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exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo
de
ade
12.7. Comprovar a capacid
proposta.
órgão contrat ante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na

13 - DA GARANTIA

qualidade, de acordo
13 .1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de
com o Código de Defesa do Consumidor.
14- DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS

~

através de estudos
14.1. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas
visando unicamente
técnicos preliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria,
à qualidade dos produtos a serem adquiridos.
15 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

tos constantes nas
15.1 . Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisi
especificações na planilha descritiva;
e/ou Empenho.
15.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato
16 - PENALIDADES

mora de execução,
16.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfe ita,
a Licitante ou a
as,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestad
o acertado entre
Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrat
as partes.
17-0 0 VALOR

para a aquisição
17.1. O valor máximo proposto pela Secretaria Municipal de Administração
ser realizada pelo
será o valor médio alcançado na ampla pesquisa de mercado a
departamento competente.
18-0A ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Fundo Municipal de
18.1 . As despesas serão pagas com os recursos próprios oriundos do
a de Registro de
Assistência Social de Santa Maria das Barreiras, por se tratar de Sistem
ra do contrato.
Preços (SRP) a indicação orçamentária será feita no momento de lavratu
19 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Secretaria Munlclpal de Assistência Social-SMAS.
CNPJ : t 5.542.80 3/000 l -45
19.1 . O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota Fiscal
discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de medição
comprobatória de entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato.

19.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
~

19.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em
dias com suas regularidades fiscais e trabalhistas.

Santa Maria das Barreiras, Pará, aos 22 de fevereiro de 2021 .

Bnmda Shat)'Ull da Cm n:,Se! Mw. -nciaStc:i1,,
·r · ' IIUI, 0J/20l'
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Brenda S
lla da Cruz Perez
Secretária de Assistência Social
Decreto: 01 /2021

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Secretaria Munldpal de Assistência Social-SMAS.
CNPJ: 15.542.803/0001-45

PLANILHA DESCRITIVA PNEUS

ITEM PRODUTO
PNEU 175. 70 ARO 14
1.
Especificação: Pneu 175. 70 Aro 14, pneus novos com matériaprima de primeiro uso, não podendo ser recapados,
recauchutados ou remodelados, e com matéria-prima de
primeiro uso. Os pneus deverão atender aos termos, diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, devendo ter impresso o
selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica
da validade dos pneus. Os pneus deverão ser de 1ª linha, com o
máximo de 01 (um) ano de fabricação à data do fornecimento, e
ter prazo de garantia de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses,
contados a partir da data de recebimento definitivo das
mercadorias.
PNEU 205.60 ARO 15
2.
Especificação: Pneu 205.60 Aro 15, pneus novos com matériaprima de primeiro uso, não podendo ser recapados,
recauchutados ou remodelados, e com matéria-prima de
primeiro uso. Os pneus deverão atender aos termos, diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, devendo ter impresso o
selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica
da validade dos pneus. Os pneus deverão ser de 1ª linha, com o
máximo de 01 (um) ano de fabricação à data do fornecimento, e
ter prazo de garantia de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses,
contados a partir da data de recebimento definitivo das
mercadorias.
PNEU 265/70R16 112S ARO 16
3.
Especificação: Pneu 175.70 Aro 14, pneus novos com matériaprima de primeiro uso, não podendo ser recapados,
recauchutados ou remodelados, e com matéria-prima de
primeiro uso. Os pneus deverão atender aos termos, diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, devendo ter impresso o
selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica
da validade dos pneus. Os pneus deverão ser de 1ª linha, com o
máximo de 01 (um) ano de fabricação à data do fornecimento, e
ter prazo de garantia de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses,
contados a partir da data de recebimento definitivo das
mercadorias (Para L-200 TRITON Ano 2014)
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matéria-pnma de primeirn uso. não podendo ser recapados ,
recauchutados ou remodelados. e com matéria-prima de
, pnmeiro uso. Os pneus deverão atender aos termos , diretrizes e
critérios estabelecidos pelo INMETRO, devendo ter impresso o
selo de vls1oria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica
da validade dos pneus. Os pneus deverão ser de 1ª linha , com o
máximo de 01 (um) ano de fabricação à data do fornecimento, e
ter prazo de garantia de. no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses,
contados a partir da data de recebimento definitivo das
1mercadorias Para L-200 TRITON Ano 2019).
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ESTADO DO PARÁ
MUNldPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TERMO DE REFER~NCIA

