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ESTADO DO PARÁ
PREF'EITTIRA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 30.522.580/0001 -48

TERMO DE REFERÊNCIA

( ) rsão : Secre tirria Municipal rie In fraestrutura

(.NP.f : 30.522.580 / 000 1 -48

t')ndercço:'I'ravcssir Mano das Neves, S/N" - São Marcos

(ltii'}: ó8170-000

(lidade: Juruti-PA

lione s

:. t. LocAÇÃo DE TMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTEMENTO MUNTCTPAL
DE TRANSITO - DEMUTRAN, PARÁ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
INF'RAESTRTITT]RÂ.

3.1 .'\ Secrt:taria i!Íunicipal de Infraestrutura, com o intuito de atender as demandas do seu setor inter[gado a
Sr::r-r'etiiria, e consideranclo que a Âdministrzçáo não dispõe de imóvel acimamencionad o pzraatender a demancla
tla Sccretaria de Infraestrlrtura, e considerando ainda ^ gàrxfiia. do atendimento aos programas e ações
ricsr:nvolvrd;rs pela Secretariil, iustifica-se a necessidade de locação de um imóvel.

3,2 A ccrntratirção cio obieto serárealizada por meio de licitação por modalidade dispensa sob a responsabilidade
,la Secrctaria Nlunicipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, ztrzvés do Setor de Licitação plrà à realização
(i() certamc.

-1. I -Dl rl\'{r\ Nt)A DA SIiCFETARIA

ITEM oBJETO/DESCRTçÃO UNID
QTD/
MÊS

V.UNIT V.EST

LOCAÇÃO DE rMOVEr. PARA
FLTNCIONAMENTO DO
I,EPARTAMENTO MUNICIPAL DE
TNÂNST:IO - DEMUTRAN
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1. Dados do Órgão

3. JL]STTFTCATIYA

.i. Detalhanlento do Obieto
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5.

5.1 l-ci n". 8.666/93, ztuahzadz;

6.1 A validade do Contrato será de 12 (doze) meses, contados zpartir da data de assinatura do Termo

Contratual.

7.1 O LOCÂDOR compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência;

7.2 O LOCADOR cleverá arcar com t.odas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimenti,

rlas olrriqacões assumiclas, sem qualquer ônus a,r I-OCATÁRIO;

7.3 O LOCADOR será responsável pela observância de toda legislação pertineflte direta ou

rndiretamente aplicável ao objeto dcste'Iermo de Referencia;

7.4 () LOCADOR será a única responsável por danos e preiuízos, de qualquer nat;rezà, causad'.r ao

LOCATÁRIO ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, isentanckr r-i

LOCATÁRIO de todas as reclamações que porventura possam surglir, ainda que tais reclamações sejun

resultantes c1e atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou iurídicas, emprega.das ou zljustzrdas na

r-:rccur,:iio rlo obi eto;

7.5 [;icil expressamente estipr.rlado que não se estabelece por força do fomecimento do otieto deste

'I.crrno de Reterência qualquer relaçáo de emprego entre o LOCADOR e os empregados do LOCAT'ÁRIO;

7.6 () LOCATÁRIO se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste 'fermo cle:

Itclcrênciir" tilis como salárir-,s, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes,

trrl»rtos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros beneficios exigidos. A inadimplência da

CONTRATADÂ para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por scu

pagi;rmerlto, nem poderá onerar o objeto do Contrato:

7.7 Respeitàr ils normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do LOCATÁRIOI

7.8 Manter os seus empregaclos identrf-icados por crachâ,quando no recinto do LOCATÁRIO, dcvenclo

suirstitlir imediatamente qualquer um deles tlue seia consiclerado inconveniente à boa orclem e '.i,* normas

disciplinares do LOCAI)ORr

1.9 i\catar todas as onentações do I-OCATÁRIO, emrma«ias peio fiscal clo contrato, suicitanclo-sr: à

;unplir e irrestrita fisc:rlizaç:ào, prest'ando t.odos os esclarecimentos soltcitados c atendendo às rcclrrn:rr-i:r't,

lr.rrtnuiad:ts;
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7.10,Ntanter, durante o fornecimento do obieto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as

olrrig:rcões a -§erem assumidas, todas as condições de l-rabilitação e qualiírcação exigrdas na licitaçãol

7.ll Utilizttr materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o reglstro nos órgãos

compctentes r: o prazo de validade, sendo vedada auttlízzçáo de produtos com alterações de características, dinda

que dcntro do przrzo de validade:

T.l2Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência estabelecidos pelcr

LOCADOR.

8.1 lii-etr:ar os pagàÍnentos correspondentes às fàturas emitidas dentro do prazo legal;

8"2 Proporcionar toda^s as fãcilidades necessárias à boa execução;

8.3 Prestar as informaçôes e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelo LOCADOR;

8.4 Permitir ircessr., zros funcionártos do LOCÂDOR, desde que devidamente identrficados, aos locais

onclt' serii eÍrtregue o obieto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros

h,rriirios coÍrstantes em acr:trdos firmaclos entre as partes.

9.1 A fiscalrzação e acompanhàmento da execução do Contrato serão rcalizados por Fiscal do conffâto

tiesignado pelo orgão soiicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e pzlrârl:afbs da Ler

Ít.666/93.

10.1 () prazo cle entreÉp será de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da Requisição ou

ik i,jrrtncrttr, sinrilz.r:

i 0.2 (.,rciir ( )rgrio ou -Eni.idacir: serii re spr,rnsável pela definição clo iocal de enffega do objeto <leste J'ermo

,ll l{cf,-:rôncia, crinfilrrrrc su,t necessidade.

1i.1. l)or ato unila"terzrl e cscrito d<; , nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

art. 7B cla Ler Federirl n" 8.666/93;

11.2. Amigável, por act.rrdo cntre as purtes, mediante autorizzção escrita e fundamentada da autoridade

compctentc. rcduzida a termo no processc licir.atl-irio, desde que haia con,i'eniência pano LOCATÁRIO;

8. tlbrigaçôes do LOCÀIIÁRIO

9. Fiscalizaçâo

3"2" Penalídades e



EM
.:,,i§*fr,

ffi
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CltlPJ ; 30.522.580/0001 -48

12.1. Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, eÍro na execução,

cxec:uçãc, imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações

prcst'adzrs e outras relativas a quaisquer ciáusulas contratuais.

12.2 O LOCADOR sujeitar-se-á a multa de 1.0o/o sobre o valor dos itens solicitados, em caso de recusa

iniustitlcacia e demais sa.nções estabelecidas neste Termo de Referência.

13.1,

seguir:
,'\s despesas paÍa a presente aquisição, correrão das seguintes dotações orçamentáriâs a

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04122 0010 2.084
3.3.90.36.(J0

vrq(-)r

Valor estimado sessenta mil reais

1.1.1. I)cclaramos que este Temro de Referênctzestz de acordo comz ki n" 8.666/93, e legrslação em

Juruti, P:à,20 de dezembro de 2021

ra
50(retáno de lntraestrutura

de ll de lanetro de 2021

MARCELO D SOI-]ZA PEREIRA

Ma

PROJETO ATIVIDADE
CTÁSSIFICAÇÃO ECONOMICA

PRE FEITU RA S ECRETARIÂ M LT NICIPAL DE I NFRAESTRT]TU RA.

Manutenção da Secretaria de Infraestruturrr
Outros Serv. cle Terc. Pessoa Físrca

R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

Scct"et:'irir.r Municip al d e In traes tn-rtura

1J. üotação Orçamentária


