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TERMo DE REFERÊNcIA

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIç O DE BATERIAS
AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, ÔI{IEUS ESCOLARES,
EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM E MÁQUINAS AGRíCOLAS PATA
atender as necessidades da frota de veículos leves, caminhões, ônibus e maqurnas
da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás/PA, e suas respectivas secretarias
de acordo com as especificaçôes contidas neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Sabendo da constate preocupação em
preservaçáo ambiental, fiscalizaçôes e apoio a praticas de preservação da natureza
e necessário a utilização de veículos e maquina agrícola (trator), que auxilia vários
produtores rurais no plantio de mudas de arvores nativas, preparando o solo e
transportando insumos e plantas, que garante a preocupação e preservação
ambiental, visto que o mesmo necessita estar com manutenção em ordem e
necessária a aquisição de baterias automotivas para o bom funcionamento dos
veículos e maquinas de apoio. Visto que e de extremo interesse público essa
contratação.

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social: Sabendo que a eventual
aquisição de baterias se faz necessária, pois e de extrema necessidade a utilização
da frota desta Secretaria, que desempenha um papel importante no apoio e
assistência as famílias em situação de vulnerabilidade social, além do apoio em
programas de capacitação e melhores condiçÕes sociais e renda para a população.
E imprescindível efetuar a troca para manter a segurança e o correto funcionamento
das baterias dos veículos, são utilizados pela municipalidade.

Secretaria Municipal de Saúde: A aquisição do objeto deste termo de referência,
em especial a Secretaria Municipal de Saúde, que utiliza em todos os veículos, em
razão prioritariamente de ambulâncias que tem um desgaste excessivo do objeto
desta contratação, devido o sistema de sirenes e sinalização, além dos veÍculos de
apoio administrativos, que tem uma elevada demanda de utilização, ciente que o
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Secretaria Municipal de Administração: A aquisição de baterias de diversas
amperagens se justifica face sua utilização e todos os ativos próprios móveis desta
municipalidade, conforme descrito no objeto deste, sendo um item indispensável
para o bom funcionamento de toda a frota municipal esta aquisição se torna
relevante para substituição de unidades danificadas dos referidos veículos e
maquinas com a flnalidade de dar continuidade aos serviços prestados por tais
ativos de forma ininterrupta e continua a suas respectivas demandas.
Sabendo que a eventual aquisição de baterias se faz necessária, pois a utilização da
frota da Prefeitura Municipal e Secretarias são frequentes e, como o prazo de
duração destas peças é finito, é imprescindível efetuar a troca para manter a
segurança e o correto funcionamento dos veículos, maquinários de diversas
secretarias que são utilizados pela municipalidade na manutenção do bom
andamento dos serviços públicos como um todo.
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objeto a ser adquirido Íaz patle do sistema de segurança dos veículos, evitando assim
prejuízo ao erário público, sendo que motivos expostos justificam tal aquisição.

Secretaria Municipal de Educação: Considerando a necessidade de manutenção,
funcionamento e resolução de problemas elétricos apresentados pelos Ônibus e
Veículos Oficiais da Secretaria Municipal de Educação, devrdo à necessidade de
utilização de baterias, pois as mesmas estáo com defeito, visto que os mesmo ficarão
por um vasto período sem utilização devido a falta de atividades escolares, agravadas
pela pandemia do Covid-í9. Visando preseryar o bem público, assim, com o intuito de
dar continuidade nos serviços prestados, visto que se iniciou o ano letivo normalmente
e a necessidade de utilização dos ônibus escolares se torna essencial para o
transporte dos alunos matriculados na rede municipal em especial os alunos da zona
rural, que necessitam do transporte escolar.
Analisando que a mercadoria a ser adquirid a faz parte do sistema de segurança dos
veículos, evitando assim preluízo ao erário público, sendo que motivos expostos
justificam a aquisição do objeto deste Termo de Referência.

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais no 10.52012002 e no 8.666/1993, Lei Complementar
no 12312006 e demais legislaçóes aplicáveis a este evento e nas condições e
exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao
assunto.

4.í. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos
abaixo:

0í
NO DESCRTÇÃO DO SERV|ÇO SEMAD SEMAPS SEMSEC SEMA SEMED

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE 12 VOLTS, NO MíNIMO 48

AMPERES.
Descriçáo Do Produto: com tiga de

prata/chumbo, placas de grande espessura e
alta densidade, separadores com alta

resistência mecânica, alta porosidade, alta
absorção e baixa resistência elétrica, polos
terminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateria, caixa
e tampa de polipropileno copolímero de alto

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, balxa

gaseificação e resistência a altas
temperaturâs, 9ârantia mínima do fornecedor

de 18 meses, a partir da data de êntrega,
com troca.

08
UNID

02 UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE 12 VOLTS, NO MíNIMO 60

AMPERES.
Descrição Do Produto: Com tiga de

prata/chumbo, placas de gÍande espessura e
aÍta densidade, separadores com alta

12
UNID

1O UNID ,12 UNID 02
UNID

02
UNID

TOTAL
08

UNID

38-
UNID
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03

04

'10 -

UNID

04
UNID

36-
UNID

resistência mecánica, alta porosidade, alta
absorção e bâixa resistência elétrice, polos
terminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateria. câixa
e tampa de polipropileno copolimeÍo de alto

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga eléirica, baaxa

gaseificaçáo e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor

dê 18 meses, a partir da data de entrega,
com troca.