A Secretaria Municipal de Agricultura de Santa Maria das Barreiras, pessoa jurídica de
direito público , devidamente escrito no CNPJ 10.249.381/0001-09, com sede na Av. Ruí
Barbosa nº01 , Centro, Santa Maria das Barreiras - PA, CEP: 68.565-000, representado
neste ato por Adriano Salomão Costa de Carvalho Filho, Prefeito Municipal, resolve
formalizar a seguinte solicitação para fins licitatóríos, com o objeto mais abaixo
descriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17
de julho de 2012, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de
Junho de 1993 e suas alterações posteriores.
1- OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objetivo Registro de Preços, visando contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de Pneus e Câmaras para veículos e
Máquinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, de
acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes
deste Termo de Referência .

2- JUSTIFICATIVA

~

2.1 . Solícita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta
Secretaria realizar suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, sem a
necessidade de prévia manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer
excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para
aquisição através do procedimento licítatôrio realizado com maior número de
interessados na comercialização dos mesmos.
2.2 . Considerando as necessidades de troca de pneus e câmaras de ar da frota de
veículos e máquinas pesadas oficiais da Secretaria Municipal de Agricultura, está
contratação tem o propósito de zelar pela conservação do bem público, proporcionando
condições dignas de uso para servidores e autoridades que os utilizam. Uma
conservação periódica adequada auxilia na preservação do veículo/máquina. Poderá
ser também condição para os servidores que utilizam trafeguem em segurança, entre
outros benefícios.

3 - META FÍSICA
3.1. Viabilizar a aquisição para o ano, propiciando o fornecimento de Pneus e Câmaras,
para suprir as demandas da Secretaria de Municipal de Agricultura.
Av . Ruí Barbosa, n° 001 - Centro - CEP 68.565-000 - Telefone (94) 3319-3110/Fax: (94) 3319-3105

ESTADO DO PARÁ
MUNldPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

4- LOCAL DE ENTREGA

4.1. As entregas dos produtos deverão ser realizadas no Almoxarifado da Prefeitura
Municipal de localizado na Av . Rui Barbosa, 001, centro, Santa Maria das Barreiras PA. CEP: 68 .565 .000 , CEP : 68 .565-000 , As entregas deverão ser efetuadas de forma
fracionada conforme a solicitação por meio de requisição expedída pelo Departamento
de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará
5 - FORMA E PRAZO DE ENTREGA

5.1. O prazo de entrega deverá ser de até 03 (três) dias úteis após o recebimento da
ordem de compras feita pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de
Santa Maria das Barreiras.
5.2. Os produtos poderão ser solicitados sempre que necessário, de forma fracionada
conforme as demandas surgidas.
6 - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser
firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata durante este
período.
7 - DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA

7.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal
de Santa Maria das Barreiras.
8 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração
pública , desde que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o
disposto no decreto de Regulamentação do Registro de Preços.
9 - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRA TO

9.1. Para a aquisição em tela será formalizada em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades
entre as partes, empresa considerada vencedora.

Av. Rui Barbosa, nº 001 - Centro -CEP 68.565-000 - Telefone (94) 3319-3110/Fax: (94) 3319-3105
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g 2 Por ~ tratar óe 5tSreni a de Rey suo de Preços o prazo d.e vigênc'l8 do contrato
ser-â ~&tabe 1e<::Jóo no r"PO(T"ef'to cte sol o taç.ão de contratação da Emp<esa vencedora oo
certame

9 3 O rT'lOmento ôe a:>f1tratação seré um aro urv! ateral do órgão gereooador ôa Ata . e
serâ defiruóo con forme cnténos e d 1spoo,br "dade orçamentána do mes mo . não cat>endo
a benefic: ana da Ata ex,g•r ,med.ata contra tação dos rtens l1atados . ass,m como a
quant>óade a ser contratad a

10 - DA QUALIFICA ÇÃO TtCNICA
10.1 Comprovaçã o de que a contratada forneceu ,tens compa tíveis em caracierist:ic as
com o objeto da licitação através da apresentaçã o de . no mlnimo . a 01 (um) ates"tados
de desempenho anterior . fornecido por pessoa jurídica de Cl ireito público ou privado .
comprobatón o da capacidade técn ica para atendimento ao objeto da presente licitação .

