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A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração.
São João dos Patos/MA.

Senhora Secretária,

Ri!^a

Informamos a vossa senhoria que realizamos reunião, com a presença dos
Diretores de Departamento,..a.quaLíeye.,como_pauta^a.elab.oração_do„Termo_de Referência,
onde o mesmo^.poàsui a avaliação 'do cüsto-pela. administração diante, de orçamento
detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de
acordo com o preço de rriercado, bem como preço praticado no âmbitò-da ladminístração

Ç pública, critério, de aceitação dó: Objeto,., deverés do -contratado e dó contratante,
procedimentojs de* fiscalização e gerencjamento do^^^ prazo de execução e sanções,
visando o Registro; de Preços pára'ra'̂ Mürãíè?'ev^^^ a contratação de locação de
máquinas pesadas e equipamentós;de'WrrapIanagem-:iêmicom(>finalidade suprir a demanda

de 2021;pavimentadas do município/de.;,São-Joãcdos Patos, para ò'exércícló d<

i-.. '
! Diantp Hn PvWnstn anlIritamAcss \/rtccQ?i éohhr>riía rt»]Diante do exp^to,-O-0licitamdsv à,^vÕssa| senhoria-que autorize ao setor

responsável pelas licitações "desta"'Wefêitura^ M^ e abertura de
processo licitátórip visando àréfetivaçãó,da fútura cohtrataçãb.'pra pretendida."j

' ' 1 ' I ' •- •_ r t ^ t

sinceros votos

Qi •^^•SãoUoãO;_doS;Ratós (MA), èm 12 dé janeiro de 2021

Flavid-Nascimento Sousa ' . . í
Secretário MunicipaLde Obràs

Gustavo Carvalho Silva
Chefe do Departamento de Compras

Flavio Nascimento Sousa
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urnabos

Portaria n° 005/2021

/

/
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1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ 06.089.668/0001 -33

TERMO DE REFERÊNCIA

unicef^í?

FOLHA n®

1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de locação de máquinas pesadas e

equipamentos de terraplanagem têm como finalidade suprir a demanda da falta de equipamentos, e

ainda, em substituição aos que permanecem em manutenção. Os equipamentos serão utilizados

para melhorias das estradas-vici.nais,-rurais e-vias-não-payimentadas-do-município-de São João dos

Patos, para o exercício de 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

Instrumento: /• .. • • ' " j

ITEM ! DESCRIÇÃO 7 QUANT. UNIDADE ^viuNIT. V. TOTAL

1 RETRO ESCAVADEIRA:(GRANDÊ) 428OU SIMILAR- T» ^ ::•1000 HORA " RS 220,00 RS 220.000,00
2 ESCAVO CARREGADEIRA HIDRÁULICA 320 OU.SIMI.LAR'-" •!/;;iooo HORA. •RS 280,00 RS280.000,00

3
PáCARREGADEIRA (GRANDEJ CONCHA COM.XAPACIDADE MÍNIMA..
DE2,SM3 i

7Xiooo;''̂ '"'-HORA s
• a"' 1 . L . • RS245,00 RS 245.000,00

4 MOTO NIVELADORA ÍGRÀNDE/wÓ^HP. ÒÚ SIMILAR í / ••••'íoòp/ ' 'X':.hóra' . - RS 280,00 RS280.000,00

5
ROLO Pé DE CARNEIRO MOTORIZADO COM 0 MÍNIMO 0E'12..\
TONELADAS ' •' • V • -'iqoó/-]

k' ' ' f» .
, HORA, .

^ 'r'S185,00 RS 185.000,00

6
CAMINHÃO PIPATRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000/ --
LITROS •

1000 /l . HORA :
'RS 140,00 RS 140.000,00

7
CAMINHÃO PIPA TOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000: 1
LITROS 1 ' 'i '1 1 77 " " "

7i'í
-1000 •

t 1'(•
• HORA , • - 1

- RS 120,00 RS 120.000,00
8 CAMINHÃO BASCUUNTE TRAÇAp'A i18iyi3^ HORA ; "' R$ 140,00 RS 140.000,00
9 TRATOR DE ESTEIRA (MÉDIO) b-è^ÓÚSIMÍLAR'' - " ' ' - '/"loob'//; rv.HORA ' 240,00 RS240.000,00

! • ' ^NTfoTAL - - ;> - " j r R$ 1.850.000,00

Obs; As estimativas de quantidade;Consti^ern 'mera'.pre>^sãp:d|ryiensipnada, e seryè! somente como
referência para elaboração da propòstk/não ê/tárido.à~ÇOt^^^^^ obrigada; a,.realizá-las em sua
totalidade, não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear quálquerTipo de reparação e/ou
indenização. Portanto, a CONTRATANTE se/reserva rão direito de/, a seu critério, utilizar ou não as
quantidades previstas. • .

