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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPI N" 28.859.52V0001-18

TERMO DE REFERENCIA

Orgào: SECRETÂRIÂ MUNICIPÂL DE N{EIO ÀN{BIENTE

CNPJ: 28.8s9.s21. /0001 -1 B

Endereço

CEP:68170-000

Cidade: Juruti-PÂ

Data: 03 de fevereiro de 2022

2.2.

2.3.

2. DaJustificativa

2.1 Â locação de máquina e veículo em tela atenderáà necessidàde de se mantér os sen-iços básicos de

lirrrpeza de fossa e bueiros, recolhimento de ennilhos, trânsporte de materiais para as obras
reahzadas pela Sectetatia Nlunicipal de l\{eio Âmbiente, e'considerando que a frota municipal
encontÍâ-se com tempo de uso avançado, necessitando váriàs vezes de manutencão corretiva nào
ptogramada, o que atapalba todo planejâmento que possâ vir a ser desenr.olvido;

Importante mencionat que o ateÍro sanitário necessita ser operado constantemente com a remoção
dos lixos depositados ou realocação, sendo necessár-io a uú)tzzçào desses equipamentos, sendo
necessários, poÍtanto para pÍestar serviço adequado a populaçào;

Ressalta-se que a Âdministração não dispõe de tais eqúpamentos e sua aquisiçào e manutençào é

demasiadamente elevad^ p^Í^ o Orçamentb,. âtual além de não haver senidores públicos
necessárjos com função de Operador de Eqüpâmentos p^t^ oper^r estes eqüpamentos, no caso

da aqúsiçàot

2.4. Desta forma, aftavés da rcahzação de licitação, na modaüdade Pregão Eletrôruco (SRP) o
Município podetá coÍrtÍatar os serviços de locação de máquina e veículo pesado de quem
apresentaÍ melhor pÍoposta, de acotdo com necessidades locais e terâ a tranquüdade de que a

conúatação estará. atendendo aos trâmites legais;

2.5. Ressaltamos ainda que a quantidade das maquinas e eqúpamentos foram baseados em contratos iá
ítmados âÍIteriormeÍIte âpós consulta no Mural de Licitações do TCNÍ /PÃ através do Pregào n"
1,551201,8, P'regão n" 084/2020 e Pregão n" 099 /2020.

3. Do Objeto

3.1.Contratação de empÍesa paÍâ pfestação de serviço de locação de um caminhão basculante úucado e

uma Íetroes cavade:ra para atender as necessidades da Sectetaria Municipal de Meio Ambiente.

w

L Dados do Otgão Gerenciador
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4. Detalhamento do Obieto

4.1. DE,NLA.NDÂ GEfu{L

4.2.

4.2.1

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5

4.2.6

PRECEITOS:
O fornecimento dos serviços e quantitativos acima telacionados foram previstos paÍa consumo

mínimo anual, a serem demandados paÍa execução de acordo com a necessidade da Unidade

Reqúsitante, de forma eventual e parcelada. em atendimento às atir-idades internas/exteÍnas

administrativas, serviços públicos, eventos e demais ações propostas nâ ârea de atuação desta

Secretada, entÍe outÍâs atividades que demandem o uso e coÍtsumo dos serviços que constifuem o

obieto da contratação.

O período da prestação de serviços de locação setá de 12 meses â contar da data da assinatura do

conúato ou ÂRP;

À manutenção preventiva e coretiva serâ de responsabilidade da empresa conúatada;

Os operadores das máquinas e motoristas dos caminhões serào de responsabilidade da empresa

conúatada;

O fornecimento de óleo diesel será de responsabilidade da coÍrúatante;

O fomecimento de óleo lubrihcante setá de responsabilidade da empresa contratada;

s

ITEM PRODUTO UND QTD MESES

1

RETRO ESCAVADEIRA - COlv{ ÀTE 12

ÂNOS DE USO. POTENCIÀ LÍQUIDÂ
NO VOLÂNTE DE 80 HP, N,{OTOR
DIESE,L, EM PERFE,ITO E,STADO DE
CONSERVAÇÀO. TODOS OS
EQUIPÀME,NTOS OBzuGÂTORIOS
E,XIGIDOS POR LE,I. COBERTURÂ DE
SEGURO Â DANOS PESSOÀIS E,

1\L{TEzuÂIS DO VEÍCULO LOCÁDO, E,

DÂNOS PESSOÂIS E I\{,\TE,RHIS Â
TERCEIROS. INCLUINDO MOTORISTÀ.

UND 1 t2

2

CAÇAMBA TRUCADA - ATERRO. _

coM ÂTE 12 ANOS DE USO. TR-{ÇÀO
6X2, MOTOR DIESEL, POTENCL{.
MÍNINL{ I32CY. CÁPACIDÂDE N{ÍNIT,LA.