11 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada pelo Departamen to de
Compras da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras.
11 . 1 .

11 .2. A presença da fiscalização do Departamento de Compras não elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.
12 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas , impostos . taxas ,
encargos , royalties , decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ónus para
a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras.
12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato .
12.3. Substituir às suas expensas , todo e qualquer produto que esteja em desacordo
com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos .
12.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros , decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos .
12.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.
12.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração ,
durante a execução do contrato.
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12 .7. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim sohcrtaóO
pelo órgão contratante , no tocante ao preço ofertado e as marcas descntas na

proposta .

13 - DA GARANTIA
13 .1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garan tia de qualidade . de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor .

14 - DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS
14 . 1. Os fornecimentos a serem executados deverão s4tr dfl novos . de boa qua ltdade l.vre
de defeitos e deverâ ate nder ngotosJmente ~s pre~nçoos e~tabeLecida s na pla ntlha
descritiva e com certificaçAo compuls6na IN METRO qu4' ndo couber

14 .2 . As espec1f1caç6es conbdas na planHhJ oescr1hv41 roram obtidas através de
estudos técnicos prel1mrnares 1eat11.ooos pek:> 5eto, compe ten te desta Secretaria .
visando unicame nte à qua l ♦dade dos P'(OOutos a serem adqu-rlOos

15 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
15 .1. Rejeitar tod o e qualquer prod uto que nâo ate1x1dm ao~ r-e~u ,s 1tos constantes nos
especificações na planilhB descn t.NCI
15 .2. Efetuar o pagamento na t'O<ma t3 no pt a.!o estabal<dC1d0 no Contra to e/ou
Empenho

16 - PENALIDADES
16 .1 Em caso de erro de execuçao do contrato elle<:ljç.tm 1mpe,ftHta. mora de
execuçAo , inadimpleme nto con tra tual ou nâo vsrac,daoe oas informações prestadas n
UcItente ou a Contratada está sujeita às sançóes 01spostas em La1 e nos tsrmos cto

contrato acertado entre as partes
17 - DO VALOR
17 1 O va lor máximo propos to pela Secretana Municipal de Ag ncuUura para "
aqu1s1çêo seré o vak)r méd io a•cançaoo na am pla pe-squis a de mercado a ser rea ltz.D03
pelo de-partamen te oomperente

18- DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENT ARIA
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19 - CONDIÇÕES OE PAGAMENTO
dias após apres entaç êo de nota
19 . ·1. O paga mento sert'I efe tw:1 do em otõ 30 (trlntA)
ras o acom panh ada do medi ção
Fiscs l discn m1na<1a de Acord o co m a Orde m de Comp
flscallzaçAo do contr at.o .
comp robatória de entre ga assin ads pelo responsâve l de
a tada , através de ord em bancá ría ,
19 .2. O pa game nto sera creditado em favor da contr
para Isto, ficar explicitado o
contra qualquer banc o Indicado na proposta, deve ndo
em que deve ré ser efetiv ado o
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c rédito .

Contratada se a mesm a não
19 .3. Nenh um paga ment o sera efetuado a Empresa
lhistas .
estive r em dias com suas regul aridades fiscais e traba
Anexo I Planilha Descritiva .

Santa Maria das Barreiras

PA, 23 de fevereiro de 2021 .
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Anexo 1
Planilha Descritiva
ITEM
01

02

r--

03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

DESCRJÇÃO

Q UANTID.

