Descriçâo Und Qtd

II JUSTIFICATIVA:

2.í. A necessidade do processo de compra dêstes matêÍiais sê dá para rcalizaçâo dê diversos seMços

executados pela administragão pública municipal através desta SEINF com a construção da Feira Municipalde

Verdura que está sendo executada no bairro central da cidade, localizada nas proximidadês do Porto da balsa.

III FINALIDADE PÚBLICA:

3.'1. Tem por finâlidade garanür o andamento dos serviços dos prédios públicos administnados por esb PMLJ

a fim de proporcionar comodidade e segurança paÉ a populaçáo laranjalense, uma vez que os blocos sêrâo

uülizados para o serviço de calçamento no sntomo da refênda Íeira, o que proporcionará acêssibilidade aos

usuáÍios

,IV FUNDATENTO LEGAL:

4,1, Lei 10.520/00, da Lei 8.66683 e suas alterações posteriores, Decreto 7.892/13

V DA NOTA FISCAL:

5.í A Contratada dêveÉ apÍesentar iunto à SEINF, Nota Fiscal da própÍia empresa, em 02 vias no minimo,

com as devidas descriminações dos equipamenbs e quantitativos conforme edital.

52 A Nob Fiscal só seÉ encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completo dos podutos.
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vt DA FrscALtzAcÃo e acoupaltlmento:
6.í Ficará a cargo do Gestor desse contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal no 8.ô66i93 e

atterações, o acompanhamento e fiscalizaçâo da relação conlÍafual.

VII . RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

07.í A CONTRATADA obriga+e a executâr o fornecimento dos insumos obedecendo rilorosamente às

especificaçÕes discriminadas no Têrmo de RefeÉncia.

07.2 A CONTRATAoA obÍiga-se, ainda, a:

a) Manter, durante o fomecimento, todas as condições dê habilitâçáo e qualiÍicação exigidas no Termo dê

Referência;

b) Não transferir a outrem, no todo ou êm paÍte, 0 objêto do contrato a ser firmado.

c) A contratada deverá indicar um prêposto, para acompanhar a entrega dos lnsum0s na Secretária de

Desênvolvimênto Urbano e lnfraestrufura do Municípro de Laranjal do JaÍi, assim como, para dinmir quâisquêr

dúvidas provenientes da enlrega dos lnsumos.

VIII RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

08.1 A CONTRATANTE obriga-se:

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

Laranjal do Jari, o acompanhamento e a fiscalização da êxecução do objeto do contnato, sob os aspectos,

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio os defeitos detectados e c0municando as ocorrências

de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o reparo ou substrtuição dos bens por paúê da CONTRATADA. A

existência de fiscalizagão da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da

CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens f0mêcidos,

IX DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

09.í 0s [,lateriais deverão sêr entrêgues ao sêrvidor Íesponsávêl (Chefe do Almoxarifado da SEINF),

acompanhado por servidordo setor técnico (Secretária de Dêsênvolvimento Urbano e lnfraestrura do Municipio

de [.aranjal do Jari), devidamente instifuÍda para recebimenlo dos lotês constantes no anexo deste Termo, no

endereço Av. Tancredo Neves, n0 2425 - Agreste, em dias úteis, no horário de 8:30 às '17:00 horas.

09.2 Os Materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de foÍma a permiür completa
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segurança duÊnte o transporte

X DO PRÂZO DE ENTREGA:

í0.1 Os prazos para entrega dos itens será de foÍma imêdiata que seÍá a paúr do Íecebimento pela Contratada

da Nota de Êmpenho expedida pela SecreÉria de Finanças o qual dêvêrá sêr relirado no prlzo máximo dê 24

(ünte ê quatm) horas a contar da data d€ convocação da empresa.

XI DO RECEBIMENTO PROVISÔRIO:

í1.1 0 recebimento provisório darseá no local dêsúnado n0 Tópico lX.

í 1.2 Os Materiais deverão ser €ntrêgues de Íorma conetamente acondicionada.

11.3 ASs a conferência dos matsriais, se constatado diveígência daquele ofurtado pêla Contratada, esb estaú

obr[ada a substituir os matenais.

11.4 A forma de rêcêbimênto dos medicamentos sêrá de acordo com a Lei no. 8.666D3 e alterações.

XII DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:

12.1 0 recebimento definiÍvo dar-se-á após o rscebimento provisório, consistindo na comparaÉo das

especificações dos Materiais e de sua nota fiscal com o constante n0 Tópico 2 deste Termo dê Refêrência.

í2.2 Serâo devolüdos os Materiais que não atêndêÍêm as êspeciíicaçÕes exigidas neste Teímo de Rebrência.

'12.3 0 recebimento definitivo complêtaÍ-s$á apôs o ateste de seNidor ou comissão encaÍregadâ da

fiscalrzação do contrato, o qual seÉ aposlo no verso da Nota Fiscal.

XIII CLASSIFICACÃO ORCAMENT ÁRIA E Do VALoR ESTIMADO:

í3.í. 0s recursos pala aquisiçâo desb objeto será custeado por recuEos oriundos da Sêcretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano e lnfraestrufu ra.

XIV DAS PE IDADES:

í{.í Com fundamento no artigo 7o da Lei no 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.o 5.450/2005, ficâra impêdija

de licitar e contrabr com a Uniâo, Esbdos, Distrito Federal ou MunicÍpios e será descredenciada no SICAF e

no cadastro de fomecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - PMLJ, pêlo prazo do até

5 (cinco) anos, garantida a ampla deíesa, sem preiuízo das cominações legais e multa a licitante e a

adjudicaÉria que:
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í4.1.1 não reürar ou não aceihÍ a nota de empenho, quando convocada dontm do prazo de validade de sua

pmp0sla;

14.í.2 deixar de entregar documenlação oxigida nestê processo licitaúrio;

14.1.3 apresêntar documentação falsa;

'14.1.4 ensejar o retardamenb da execução de seu obleto:

í4.í.5 não mantiver a proposta;

í4.1.6 falhar ou fraudar na execução do conhato;

'14.í.7 comportar-se dê modo inidôneo;

'14.1.8 fizer dsclaração falsa;

í4.1.9 cometer ftaude fiscal.

14.2 A licihntê estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contÍatado para a contrahção quando

incorrer em uma das hiÉtesês da condiçâo anterior.

1{.3 Com fundamento nos art[os 86 e 87 da Lei n".8.ôô6193, a adjudicaÉÍiâ ficará sujeita, no caso de alraso

iniusüficado, assim considerado pela Adminislração, inexecuÉo parcial ou inexecução total da obrigação, sem

prejuizo das responsabilidades civilê criminal, assegurada a préüa e ampla defusa, às seguintes penalidades:

í4.3.1 Multâ de:

a) 0,2Á (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com

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

Administração, no caso de enfega com afaso, poderá oconer a não aceitação do ob.ieto, de

forma a confgurar, nessa hipótêse, inexecuÉo total da obÍúação assumida, sêm pÍêjuízo da

rescisâo unilateÍal da avença;

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

supsrior ao preüsto na alínêa "a', ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

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

assumida;

Laranjal do Jari, 09 de janêiro de 2023.

de Sousa
Di do Dpto. Administrativo
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