DE 14M3, EN{ PE,RF'E.ITO ESTÂDO DE,
CONSERVÂÇÃO. TODOS OS

EQUIPÂMENTOS OBRIGÂTORIOS
EXIGIDOS POR LEI. COBERTUR,\ DE
SE.GURO Â DÂNOS PESSOÂIS E
N,[,\TE,RIÂIS DO VEÍCULO LOCÀDO, E
DÀNOS PESSOÁIS E, NL,\TERL\IS À
TERCEIROS. INCLUINDO N{OTORIST

UND 1 12
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4.2.7

4.2.8.

4.2.9

4.2.t0.
4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.11
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Em caso de quebra de máquinas e caminhões, a empÍesa cofltÍatade- deverá providenciar a

substituição poÍ um eqúpamento igual rro pra;zo máximo de 4 (quatro) dias;

Os eqúpamentos deverão ser colocados à disposição da Prefeitura Municipal em 4Bh (quarenta e

oito horas) após envio da ordem parcial de serviço;

Â locação da máquina ou eqúpamento conüatado se darâ mensalmente, condicionada a nào

ulüapassar o limite de 200 (duzentas) horas de trabalho ao mês, especificamente nas maquinas com

horimetro.

O iulgamento será- por item.

Deverão set usadas âpenas duas casas decimais apôs a vítgula, as demais nào serào consideradas.

De forma alguma haveráE arredondamento de valor.

Sempre que iulgar necessário o Orgão Contratante solicitará, durante a vigência contratual, o
fotnecimento dos sewiços na quantidade necessária, mediante a expedição de Ordem de serviço,

através do Fiscal de Contrato respectivo.

Â Contatante não estatáE obrigada âo consumo integral dos serviços relacionados, contudo, âo

fazê-lo, a secretarfa demandante, solicitará um quantitativo mínimo de úagem disposto em cada

item da tabela de quantitadvos da Unidade Reqúsitante.

5. Do Fundamento Legal
5.1 À contratação podetá ser amparada no Decreto Federal 1,0.024/2019, fl^ Lei Fedetal n"

10.520/2002,Leí Complementar 123/2006 e subsidiada pela Lei n" 8.666, de 21. de junho de 1993.

6. Obdgações da Conttatalnte
6.1 . Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência;
6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos emptegados da

Contatada;
6.3. Âplicar à Contntzda penalidade, quando for o caso;

6.4. Solicitat à tÍoca dos equipamentos/veículos mediante comunicação a seÍ feita pelo Fiscal do
Conftato;

6.5. SolicitaÍ, por intermédio de Ordem/Reqúsição de serviço/fornecimento, poÍ senidor designado
paÍa este ftrn,a execução dos serviços contratados;

6.6. Comunicar à Conúatada, qualquer irregularidade durante a execução conttatual e interomper
imediatamente o serviço, se for o caso.

6.7 . Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.

6.8. NotificàÍ, poÍ escrito, à Contratada da aphcação de qualquer sanção.

7. Das Obrigações da Contratada
7.1. Cumprit fielmente as exigências da ÂdministÍâção Municipal, naquilo que não contÍar7at o aqui

previsto;
7.2.Manter os seus empregados su)eitos às normas disciplinares da Âdministração Municipal, porém

sem qualquer vínculo emptegatício com o órgão;

7.3. Respeitar as normâs e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração

Municipal;

s
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7.4. Responder pelos danos causados ditetamente à Âdministaçào Municipal ou a tetceitos,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contÍato, não excluindo ou reduzindo
essâ responsabilidade a ftscahzaçào ou o acompanhamento pela Conúatante;

7.5. Respondet, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da

Âdministração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a

execução do contrato;
7.6. Efetuat os fotnecimentos, objeto da Áutorização/Reqúsição/Fomecimento, de acordo com as

necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o tecebimento de reqüsições expedidas pelo
Setor competente;

7.7. Comunic r 
^o 

Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de catáter uÍgente e pÍestaÍ os

esclarecimeÍrtos que i"lgrt necessário;

7.8. Manter-se, durante toda a execução do conttato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da contrataçào.

8. Da Fiscaliz çáo
8.1 . Â ftscahzação e acompanhamento da execução do Contrato seÍão realizados por Fiscal do contrato

designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e patâgrafos
da Lei 8.666/93.

9. Do Prazo e Condições de Fornecimento do Obieto
9.1. A vigência contratual setá, a contaÍ da assinatura do InstrumeÍrto Conftatual, Lté o final do

exercício financeito em cuÍso, com eficácialegal após a publicaçào do seu extrato, tendo início e
vencimento em dia de expedrente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, podendo ser

prorrogado de acordo com a Lei.

9.2. Os fomecimentos serão reahzados de forma parcelada, mediante a emissào de ordem de

compraffornecimento, emitido pela fiscalizaçào do Contrato através do Setor de Compras

N[unicipal, em atendimento às demandas de cada Unidade Requisitante.