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE í2 VOLTS, ttO tUÍtttt'itO ZO

AMPERES.
Descrição Do Produto: com tiga de

prata/chumbo, placas de grande espessura e
alta densidade, separadores com alta

resistência mecânica, alta porosidade, alta
absorção e baixa resistência elétrica, polos
têrminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateria. carxa
e tampa de polipropileno copolímero de alto

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa

gaseiÍcação e Íesistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor

de 18 meses, a partiÍ da data de entrega,
com troca.

06
UNID

02 UNID 02
UNID

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
oE i2 voLTS, No nníNtiao so

AMPERES,
Descrição Do Produto: com tjga de

prata/chumbo, placas de grande espessura e
alta densidade, separadores com alta

rêsistência mecânica, alta porosidade, alta
absorção e baixa rêsistência elétrica, polos
teÍminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateria. caixe
e tampa de polipropileno copolímero de alto

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa

gaseificaÉo e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor

de 18 meses, a partir da data de entrega,
com troca.

02
UNID

02 UNID

05 UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE í2 VOLTS, ttO nlírutmO tOO

AMPERES,
Descrlção Do Produto: com tiga de

prata/chumbo, plâcâs de grande espessura e
alta dênsidade, sêparadorês com alta

resistência mecânica, alta porosidade, alta
absorçáo e baixa resistência elétricá, polos
terminais cônicos ê com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateÍia. caixa
e tampâ de polipropileno copolímero de altô

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa

20
UNID

02 UNID 02 UNID 04
UNID

08
UNID

!:aics 41 2?'?atq qtie lcdcs relon) e síllbjm c rlac da SE|/.1CR íez :str

Rua Rio VeÍrnelho s/no Centro km '100, CEP: 68524-000 ' EtdoÍado do Carajás/PA

I

I



tir

§\.
Eldiiiláitlo

do Carajás
Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNtclpAL DE ADMINtSTRACÀo srru.qo
CNPJ: 28.578. 160/0001 -31

06

gaseificaçáo e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor

de 18 meses, a partir da datê de entrega,
com troca.

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE 12 VOLTS, NO tvtÍtttníO tSO

AMPERES.
Descrição Do Produto: com tiga de

prata/chumbo, placas de grande espessurâ e
alta densidade, separadores com alta

resistência mecânica, âlta porosidade, alta
absorção e baixa resistência elétrica, polos
terminais cônicos e com o polo positivo de

lado direito e/ ou esquerdo da bateria. caixa
e tampa de polipropileno copolímero de alto

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa

gaseiÍicação e rêsistência a altas
temperaturas, garantia mínima do fornecedor

de 18 meses, a partir da data de entrega,
com troca.

16
UNID

tÕ

UNID

UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA
DE 12 VOLTS, ttO tritítttn,Io tzO

AMPERES.
Descrição Do Produto: com tiga de

prata/chumbo, placas de grande espessura e
altâ densidade, separadores com alta

resistência mecânica, alta porosidade, alta
absorção e baixa rêsistência elétrica, polos
terminais cônicos ê com o polo positivo de

lado direito e/ ou êsquerdo da bateria. caixa
e tampa dê polipropileno copolímero de alto

impacto, supressor de chama localizado,
dispositivo indicador de carga elétrica, baixa

gaseificação e resistência a altas
temperaturas, garantia mínima do foÍnecedor

de 18 mesês, a partir da data de entregâ,
com troca.

04
UNID

UNID

04
UNID

5.í. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou
entregues na sede do município:
5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de í0 dias.
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgâo responsável pelos atos de
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de
servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os
produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificaçÕes e
quantidades dos mesmos;
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de
acordo com as especificaçÕes e quantitativos exigidos, estando sua aceitaçáo
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condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos
produtos cujas condiçôes de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
produtos e/ou serviços com a especificação.
5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conse uente aceita o

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos
produtos/execução dos serviços.
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7.1- O Prazo de Viqência será de até í2(doze) meses, a partir de sua data e
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele
descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em
nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete,
encargos flscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá qtender prontamente
às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer
comprovantes de pagamento e quitação.
8.5. Responder integralmente pelas obrigaçÕes contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamaçóes trabalhistas contra a Contratante.
8.6. Obrigar-se pela seleçáo, treinamento, habilitação, contratação, rêgistro
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela
considerada inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objêto do presente Contrato.
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represênte, integralmente, em todos os seus atos.
8.í0. Apresentar, no caso de pessoa jurÍdica, a cada pagamento, quando houver
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e
FGTS.
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se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/g3 e suas alteraçÕes.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade respónsável
por esta atribuição.
9.4. ZeW para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçÕes
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condiçóes de
habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9.5. Seráo considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

8.í 1. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.í2. Não prestar declaraçóes ou informaçôes sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
8.13. Realizar os serviÇos com pessoal, seus empregados, devidamênte
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente
contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;
8.í5. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
8.16. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à prefeitura ou a terceiros,
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.í 7. Prestar as informaçÕes e esclarecimentos sempre que soticitados pela
Contratante.

9.í. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo

Frefeitura de Eldorado do Canajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÀO . SEMAD

CNPJ: 28.578. 160i0001 -31

10.í. A discipl ina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência

Eldorado do Carajás, '18 de janeiro de 2022

FABIO DOS N OS LEAL
Secretário Municipal de Administração

Portaria no 57712021 GAB
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ALDENIR
etari Saúde

o ria no 41312021 GAB

t§ri-
DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA

Secretario Municipal de Educação
Portaria no 27912022 GAB

G^r-r,Lt.
PAULO FRANKLIN LIMA OLIVEIRA DAS CHAGAS

Secretario Municipal de Meio Ambiente
Portaria no 00312021

FRANCIS DAR A SANTOS
Secretario Municipal de Assistência e Promoçáo Social

Portaria no 37312021
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