Pneu 1.5 - 24 Trazeiro (Retro Escavadeira).
Pneu 12-16-05 Dianteiro (Retro Escavadeira) .
Pneu 195 - 24 Trazeiro (Retro Escavadeira).
Pneu 12- 5 80 - 18 Dianteiro (Retro Escavadeira).
Pneu 12 -16 -05 Trazeiro (Retro Escavadeira).
Pneu 18 -4 -30 Dianteiro (Trator)
Pneu 12.4 - 24 Trazeiro (Trator)
Pneu 7.50 - 16 (Calcalhadeira)
Pneu 700 .50 -16 (Grade Hidráulica).
Pneu 275 .80-22 .5 (Caminhão WG)
Pneu 1000.20 (Caminhão Ford Car)
Pneu 18.4 - 30 Dianteiro (Trator Valtra)
Pneu 18.4-15 .34 Trazeiro (TratorValtra)
Câmara de Ar para Pneu 1.5-24 Trazeiro (Retro Escavadeira).
Càmara de Ar para Pneu 12-16-05 Dianteiro (Retro Escavadeira).
Câmara de Ar para Pneu 195 - 24 Trazeiro (Retro Escavadeira).
Câmara de Ar para Pneu 12-5 80 - 18 Dianteiro (Retro Escavadeira).
Câmara de Ar para Pneu 12 -16 -05 Trazeiro (Retro Escavadeira) .
Câmara de Ar para Pneu 18 -4 -30 Dianteiro (Trator)
Câmara de Ar para Pneu 12.4 - 24 Trazeiro (Trator)
Câmara de Ar para Pneu 7.50 - 16 (Calcalhadeira)
Câmara de Ar para Pneu 700 .50 - 16 (Grade Hidráulica) .
Câmara de Ar para Pneu 275 .80-22 .5 (Caminhão WG)
Câmara de Ar para Pneu 1000.20 (Caminhão Ford Car)
Câmara de Ar para Pneu 18.4 - 30 Dianteiro (Trator Valtra)
Câmara de Arpara Pneu 18.4- 15 .34 Trazelro (TratorValtra)

02

02
02
02
02
06
06
04
08

36
08
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
08
06
02

02

UNIDADE
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Uod
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
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- ·EST ADO- ÕÕ PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FUMMARH
CNPJ 29.039.836/0001-81
TERMO DE REFERÊNC IA

e

O Fundo Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - FUMMARH de Santa Maria das
Barreiras, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ nº 29 .039 .836/0001-81 , com
sede na Av. José Martins de Resende nº 67, Centro, distrito de Casa de Tábua, município de Santa
Maria das Barreiras - PA, representado neste ato por Cristóvão Bezerra de Lima, Secretário Municipal
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o objeto abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei
Federal nº 10 .520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21
de Junho de I993 e suas alterações posteriores.
1-0BJETO

1.1. A presente licitação tem como objetivo Registro de Preços, visando contratação de empresa para
futura e eventuaJ aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para suprir as necessidades do Fundo
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - FUMMARH de Santa Maria das Barreiras, de
acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes deste Termo de
Referência.

2 - JUSTIFICATIVA
2. l. Solicita-se a aquisição amparada pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2012 e Lei Federal
8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993, a qual permite a esta Secretaria realizar suas
aquisições em consonância com as demandas surgidas, sem a necessidade de prévia manifestação
orçamentária, salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir
melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de
interessados na comercialização dos mesmos.
2.2 A aquisição dos pneus e câmaras solicitados atenderá as necessidades do Fundo Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos e de suas unidades administrativas que desenvolvem atividades
imprescindíveis para aJcançar seu o~jetivos na Gestão Ambiental Compartilhada, além do
fortalecimento da gestão ambiental municipal, e cumprimento dos objeti~~ do Programa municípios
Verdes - PMV como : Celebrar o pacto locaJ contra o desmatamento/sustentabilidade envolvendo a
sociedade civil e govemanças locais, Criar o grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento
ilegaJ ou de monitoramento ambiental, ReaJizar as verificações em campo dos focos de desmatamento
2
ilegal, se ocorrerem e reportar ao programa; manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km
( com base nos critérios do Prodes/INPE); Combater a pesca predatória no Rio Araguaia, sendo que a
realização das atividades acima mencionadas necessitam da utilização de veículos devidamente
equipados com bons pneus, para deslocamento dos servidores em serviço. Dessa forma, visando
garantir o princípio da continuidade dos serviços por esta Secretaria, possibilitando condições logísticas
Avenida Inocêncio Costa, s/n - Centro, CEP: 68 .565-000
Telefone: (94)3319-3036 / e-mail: associalsmb(ri)yahoo corn .br
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adequadas para o desenvolvimento de suas atividades com maior eficiência e alcance, as quats
dependem do uso de veículos .

3 - META FÍSICA
3.1. ViabiJizar a aquisição para o ano, propiciando a aquisição de pneus e câmaras, para suprir as
demandas do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

4 - LOCAL DE ENTREGA
4. l . A'3 entregas dos produtos deverão ser realizadas no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Santa
Maria das Barreiras localizado na Av. Rui Barbosa nº0 l, Centro, Santa Maria das Barreiras - PA, CEP:
68 .565-000 .

