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ESTADO DO PARÂ

PREFEITUP(A MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ Ne 30.522.580 lOOt-4&

TERMO DE REFERÊ,NCIA

Órgão: Secretaria de Municipal de Infraestrutura

CNPJ: 30.522.580/0001 -48

Cidade: Juruti-PÁ

v 2. Objeto

2.1 - Contratação de empresa (s) especializada (s) para AQUISIÇÃO nn MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE
INFRAESTRUTURA

3.1 A PreÍ'eitura Munioipal de Juruti, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com o intuito

de atender aos seus Departamentos e considerando que a secretaria não dispõe dos produtos acima

mencionados para atender a demandas da Secretaria Municipal, e considerando ainda a garantia do

atendimento as ações desenvolvidas pelo poder público, justifica-se a necessidade da aquisição de

material de construção, para a rnanutenção e conservaçâo dos prédios e logradouros públicos e

cemitério municipal.

3.2 A contrqtação do objeto será realizada alravés de licitação na modalidade PREGÃO, do

tipo ELETRÔNICO, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, pelo critério MENOR

PREÇO POR I'IEM, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento,

Orçamento e Finairças e através do Setor de Licitação,para os procedimentos.

Data: 18 DE JANEIRO DE 2022.

4.I DEMANDAS

4. Detalhamento do Objet«r

PRUDTITO/DESCI(I o
CIMEN'fO saco

AREIA n" I
BRITA
ATERRO

TIJOLO CERÂMICO dE OO

UND QTDITEM
IjND 80001

M3 10002

M3 7001J

1000M34

ML 2005

M36 PEDRA DE MÃO
SEIS furos 9x12x24crn

' 
Gerenciador1. Dados do Orgão

CEP: 68170-000

3.
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5. Fundamento Legal

5.1 Lei n".8.666193, atuahz,ada;

6.Prazo de Vigência

6.1 A validade do Contrato será até 31 de dezembro de 2022, a pafiir cla data de assinatura do

Termo Contratual.

7. Obrigações da Contratada

7.1 A CON'I'RATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de

Referência;

7.2 A CONTRAT'ADA deverá arcar corn todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes

do cumprirnento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

7.3 A CONTRA'IADA será responsável pela ohsen'ância de toda legislação pertinente

direta ou indiretamente aplicável ao obieto deste fermo de Referôncia;

7.4 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza,

causada a CONTRATANT'E ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de

Referência, isentando a CONTRATANTE de todas as reciamações que porventtua possam surgir,

ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas

físicas ou jurídicas, empregadas ou aiustadas na execução cio objeto;

7.5 Fica expressamente estipulado qrre uào se estabelece por força do fornecimento do objeto

deste Termo de Referência qualquer relação tle emprego entre a CONTRATANTE e os empregados

da CONTRATADA;

7.6 A CONTRATADA se responsabtliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste

Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais,

seguros de acidentes, tributos, indenizações. vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios

exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a

CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, neln poderá onerar o objeto do Contrato;

7.7 Respeitar as norÍnas e procedimentos de cotÍrole e acesso às dependências da

CONTRATANTE;

7.8 Manter os seus empregados identificados por crachá, quan<io no recinto da

CONTRA'IANTE, devendo substitriir imediatamente qualquer um deles que seja considerado

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares cla CONTRATANTE;
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7.9 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato,

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e

atendendo às reclamações formuladas;

7.1QManter, durante o fomecimento do objeto deste Termo de Referência, €ffi

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

7.11 lJtilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro

nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações

de características, ainda que dentro do prazo de validade;

7.12 Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência estabelecidos pela

CONTRATANTE.

8. Obrigações da Contratante

8.1 Efetuar os pagamentos coÍrespondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;

8.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste Termo de Referência;

8.3 Prestar as informações e esclarecimentos que veúam a ser solicitadas pela

CONTRATADA;

8.4 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente

identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de

expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

9. Fiscalização

9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do

contrato designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e

parágrafos da Lei 8.666193.

10. Prazo e Local de Entnega

10.1 O prazo de entrega será de lO(dez) dias a contar da data do recebimento da Requisição

emitida pelo ordenador de despesas de cada Secretaria; sendo que a quantidade licitada será entregue

de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal solicitante.

10.2 Cada Orgão ou Entidade será responsável pela definição do local de entrega do objeto

deste Termo de Referência, confoÍme sua necessidade.
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I 1. Rescisão Contratual

11.1 Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a

XII e XVII do art. 78 dalei Federaln'8.666193;

I 1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a

CONTRATANTE;

12. Penatidades e lVlultas

12.1 Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, erro na

execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das

informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais.

12.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de l)Yo sobre o valor dos itens solicitados, em

caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, na Lei Federal n" 8.666193 e

demais norÍnas que regem a matéria.

13.1 As despesas de correntes da aquisição pretendida, correrão das seguintes dotações

orçamentarias:

PROJETO/ATIVIDADE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04,122.0066.2.038 - Manutenção da e Funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

14.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei no 8.666193 e suas

alterações em vigor' 
Juruti (pÁ), 1g de janei ro de2022.

i\4arce
ra

de lnfraestrutura

PEREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto n'4.49712021

13. Dotação Orçamentária

14. Declaração do §olicitante
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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa (s) especializada (s) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE
INFRAESTRUTURA.
Unidade Requisitante Interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A(o)
Exmo.(a). Prefeito(a) Municipal de Juruti/PA / C/C: Pregoeiro Kevdson Francisco M. Meireles

Prezado (a) Senhor (a),

A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pela necessidade para atender as

necessidades da secretaria, para a manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos e

cemiterio municipal.
Importante frisar que as quantidades relacionadas no termo de referência visam somente à

manutenção setor público.
Neste sentido, optou-se pela formação de Registro de Preços para os serviços, objeto desta

contratação, ao qual objetiva a raçionalização dos gastos públicos e pretende gerar maior economia,
obtida por meio de ganhos em voiume e escala de fornecimento e redução da necessidade de

contratar a totalidade das quantidades licitadas, tendo em consideração a possibilidade de estimar por
período, evento ou destinação, as contratações e, por conseguinte as entregas dos materiais.

Aduz-se ainda que a utilização do sistema de registro de preços mostra-se como a ferramenta
mais adequada à celeridade nas aquisições e ao controle regular dos gastos orçamentários durante o

exercício.
Assim, solicitamos que a contratação do referido objeto sejareahzada através da Modalidade

PREGÃO, do tipo ELETRÔNICO, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, pelo critério de

MENOR PREÇO POR ITEM, considerando o eventual fornecimento, de forma parcelada e de

acordo com as demandas estimadas pela Unidade Requisitante.
!
E a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e especificações

dispostos no Termo de Referência.

Juruti GÁ), 18 de janeiro de2022

rt íá rcira
lecretáno de lnfraestíutuÍa

DE SOUZA PEREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto n'4.49712021
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