! , . . - • / - V' ^
1.2. Oprazo de vigênda da contr^aça até 12mesès, contados do(a) assinatura do contrato
ou documento equivalente.

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a
Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do processo
administrativo de licitação. No Termo de Referência, o solicitante apresenta sugestões básicas sobre
os procedimentos administrativos mais comuns nas licitações públicas municipais. O atendimento
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aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará, equívocos nas compra ;

futuras.

2.2. OTermo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as formalizações e conícâ^s
dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia da sua pretensão. OTprnin Hp Rpfprpnria
reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que disciplinam o processo formai de

licitações públicas, conjugado com a Lei Complementar n2.101, de 04 de maio de 2000.

2.3. As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são de responsabilidades do

requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CPL na elaboração do Ato Convocatório,

poderá não atender plenamente o objeto pretendido. O Termo de Referência deverá fazer parte do

processo licitatório^e ;estar~à~disp"osição"dos~licitantes~interessados,~ uma'vez~qüe o Termo de
Referência define;'detalha e justifica a contratação de forma precisa, bem como. os critérios para
aceitação dos 'bensj a estrutura de custos,- os deveres do contratado, os 'procedimentos de

I • " • ' • •• !^ ' fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis, erifim, tudo. que possa auxiliar a
CPL. Desta forrria, nãoipoderá ser negado ao licltantè-o acesso a essas informações, ideve integrar o

Edital ouestara disposição do íicitante para consüíta^ y , i
2.4. O Município,de SãoJoão dósrPatòs,^ buscando nièlhorias, conse^ryação e modernização de
ruas e estradas vicinais,jtem_á--neGessidade dê'utÍlízação':de\n:;iáquirias pesadas é caminhões, nas
obras de pavimentação''é conservação de'estradas yicinais, al^rfi do transporte de cargas pesadas.
2.5. Arefenda contratação;Jàz-se^ 'neçessária/.;üma .vez que,^.ej essencial a; irrlanutenção das
estradas vicinais do MunicípioVuma vez^qüé Sã^Joãó '̂dòs Patos'é úniá cidade que tem como base de
sua economia ja produção rural; sendo. está. a.atividade^qljeygefajo'sustento da grande parte das
famílias de nosso município, sèndò"a"ssim7"e impfescindível*qué as estradas éstejam boas para escoar
a produção, garantindo aos nossos produtores. a"pos'sibilidãdè~, dé dar a destiriação final à sua
produção. Desta forma, através^ da^ realização de JicitaçãòDnajmodaiidade pregão presencial o
Município poderá contratàr*ò.s'sêryiçósjde locação de .rnáqlilnas/,caminhões de quem apresentar
melhor proposta, dç: acprd^corn^ÇnecessW íçcals eJeVá-ájrànqujlidade de quê a contratação
estará atendendo aóstrâmltes.legájs., V\~-j-.. r ' ' |
2.6. A prestação dos servIçosPé:;mJito Importante pará-:q:ate'ndimênto das necessidades de

^ recuperação e melhoria das còndJções'5de-Vráfégqdas';estracjas'̂ m^^ bastante danificadas pela
quadra invernósa, propòrcloriandp melhorjacesslbilÍda~clé:dos;tran^^^ da zona rural para a sede
do município inclusive dó transporte escolar. v.. , " / j '

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A legislação básica a ser definida' como fundamentação para a realização do procedimento
licitatório é Lel-Federahn^.-8.666/93; e-IegislaçÕes-correiatas; Lel-Comp!eméntar ns. 123/2006, Lei
Complementar n^ 101/00, Lei ns. 10.520/02, Decreto Federal n^ 7892/2013.

Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a
indicação do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as
Informações sobre a licitação.

Na contagem dos prazos será excluído o dia do Início e incluirá o do vencimento, e
considerará apenas os dias de expediente do órgão íicitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal
n9. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade
promotora da licitação.
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Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no míni
Diário Oficiai do Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de cir
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jj)rnal de
circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 08 (oito) dias úteis.

4. DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços poderão fazer uso da mesma a seguinte
Secretaria:

• Secretaria Municipal de Obras;

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS EORÇAMENTÁRIOS
/ • . }

Edispensada á certificação dé dotação orçamentária nos processos-licitátóriòs para registro
de preços, nos'termos do art. 15 da Lei Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada íno ato compra.
A emissão da nota de empenho ficará ,a cargo,dp. Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo
constar no mesrho número do ProcesspTLicitàtóriojOU numero dó Contrato, anexando a cópia ao
Processo Administrativo de Ucltação'.'O^Setordè:Cómpras'sõllcltará-ao Setor de :Contabilidade, a
emissão da nota de rese^a-dej^dotaçao orçanientaria, bem, cómo,:a;no.ta7de empenho que deverá
conter a autorização do drcíèhadór "dé^clespesasT~ ;j •• í

; V'—/•'H'-'-' '

6.

I' f

W'•> /

DA AUTORIZAÇÃO DEFORNECip^NTO ., /; f -
: }'\! ' ' 1 ''N'''-

A ordem de forhecirTien^_par^;execuçã^^ dos serviços,'oÓjeto do Pregão Presencial será
autorizada, em todo caso, pèla Secretaria Municip.aJ.,de.,,Adnnnistração, ou Setor'de Compras e
Almoxarifado, tHo\/onrln' n fnrnâroHnr nracfraV oc 1_
Administração

io, idevendó p fornecedor prestar .os serviços nb lírazo máximo estabelecido pela
;ão Municipal. A: '\\ / v . f!íl • í

! j —...-i, i\,' . --Ti , I.. . •

I V-Sv - • I. • ••}' i •
PAGAMENTO "-.V, 'yA '•* /'W-*1

i vt-o-.- • ^ " • í
í •'--v--'"'-... •Opagamentò^será feitó0elà: Rrèfeitura MunicipaíídéjSãofjóão dos Patos, em até 30 (trinta)

dias após a data do recebimehto 'b'a\.Npti;.'Fiscal;Ou :Fãtü/a/-dj^^^^^^ no setor Ide compras da
Prefeitura Municipal, ou mediante b^emissão^deYÕrderbzBançádã conta çòrrentje indicada pela
contratada. ! .^ " .1

i

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, dpcumènto em papel
timbrado da empresa informando o nome do Banco, número da Agência e o número da Conta a ser
depositado o |pâgamento, não serão aceitas a emissão dé-boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscaise/ou Faturas. .

Em caso dé devolução da Nota Fiscal ou Fãtürá pãfa"cóTreção, o prazo para o pagamento
passará a fluirapós a sua reapresentação.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação edas propostas de preços,
bem como da Nota de Empenho, não seadmitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
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DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

I. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5%
sobre o valor inadimplldo, a título de multa de mora, por dia de atraso Injustific
do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

II. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art.
87 da Lei n. 8.666/93:

• advertência;

• multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

unicef^^

FOLHA n''

melo pot

ido na execução

• suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo nãosuperiora 05 (cinco) anos; •!

• declaração de inidoneidade para licitarou contratar com a Administração Pública.
II. Quem convocada dentro dó prazo de validade da sua proposta, não celebrar,p contrato, deixar de

entregar ou apresentar documentação falsa;:exlgida.para p certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, mão mantiya/Jía.^proposta^/^^ fraudar na execução do contrato,
comportar-se de ^modoJnidôneo^t^u^ cpmetèT fraÜdeJfisca^^^ impedida de licitar e contratar
com a União, Estados; Distrito Federal ou-Múnicípios-^pelp prazò'.de;'àté 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas fjVev^stàs em Wi^^ eno^orítrato edàsícl'ernais'c(^inàções legais.
As penalidades somenté\Í3oderão-sér';relevádas. ou. aten.üadas' pela''autoridade competente
aplicando-se o Princípio da; Rroporcionàlidade;'.(ém, razão dè 'cifcunstâncias fundamentados em
fatos reais e comprovados;desde que forrhuladas'-por..escrito\é no prazo rháximb de 05 (cinco)
dias úteis da data em que;fòriiofi.ciada:a;prérênsão'da Administração no sentido.ba aplicação da
pena. ; '

IV.

V.

9.

s,

h? 'r

As multas de-.que trata-éstercapítujo, deverão ser recolhidas Apelas adjüdicatàrias em conta
corrente ern agência-bancária^devidám credenciada,pelo;município no prazq máximo de 05
(cinco) dias ,a contar da data damotificàção; ouquandoTòr o;caso; cobrado judicialmente.