5 - FORMA E PRAZO DE ENTREGA
5. l . O prazo de entrega dos produtos oriundo desta licitação deverá ser em até 05 (cinco) dias, após o
recebimento da requisição/solicitação expedida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal.
5.2. Os produtos poderão ser solicitados sempre que necessário, de forma fracionada conforme as
demandas surgidas.

6 - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
6. 1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser firmado
contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata durante este período.
7 - DO ORGÁO GERENCIADOR DA ATA

7 .1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal de Santa Maria
das Barreiras.

8-DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, desde
que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o disposto no decreto Municipal de
Regulamentação do Registro de Preços.

9-DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Avenida Inocêncio Costa, s/n - Centro, CEP: 68 .565-000
Telefone : (94)3319-3036 / e-mail: associalsmb@vahoo.com.br
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'-> . 1. P:irn n aquisiç~\0 ~111 tl'lu scn'1 fornrnli zudu c111 Contrnto t\dminislrnlivo, cstabclccc11do cm suas
d 1\11sul:1:- t0<ias :1s eondiçLks. obrigaç('IL1S e rosponsnhilidnclcs entre ns pnrtes, empresa considerada

vcl\~'l'th)rn .
9 . 2. Por

se trntar de Sistema de Rcgist-ro de Preços o prazo de vigêncin do contrato será estabelecido no
mom~nt0 de solicitn\:Ao de contrntn~:~)o dn Empresa vencedora do ce11ame.
. O tl'h)m,.rnto de crn1trnh1ç110 scrú 11111 nto unilateral do órgno gerenciador da Ata, e será definido
confrmlll' nit~rios e disponibilidade orçamentária do mesmo, nuo cabendo a beneficiaria da Ata exigir

QJ

im~di,\ln contrntaçr\o dos itens licitados, ussim como 1:1 quantidade a ser contratada.
tO - DA QllALIFICAÇÁO TltCNICA

l 0.1 Comprovaçl)os de que 11 contratada forneceu itens compativeis em caracterlsticas com o objeto da
licitnçi10 atrnv~s d::i aprescntaçf10 de, no mini mo, a O1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido
por pessoa jurldica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento oo objeto da presente licitaçllo.
11 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
11.1. A entrega dos itens será ncompanhndn e fiscalizada pelo Departamento de Compras da Prefeitura

Municipal de Santa Maria das Barreiras.
11 .2. A presença da fiscalização do Departamento de Compras não elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.

12- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12 .1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, royalties,
decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeih1ra Municipal de Santa
Maria das Baneiras.

12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.
12.3 . Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as
especificações exigidas e padrões de qualidade exjgidos.
12.4 . Responsabilizar-se pelos danos causados dirctnmcntc à Administração ou a terceiros, decorreute
de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos.

12.S. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.

Avenida lnocêncio Costa, s/n - Centro, CEP: 68.565-000
Telefone: (94)3319-3036 / e-mail : assoc i:-ils mb(ii)yn hoo .cn n1.hr
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19 -COND JÇÕES DE PAGAM ENTO
19

da
-1. O pagame nto será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota Fiscal dis crimina

entrega a-;sinada
de acordo com a Ordem de compra s e acompanhada de medição comprobatória de
pelo respons ável de fiscalização do contrato .
, contra qualque r
19 .2 • O pagame nto será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária
da agência e o
banco indicad o na propost a, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
em di as com
19.3 . Nenhum pagame nto será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver
suas regulari dades fiscais e h·abalhistas.
Anexo I - Ten110 de Referência
PLANI LHA DESCR ITIVA
DESCRI MINAÇÃO

hem
1.0

2.0

2.0

CÂMARA DE AR PARA CAMIONETE MITSUSBHI TRITON L200 GL . com no
Máximo 1 ano de fabricação de data do fornecimento medidai
compatíveis: Aro 16, 265X75
PNEU CAMIONETE MISTSUBSHI TRITON L200 GL. Aro 16, 265X75, novoi
para veículos automoti vos, com no Máximo 1 ano de fabricaç3o de da tc1
do fornecim ento, material banda rodagem borracha alta resistência . _ _
PNEU MOTO HONDA BROS 150 CILINDRADAS, 90/90 -19 e 110/90-17, com
no Maximo 1 ano de fabricação de data do fornecimento, material banda

rodagem borracha alta resistência .
3 .0 /CÂMARA DE AR PARA MOTO HONDA BROS 150 CILINDRADAS, Aro 17, com
no Maxlmo 1 ano de fabricação de data do fornecimento medidas