9.3. Após emissão da otdem de serviço/fomecimento, o fornecedor terâ o pÍazo de até 48

(quarenta e oito) hotas p^Ía" 
^ 

entÍega dos veículos/maquinas no local indicado pela Unidade

Reqúsitante, que poderá ser a sede da Secretaria Municipal ou diretamente nos Setores desrgnados

pela Fiscalização dos Contratos, dentro da Zona Urbana de Juruti/PA, sem que gere ônus de

qualquer flatuÍeza pan a Contratante.

9.4. Caso os veículos/equipamentos seiam entregues em desconformidade ou sem condição
de uso, a frscahzação do contrato notifrcaú, o fotnecedoÍ paÍa que no pÍazo de até 05

(cinco) dias úteis, seja efeuvado o saneamentof refazinento das desconformidades e entrega do

material.

9.5. Após aprovação e validação dos veículos/maquinas, o fotnecedor tetá o pÍazo de até 48

(quatenta e oito) horas para entrega, no local indicado pela empresa contratada, que poderá ser

a sede da empresa, preferencialmente dentto daZona Urbana deJuruti/PÂ, sem que gere ônus de

qualquer fl ttÍeza par^ a Contratante.

s
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9.6. Os fotnecimentos poderão ser acionados aos sábados, domingos e feriados de acordo com a

ordem de serviço/reqüsição, em conformidade com o Representante do Fotnecedor.

9.7. Todos os custos com transpoÍte, materiars, eqúpamentos e mão de obra são de responsabiüdade

do fornecedoÍ gâflhâdot da licitação.

9.8. Â licitante fzrâ o contÍole do seu fomecimento poÍ meio de reqúsiçôes as quais del.erào ser

rubricadas pela pessoa encategada pelo recebimento no local designado, .devendo o contratado
apÍesentaÍem-nas acompanhadas de nota ftscal, quando do pagamento.

9.9. No que coubet, os veículos/maquinas deverão seÍ entÍegues em coÍldições plenas de uso.
9.10. No que tange o fornecimento de combustível será observado o seguinte:
9.10.1. Os veículos/maquinas serão abastecidos em local devidamente estruturado pela contÍatante

preferencialmente t\a zort urbana do município de Juruti;
L0. Rescisão Conttatual

í0.1. Por ato unilateral e escdto do CONTRATANTE, nos câsos enumerados nos incisos I a XII e

XVII do 
^rt.78 

da Lei Federal 8.666/93;
í0.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autonzação esctita e fundamentada da autoridade

competente, reduzida â temo no processo licitatódo, desde que haja conveniência pata a

CONTR-{TÀNTE,;

L1.. Penalidades e Multas
11.1. Serão passíveis de penaüdades as seguintes condutas: inexecução dos seniços, erÍo na execução,

execução impetfeita, mora de execução, inadimplemento contÍatual ou nào veracidade das

informações prestadas e outÍas relativas a quaisquer cláusulas contratuais.
11.2. 

^ 
CONTRÂTADÂ sujeitar-se-á a multa de 10o/o sobre o valor dos itens solicitados, em caso de

Íecusâ injustifrcada e demais sanções estabelecidas no edital, e na Lei Federal n" 8.666/93 e

demais noÍmas que Íegem 
^ 

lr,.atéfla.

12. Da Forma de Pagamento
12.1. Â CofltÍatâda devetá apresentaÍ nota fiscal para liqüdação e pagamento da despesa, no ptazo de

até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.
12.2. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestâção,

os serviços fotnecidos não estiverem em petfeitas condições ou em desacordo com as

especificações apÍesentadas e aceitas.

12.3. Â Âdminisftação Municipal poderá deduzit do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizações devidas pela Contatada, nos temos da Lei.
12.4. Nenhum pagamento setá efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçào

{tnancetta, sem que isso gere direito à alteraçào dos preços, ou de compensação financeira por
atÍaso de pagamento.

7i. Da Dotação Orçamentáda

13.1. Âs despesas de corÍentes da aqúsição pretendida, correrão das seguintes dotaçôes

orçamentarias:

s
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14. Declaração do Solicitante

14.1. Declaramos que este Termo de Referêncía está de acordo com a Lei no 8.666/93 e suâs

alteraçôes em vigor.

Juruti/PÂ, 07 de fevercro de 2022.

Nfoo,hrb
NAYME LOPES OOLZENE DO COUTO

Secretária Municipal de l\{eio Âmbiente
Decreto n" 4.495/2027.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATTVTDADE CI-ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.122.0066.2.047 -Manutençào e Funcionamento da

Secretaria lv{unicipal de Meio Àmbiente
3.3.90.39.00- Outros ser. de terceira pessoa
jurídica.

VALOR ESTIMADO
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