; - "•

PROPOSTADE,PREÇOS'I
n

1' i
As Propostas,de Preços deverãd-se/'eIáborádas*em-'confõrmidade com as exigências legais

não sendo superior ão preço médio apurado pelo município e com validade-mínima de 60 (sessenta)
dias. f ' - . - • u l

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITÁÇÃÓ ' - . '

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas a contratar com o
Município as empresas apresentem os Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Fiscal e
Trabalhista que comprove que a empresa possuí condições de atender ao objeto licitado de acordo
com os art. 27 a 29 da Lei 8.666/93 e ainda a seguinte habilitação técnica:

• Comprovação de aptidão, por meio de no mínimo um atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho da atividade
objeto do certame, pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação.
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• FORMAÇÃO DE PREÇOS

O Município adotará como critério para formação de planilha básica de p
preços) as cotações realizadas e balizamento de preços, cujas cópias seguem em ane

• CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

oUn.v

unicefií^J
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o Os serviços serão executados nos locais indicados na ordem de serviços, devendo
ser iniciados em no máximo 48 (quarenta e oito horas) após o recebimento da ordem
de serviços;

12.1 execução ,dòs serviços a contratada deverá obedecer rigorosamente àsl especificações
constantes dò Termo de Referência; ' I

12.2 Os serviços poderio serão executados no município de São João dos Patos; !
12.3 Os itinerários e quantidade de hpras estimadas serio definidos pela secretaria solicitante na

ordem de serviço, que deverá serenviada á.empresa com prazo mínimo de 48h (quarenta e oito)
horasantes do início dosserviços; , 'Tr-rr;r, • , ' í

^ j . ' /-'v' 'r'i . - {
12.4 Ocomputo das h(^ras trabalhada^s,s^eraTèitÓ*pelo,fiscá1 do contrato e apresentada junto com

a ordem dé ,serviço.'>p:mljnicíplo-,àéverá traçar os'~itin"efáriqs,-bé.m:còmo ás hoVas necessárias
para a realização dòsJséo/içôs'è^ò'Valqr unitáRò, por hora^^è^tptal; '̂, ['1 I

12.5 Caso séja necessário;^pòr-^fatos^upervenlentes devidàmerite comprovadp, ,que o motorista
ultrapasse ias horas previsfasjna ord^em de. serviços deveráfapVesentar justificativa, que só será
aceita depois.de aprovados pélo fiscal dò cònfrato;.\.^ •[

12.6 Não ocorrendo^a situaòãq^pxeyistamp/i^m anteriorserá'óbjèto de cobránça apenas as horas
constante dos demonstrativbs das ordens de serviços de.transporte a serviço deste município, a
ser conferida eaprovada pelp gestòr/físcaídp.coritrátp;-•,

12.7

11.

Os veículos deverão obedecer às especificações mínimas contidas no Ter

DA fiscalizaçAo'• í\ uV /fc'-'.'

Termo de Referência.

\ \ -v

Durante a vigência da/(sjrAta.^Jsjvde^ RegistfOide/R^^^ Contratos que possivelmente
possam surgir da presente solicitaçãq|̂ á:Sècrétafiã;Municipalidè'Òbfas realizará oacompanhamento,
bem como, a fiscalização da execução--do? Çompromlssóvde Fornecimento e/óu Instrumento
Contratual, assiríadó peia,(s) possível (eis)vencedora do Certame Licitatório. 1

è . , .. . • ' ]
f ^ ' t ' u j, f

A Fiscalização'do contrato oriundo desta solicitação.iserá ampla, e irrestrita, em que cada
secretaria Requisitante nomeará um fiscal decontrato^ conforme relacionado abaixo*

Não obstante a Empresa seja à única e exclusiva rèspohsáverpeía execução de todos os
serviços, a contratante reserva-se odireito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer diretamente a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços;

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da Empresa
que estiver sem uniforme, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
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entos-deFiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais e utilizar de
acompanhamento de execução dos sen/iços como planilhas diárias e mensais de a
dos serviços executados;

12. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

:Qmpanha

A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.l2 do Decreto Federal n- 7.892/2013.

Sãp João dos^Patos-MA, 12 de janeiro de 2021.

'0^

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do. Departamento de Corhpras

í -S}.Flavio Nascimento Sousa V'/ \
'\\ f Secretário Municipãi^de Obrás^^;

Portaríamè 005/2021.^1 '̂̂ "''̂ '

U i

\ • \\ -r' ^\ jfy i.-

I.''
i í

^ 1 ,
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