UNO

- QUANT

01

08

01

08

05

-------

20
05

compatíveis : 90/90-19 e 110/90·1 7

Santa Maria das Barreiras - PA, 15 de fevereiro de 2021

Atenciosamente ,
Cristóv ão Bezerra de Lima

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto Municipal nº 06/2021

Avenida Inocêncio Costa, s/n - Centro, CEP : 68.565-000
Telefone: (94)33 J 9-3036 / e-mail : associa lsmb0~yahoo .com .br
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TERMO OE REFERtNCtA

O Gabinete do Preterto de Santa Marra das Barreiras . pessoa iuridica de direito público ,
devidamente es.cnt.o no CNP J , o 249 .38 110001-09 . com sede n.a Av Ru, Barbosa n"01 ,
Centro . Santa Mana dás Barreiras - PA_ CEP: 68.565-000 . representado neste ato por
A"naino Salomão Costa de Carva fho Filho, Prefeito Municipal. resolve rormalizar a
seguinte sohc,taçâo para fi ns líc-rtatórios , com o objeto mais abaixo descriminado .
amparado Lega'l mente pela Lei Federal nº 10.520 , Lei do Pregao , de 17 de julho de
2012 . Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro, de 2013 que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços e Lei Federal 8.666 , Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de
1993 e suas alterações posteriores.

1- OBJETO
1. 1. A presente licitação tem como objetivo Registro de Preços para futura e eventual
equisiçêo de Pneus e Câmaras pers suprir as necessidsdes do Gsbinete do
Prefeito , de acordo com as especificações, quantidades , estimativas e condições
constantes deste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICA TIVA
2 .1. Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta

Secretaria realizar suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, sem a
necessidade de prévia manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer
excesso , quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para
aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de
interessados na comercialização dos mesmos.
2_2. Considerando as necessidades de troca de pneus e câmaras de ar da trota de
veículos oficiais do Gabinete do Prefeito, está contratação tem o propósito de zelar pela
conservação do bem público, proporcionando condições dignas de uso para servidores
e autoridades que os utihzam. Uma conservação periódiC8 adequada auxilia na
preservação do veículo . Poderá ser também condição para os servidores que utilizam
trafeguem em segurança, entre outros benefícios.
3 - META FiSICA
3.1. Viabilizar a aquisição para o ano, propiciando o fornecimento de Pneus e Câmaras.
para suprir as demandas do Gabinete do Prefeito.

4 - LOCAL DE ENTREGA
Av . R.u.i Barbou, n° 001 - Centro - CEP 68.566-000 - Telefone (94) 3319-3110/Fax : (94) 3319-3105

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPA L DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
GABINETE DO PREFEITO

4.1. As entregas dos produtos deverão ser realizadas no Almoxarifado da Prefeitura

Municipal de localizado na Av. Rui Barbosa , 001 , centro, Santa Maria das Barreiras PA, CEP : 68 .565 .000, As entregas deverão ser efetuadas de forma fracionada
conforme a solicitação por meio de requisição expedida pelo Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará
5 - FORMA E PRAZO DE ENTREGA

5.1. O prazo de entrega deverá ser de até 03 (três) dias úteis após o recebimento da
ordem de compras feita pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de
Santa Maria das Barreiras.
5.2. Os produtos poderão ser solicitados sempre que necessário, de forma fracionada
conforme as demandas surgidas .
6 - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser
firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata durante este
período.
7 - DO ORGÃO GEREN CIADOR DA ATA

7.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal
de Santa Maria das Barreiras .
8 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S

8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração
pública, desde que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o
disposto no decreto de Regulamentação do Registro de Preços .

9 - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. Para a aquisição em tela será formalizada em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades
entre as partes, empresa considerada vencedora .
9.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato
será estabelecido no momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do
certame .

Av. Rui Barbosa,

nº 001 -

Centro - CEP 68.565-000 - Telefone (94) 3319-3110/Fax: (94) 3319-3105
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9.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da Ata, e
será definido conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo
a beneficiaria da Ata exigir imediata contratação dos itens licitados, assim como a
quantidade a ser contratada.
10 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1 Comprovação de que a contratada forneceu itens compatíveis em características
com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestados
de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
11 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

11 .1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras.
11 .2. A presença da fiscalização do Departamento de Compras não elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.
12 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas ,
encargos, royalties, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para
a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras.
12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.
12.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo
com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.
12.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos.
12.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.
12.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração,
durante a execução do contrato.
12.7. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado
pelo órgão contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na
proposta .

Av. Rui Barbosa,

nº 001 -Centro -CEP 68.565-000 -Telefone (94) 3319-3110/Fax: (94) 3319-3105
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13 - DA GARANTIA
13.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualídade , de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor .

14 - DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS
14. 1. Os fornecimentos a serem executados deverão ser de novos, de boa qualídade lívre
de defeitos e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na planilha
descritiva e com certificação compulsória INMETRO quando couber.
14.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtídas através de
estudos técnicos preliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria ,
visando unicamente à qualidade dos produtos a serem adquiridos.

15- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
15.1. Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisrtos constantes nas
especificações na planilha descritiva;
15.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou
Empenho .

16 -PENALIDADES
16 .1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperferta, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do
contrato acertado entre as partes .

17-DO VALOR
17 .1. O valor máximo proposto pelo Gabinete do Prefeito para a aquisição será o valor
médio alcançado na ampla pesquisa de mercado a ser realizada pelo departamento
competente.

18 - DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
18.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios do Gabinete do Prefeito de
Santa Maria das Barreiras, por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a
indicação orçamentária será feita no momento de lavratura do contrato .

19 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Av. Rui Barbosa, nº 001 - Centro - CEP 68.565-000 - Telefone (94) 3319-3110/Fax : (94) 3319-3105
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19 1
- · O .pe~e men to será efetuado em até 30 (trinta)
di8s após epres enta ção de nota
Fiscal discr imin ada de acordo com a Ordem de Com
pras e acompanh ada de medtc;Ao
com prob atóri a de entrega assinada pelo responsá
vel de fiscal ização do contr ato
19 .2 . O paga men to será creditado em favor da
contratada , através de orde m banc ána
cont ra qual quer banco indicado na proposta , deve
ndo para isto . ficar exph otao o o
nom e , núm ero da agência e o número da conta corre
nte
em que deverá ser efetN aôo o
créd ito .
19 .3 . Nenh um pagamento será efetuado a Emp
resa Cont ratad a se a mesma nao
estiv er em dias com suas regularidades fiscais e traba
lh istas .

Anex o I Planilha Descritiva .
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Anexo 1

Planllha Descritiva
ITEM
01

03

03
04

DESCRIÇAO
PNEU Aro 16, 26SX75, novos para veículos automotivos, com no
Máximo 1 ano de fabricação de data do fornecimento, material
banda rodagem borracha alta resistência.
PNEU. Aro 18, i6SX6ó, novos para veículos automotivos, com no
Máximo 1 ano de fabricação de data do fornecimento, material
banda rodagem borracha alta resistência.
CÂMARA DE AR PARA PNEU Aro 16, 26SX75. com no Máximo 1 ano
de fabricação de data do fornecimento.
CÂMARA DE AR PARA PNEU. Aro 18, 26SX60 com no Máximo 1 ano
de fabricação de data do fornecimento.

QUANTID.

UNIDADE

08

Und

08

Und

04

Und

04

Und

º

Av. Rui Barbosa, nº 001 - Centro - CEP 68.566-000 - Telefone (94) 3319-3110/Fax: (94) 33 19- 31 5

E..STAOO DO PARA
PRHUT\JRA MUNIOPAL DE SANTA MA.AIA DAS BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOlESCENTt

TERMO DE REFER~NCIA

O Fundo Municipal Dire íto da Criança e do Adolescente de Santa Maria das Barreiras,
pessoa juríd•ca de direito público, devidamente escrito no CNPJ 28 .725 .028-0001-05,
com sede na Av . Rui Barbosa nº01 . Centro. Santa Maria das Barreiras - PA, CEP:
68 .565-000 , representado neste ato por Vicente Leal Filho, Gestor do Fundo Municipal
Direito da Criança e do Adolescente , resolve formalizar a seguinte solicitação para fins
lic.itatórios , com o objeto mais abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei
Federal nº 10.520 , Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012 , Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Lei Federal 8.666,
Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

1 -OBJETO
1 . 1.

