
!/

ãt
Etdõtâilo

do Carajás
Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
CNPJ: 28.528.160 / ooot-3r

TERMo DE REFEnÊrucll

1. DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIçÃO DE VEíCULO
ADMINISTRATIVO COM CARROCERIA ABERTA para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Meio Ambiente do ÍVlunicípio de Eldorado do Carajás/PA, de
acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: O presente se justifica face ao interesse
público, onde o mesmo atenderá as necessidades e reduzira as deficiências da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme se transcreve resumidamente a
seguir. Considerando a necessidade de melhoria na estrutura da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente objetivando deslocamento de profissionais para
atendimento de nossas demandas urbanas e rurais, com vistas ao fortalecimento
técnico operacional e atendimento a solicitação de denúncias especifica ao setor de
fiscalização, justifica-se essa aquisição, entre tantas outras ações de fiscalização
ambiental e acompanhamento de ações de recuperação de nascentes e matas
ciliares, bem como o acompanhamento de produtores rurais na conscientização
ambiental, o objeto em questão se torna indispensável para dar suporte em todas as
ações correlacionadas aos trabalhos desenvolvidos por essa secretaria. A abertura
de processo licitatório para aquisição do veículo utilitário para atendimento dos
serviços públicos. Assim a secretaria na realização do proposto certamente surtirá
efeitos positivos, garantindo assim a eficácia no atendimento diário ao público do
nosso município.

Salientado ainda que essa aquisição se faz de extrema necessidade, em caráter de
urgência, devido à grande demanda do mesmo em virtude de várias ações
desenvolvidas por essa secretaria, que garante a harmonia entre os recursos
naturais e o desenvolvimento econômico, observando aínda a vasta área territorial
do município, confronta o interesse público essa aquisição, frente os serviços
prestados.

:, :;,'i,,, , ,,' ' 3i FUNOÂ|IilENTAçÃO LEGAL
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 legislações aplicáveis a este evento e nas condições e
exigências descritas no Edital e nas demais prescriçÕes legais aplicáveis ao
assunto.

4. DESCRTçÃO DOS PRODUTOSTSERV|ÇOS
4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos
abaixo:
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E LocAL DE ENTREGA Dos pRoDUTosÍExEcuçÃo oos

5.1. Os produtosiserviços serão requisitados conforme a competente ordem de
compraiserviço 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 30 dias
após envio da ordem de compra.
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do orgão responsável pelos atos de
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de
servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Porlaria. 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 especificaçôes e quantitativos exigidos, estando sua aceitação
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos
produtos cujas condiçÕes de armazenamento e transporte não sejam satisfatorias;
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
conseq uente aceitação.
6. DO PAGAMENTO
6.í. Os pagamentos devidos serão realizados apos a entrega dos
prod utos/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.

r,,VrcÊNCn DA CONTRATAçÃO
7.í- O Prazo de Viqência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e
assinaturas prorrogáveis nos termos da legislação Vigente.
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DESCRTçÃO QUANT.
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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 fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente
às requisições e especificações deste TERMO DE REFERENCIA, 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 obrigaçôes contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamaçôes trabalhistas contra a Contratante.
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro
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 vitimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.10. 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.
8.í í. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.12. Nâo prestar declarações ou informaçÕes 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, devidamente
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente
contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.í4. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;
8.15. Cumprir os serviços conforme disposiçÕes do presente contrato;
8.í6. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros,
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.í7. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela
Contratante.

K
9. í . Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo
se for o caso, com base nas disposiçôes da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestaçáo.
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9.3. Acompanhar, control
por esta aúibuição.

e avaliar a prestação, através da unidade responsável

9.4. Zelar para que dura a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigaçÕes
assumidas com a C , bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação as na prestaÇão.
9.5. Serão considerados ara efeito de pagamento os serviços efetivamente
executados pela Cont e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das i e sançôes administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação uela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás, 05 de agosto de2022

Atenciosamente;

PAULO F KLIN LIMA OLIVEIRA DAS CHAGAS
rio Municipal de Meio Ambiente

Portaria no 00312021
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í0. DAS INFRAçOES E DÂS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS


