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ANEXO O1 - TERMO Oe nereRÊuctn

1 DO OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada para

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

sERVrÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS

2 DA JUSTIFICATIVA DA AQUISI ÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAL
o serviço se lustifica face ao interesse público de executar-se a manutenção

preventiva e corretiva da frota municipal, para o desempenho regular das

atividades praticadas no ambiente da Administraçáo, uma vez que os veículos

oficiais devem estar em plenas condições de funcionamento e conservação, à

disposição do serviço sempre que forem demandados e, no caso de situações

emergenciais, receber o atendimento e assistência devidos. Além disso, além da

salvaguarda do patrimônio público, a referida manutenção também se torna

necessária com vistas à segurança dos usuários dos veiculos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

borracharia, se faz necessária para suprir as necessidades constantes dos

veículos da secretaria de Municipal de saúde e seus departamentos, bem como

as unidades da Atenção Básica e atendendo principalmente ambulâncias do

Hospital Municipal, que funciona 24 horas por dia, durante todo o ano, em virtude

do constante uso dos veículos no transporte de pacientes e equipes de saúde,

ora visto que a saúde não cessa em momento algum, e essa aquisição se faz de

extrema importância para o bem público. Essa contratação visa a atender aos

veículos automotores que compÕem e aqueles que venham compor a frota desta

secretaria, contribuindo para que os veÍculos utilizados pelas unldades este.iam

em perfeitas condiçÕes de uso e bom estado de conservação a qualquer tempo,

a fim de que os serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofra,

descontin uidade.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência social - sEMAS com o intuito de atender

aos seus Departamentos, onde há grande necessidade do objeto solicitado com

referência ao fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veÍculos
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leves com serviços de borracharia e serviços de reboque, para

veículo/equipamento pertencentes a frota da secretaria municipal de assistência

social do município de Eldorado dos Carajás-Pa para desenvolvimento das

atividades administrativas e outras atividades afins, faz - se justa a contrataçáo

do fornecimento em tela, contratando empresa(s) especializada(s) para a

realização de licitação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
A Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

borracharia, se faz necessária para suprir as necessidades constantes dos

veículos da Secretaria Municipal de Educação direcionadas aos transportes

escolares terrestres (ônibus escolares), veiculos leves e motos (funcionamento

de programas e serviços oriundos da própria secretaria). Se tratando de serviços

essenciais, fazendo desta aquisição de extrêma importância. Essa contratação

visa à atender aos veículos automotores que compõem e aqueles que venham

a compor a frota dessa secretaria, contribuindo para que os veículos utilizados
pela Secretaria de Educaçáo estejam em peíeitas condiçÕes de uso e bom

estado de conservação a qualquer tempo, a fim de que os serviços

desenvolvidos, dependentes dos veículos, não soÍra, descontinuidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
A contratação dos serviços de borracharia tem por finalidade atender às

necessidades da Secretaria municipal de meio ambiente contribuindo para que

os veiculos utilizados estejam em perfeitas condiçÕes de uso e bom estado de

conservação a qualquer tempo a fim de que os serviços desenvolvidos

dependentes dos veículos náo sofram descontinuidade.

3 EsP c FIcAÇoEs Do oBJ ETO

3.1 Nos valores deverão estar inclusos todas as despesas com: materiais; mão-

de-obra e encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível;

transporte; serviço de manutençáo; seguro; lucros e todas as demais despesas

diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto. Nos preços

unitários dos itens deveráo incluir todas as despesas, encargos e trlbutos
pertinentes para cada execução do serviço;
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4 DA FORMA E DOS PRAZOS DE EXECUçÃO

4.1 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos
de QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condiçÕes
constantes neste Edital, obedecer às normas e padrÕes da ABNT e INMETRO,
ANVISA, e outros, atender eficazmente às finalidades que dele(s) naturalmente
se espera(m), conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, atender
às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso, às legislaçÕes específicas das
Agências Reguladoras, do Ministerio da Sàúde, do Ministerio da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Vigilância Sanitária e demais normas e legislação
pertinente e em vigência.

4.2 O objeto do presente Registro de Preços será entregue de forma fracionada
conforme solicitação das secretarias e departamentos da Prefeitura Municipal de
Eldorado do Carajás-PA, que se fará através da emissão de Autorização de
Despesa pela Unidade Compras.

4.3 A empresa vencedora deverá disponibilizar o atendimento em até 24 (Vinte
e quatro) horas, não sendo aceito atraso superiores a 24 (Vinte e quatro) horas,
após recebimento da Autorização de Despesa.

4.4 Todos os bens fornecidos ou serviços prestados serão conferidos no
momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos náo
corresponder às especificaçoes exigidas, a remessa apresentada será devolvida
para substituição ou adequaçÕes, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

4.5 A cada serviço realizado objeto deste Edital deverá (ão) ser entregue(s)
acompanhado(s) de nota(s) f distintas, ou seja, de acordo com os serviços
solicjtados, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além
das demais exigências legais;

4.6 Cada fornecimento/serviço somente será considerado concluído mediante a

emissão de termo de recebimento definitivo;

4.7 Os equipamentos ou serviços seráo^ recebidos da seguinte forma: a)
provisoriamente, para efeito de posterior verificaçáo da conformidade dos
produtos com a especificação; b) definitivamente, após a verificação da
qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação nos termos
constantes da nota de autorizaçâo de despesas.
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4.8 A Nota fiscal deverá ser descritiva, constar no da ordem de serviço, dados da

conta bancária para depósito do pagamento' bem como da CND

TRABALHISTASECRFdOFGTS,CNDESTADUAL,FEDERALEMUNICIPAL
AEmpresacontratadasópoderáemitirNotaFiscalapósaemissâodarespectiva
oRDEMDESERVIÇo,emconformidadecomodispostonapresenteATA'

4,gosetorresponsáVelpelocontratodecadasecretariapoderásolicitarà
contratada, justificadamente, a substituição imediata de profissionais que

estejam obstruindo a execução do Contrato' que apresentem conduta

inadequadaouatentandocontraopatrimônioinstitucionaloumaterial.

4.10 Os profissionais, designados pela Contratada para execução dos serviços'

deveráo estar fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção lndividual

(EPl's) necessários para garantir a salubridade do ambiente de trabalho

5.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto contratado' de

modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condiçÕes técnicas'

de habilitação e proposta da licitante

5,2Conduziraexecuçãodesteinstrumentoemestritaobservânciaàlegislação
Federal, Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributário'

5.3Retirar,transportar,substituir,reparar;conigireremover'àssuasexpensas'
no todo ou em parte, os produtos em que se verifique danos em decorrência do

transporte,avariase/oudefeitos,bemcomoprovidenciarasubstituiçãodos
mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da notificação

efetuada pela Organização.

6.1 LOCAIS DE EXECUÇÃo DE SERVIÇOS:

Dentrodazonaurbanaerural(distritos)doMunicípiodeEldoradodoCarajás-
PA. O local será informado quando do efetivo encaminhamento da Nota de

Autorização de Despesa à detentora da Ata de Registro de Preços'
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