A presente licitação tem como objetivo o Registro de Preços, para futura e
eventual aquisição de Pneus e Câmaras para veículos, para suprir as necessidades
do Fundo Municipal Direito da Criança e do Adolescente de Santa Maria das
Barreiras, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições
constantes deste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA
2.1. Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a este
órgão realizar suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, sem a
necessidade de prévia manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer
excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para
aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de
interessados na comercialização dos mesmos.
2.2 . Considerando as necessidades de troca de pneus e câmaras de ar dos veículos
oficiais do Fundo Municipal Direito da Criança e do Adolescente, está contratação tem o
propósito de zelar pela conservação do bem público, proporcionando condições dignas
de uso para servidores e autoridades que os utilizam. Uma conservação periódica
adequada auxilia na preservação do veículo. Poderá ser também condição para os
servidores que utilizam trafeguem em segurança, entre outros benefícios.

3 - META FiSICA
3.1 . Viabilizar a aquisição para o ano, propiciando o fornecimento de Pneus e Câmaras,
para suprir as demandas do Fundo Municipal Direito da Criança e do Adolescente .

4-LOCALD EENTREG A
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4.1 . As entregas dos produtos deverão ser realizadas no Almoxarifado da Prefeitura
Municipal de localizado na Av. Rui Barbosa, 001, Centro, Santa Maria das Barreiras PA, CEP: 68 .565.000, CEP : 68 .565-000, As entregas deverão ser efetuadas de forma
fracionada conforme a solicitação por meio de requisição expedida pelo Departamento
de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará
5 - FORMA E PRAZO DE ENTREGA
5.1 . O prazo de entrega deverá ser de até 03 (três) dias úteis após o recebimento da

ordem de compras feita pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de
Santa Maria das Barreiras.
5.2. Os produtos poderão ser solicitados sempre que necessário, de forma fracionada

conforme as demandas surgidas.
6 - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser

firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata durante este
período.
7 - DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA

7 .1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal
de Santa Maria das Barreiras.
8 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração

pública, desde que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o
disposto no decreto de Regulamentação do Registro de Preços.
9 - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. Para a aquisição em tela será formalizada em Contrato Administrativo,

estabelecendo em suas cláusulas todas as condições , obrigações e responsabilidades
entre as partes, empresa considerada vencedora.
9.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato
será estabelecido no momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do
certame.
9.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da Ata, e
será definido conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo
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10 - DA QUALIFICAÇÃO TÊCNICA
10.1 Comprovação de que a contratada forneceu itens cornpattveis em características
com o objeto da licitação através da apresentação de, no mfnimo. a 0·1 (um) stestados
de desempenho anterior, fornecido por pessoa juridica de direito públioo ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente lkitaçào.

11 - DO ACOMPANHA MENTO E FISCALIZAÇÃO
11 .1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras,
11.2. A presença da fiscalização do Departamento de Compras não eúde nem din1m•uj s
responsabilidad e da empresa contratada .

12 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas. entregas, impostos . taxas.,
encargos, royalties, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ónus pars
a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras.
12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato .
12.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo
com as especificações exigidas e padrões de qualidade exig•dos.
12.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adm,n.istraçAo ou a
terceiros , decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos .
12.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.
12.6. Prestar todos os esclarecimento s que forem solicitados pela AdministraçAo.
durante a execução do contrato.
12.7. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando ass,im SOCbtaoo
pelo órgão contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descntas
proposta.
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13 - DA GARANTIA
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13.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
14 - DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS

14.1. Os fornecimentos a serem executados deverão ser de novos, de boa qualidade
livre de defeitos e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na
planilha descritiva e com certificação compulsória INMETRO quando couber.
14.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de
estudos técnicos preliminares realizados pelo setor competente deste órgão, visando
unicamente à qualidade dos produtos a serem adquiridos.
15 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

15.1 . Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas
especificações na planilha descritiva;
15.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou
Empenho.
16 - PENALIDADES

16.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do
contrato acertado entre as partes .
17-DO VALOR

17.1. O valor máximo proposto pelo Fundo Municipal Direito da Criança e do
Adolescente para a aquisição será o valor médio alcançado na ampla pesquisa de
mercado a ser realizada pelo departamento competente.
18 - DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

, 8.,. As aespesas serão pagas com os recursos próprios do Fundo Municipal Direito da
Criança e do Adolescente de Santa Maria das Barreiras, por se tratar de Sistema de
Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentária será feita no momento de lavratura
do contrato.
19-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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