( r L~~.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS

GRA~7

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP. NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-ll50 TERMO DE REFERÊNCIA -

Pregão Presencial nº ........ /2020
1.
1.1.

OBJETO:

Contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços (mão
de obra), sendo manutenção preventiva e corretiva para atendimento da frota de
veículos da linha médio (ônibus), do município de NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, Estado do Paraná
A planilha abaixo apresenta os itens com suas respectivas descrições,
quantidades e valores máximos estimados.

ITEM

01

DESCRIÇÂO

ônibus Marcopolo Nolare, Capacidade 27P;
PLACA BDW-7E17, Ano 2019/2020; Diesel

QUANT.DE
VEICULOS

08

QTDE
HORAS

VALOR
UNITÁRIO
MAXIMO
R$

VALOR
MAXIMO R$

300

130,00

39.000,00

Ônibus Marcopolo Nolare, Capacidade 22P;
PLACA DGG-4281, Ano 2001/2001; Diesel
Ônibus Marcopolo Nolare, Capacidade 25P;
PLACA BCH-3231, Ano 2018/2019; Diesel
Ônibus Marcopolo Nolare, Capacidade 36P;
PLACA BDC-8I20, Ano 2019/2019; Diesel

-

)

Capacidade 30P;
Ônibus VW/Neobus,
PLACA BDl-4155, Ano 2019/2020; Diesel
Ônibus VW/Masca Granmini, Capacidade
31P; PLACA ARW-6451, Ano 2009/2009;
Diesel
24P;
Ônibus lveco/Cityclass, Capacidade
PLACA ARS-4589, Ano 2009/2009; Diesel
24P;
Ônibus lveco/Cityclass, Capacidade
PLACA ATB-2451, Ano 2010/201 O; Diesel

1.2 - DOS PRAZOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

1.30 (s) vencedor (es) deverá prestar os serviços, objeto desta licitação, de forma
fracionada, em observância aos princípios de economicidade e de racionalidade,
conforme solicitação da prefeitura.
2. PRAZO DE PAGAMENTO.
2.1. O pagamento será efetuado em até trinta dias após a entrega da nota fiscal.
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liquidação de qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento de preços.
3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1.0 prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses ou após sua execução
total, contados a partir da data de sua assinatura, caso não venha adquirir o total
poderá ser prorrogado.
4. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA:
4.1 Entregar o objeto desta contratação, dentro do prazo e condições estabelecidos
no Termo de Referência, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de
sua inobservância;
4.2 Assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre
as informações obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei,
impedida de divulgar e/ou utilizar em proveito próprio e/ou de terceiros toda e
qualquer informação relacionada com a Instituição;
4.3Providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou
irregularidades apontadas por esta entidade;
4.4 Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou
prepostos envolvidos na execução do objeto.
4.5Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução contratual, não sendo mantidos quaisquer
vínculos de natureza trabalhista entre os técnicos da empresa que vier a ser
contratada e o município.
4.6 Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere a presente licitação;
4.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratante;
4.8Arcar com todas as despesas com deslocamento;
4.9 Os objetos licitados serão instalados em dependência a serem indicadas pela
administração, no município de NOSSA SENHORA DAS GRACAS, instalados
conforme indicações do departamento responsável.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1.Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes da contratação;
5.2.Acompanhar a execução do contrato;
5.3.Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na prestação dos
serviços, formulando as exigências necessárias às respectivas regularizações;
5.4. Efetuar no prazo pactuado, o pagamento dos serviços efetivamente prestados,
mediante apresentação das notas fiscais/ faturas devidamente atestadas;
5.5. Subsidiar a contratada de todas as informações necessárias à consecução
deste objeto;
5.6.Convocar a qualquer momento o CONTRATADO para prestar esclarecimentos
ou sanar dúvidas decorrentes da execução do objeto.
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6 .. DAS PENALIDADES/ SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
6.1- Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste
contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos
devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda
garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações,
cumulativamente ou não:
1 - advertência;
li - multa, nos seguintes termos:
a) pela recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato/ata, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração:
até 5% (cinco por cento) do valor contratual;
b) pelo atraso na entrega, em relação ao prazo estipulado: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) do valor da solicitação de despesa, por dia decorrido, até o limite de
10% do valor dos materiais não entregues;
c) pela recusa em realizar a entrega, caracterizada em vinte dias após o
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos materiais;
d) pela demora em substituir ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do
segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do
produto, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos serviços não
substituídos/corrigidos;
e) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na entrega, entendendo-se
como recusa a entrega não efetivada nos quinze dias que se seguirem à data da
rejeição: 10% (dez por cento) do valor da entrega rejeitada;
f) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com
alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores:
1 % (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
Ili - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE,
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no item anterior.
6.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita
às penalidades tratadas nos incisos 111 e IV do sub item 10.1:
1 - pelo descumprimento do prazo de entrega;
li - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no forneci~ento,
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado da data da rejeição, devidamente notificad~: e _
Ili - pela não execução do fornecimento de acordo com as espec1f1caçoes e prazos
estipulados neste contrato.
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posteriores alterações.
6.4- As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo
de perdas e danos cabíveis.
6.5.Na aplicação das penalidades prevista neste contrato, a contratante
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
antecedentes do contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7. 1As despesas decorrentes da contratação desta licitação correrão por conta das
seguintes dotações:
218 - 07.001.10.301.0007.2.705.3.3.90.39.00.00-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
219 - 07.001.10.301.0007.2.705.3.3.90.39.00.00-1303 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
326 - 08.001.12.361.0010.2.806.3.3.90.39.00.00 - 1102 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
352 - 08.001.12.361.0010.2.807.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
353 - 08.001.12.361.0010.2.807.3.3.90.39.00.00 - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
354 - 08.001.12.361.0010.2.807.3.3.90.39.00.00-1104 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
401 - 08.001.12.365.0010.2.808.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
402 - 08.001.12.365.0010.2.808.3.3.90.39.00.00 - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
403 - 08.001.12.365.0010.2.808.3.3.90.39.00.00 - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
409 - 08.002.12.361.0010.2.809.3.3.90.39.00.00 - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
414 - 08.002.12.361.0010.2.812.3.3.90.39.00.00 - 31116 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
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