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Prefeitura Municipal de Obidos

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
CNPJ N": 30 971.25710001-51

Trav. Rui Barbosa. no463 - Centro - CEP: 68 250-000-Ôbidos-Pa
E-mail; semed.obidos@gmail.com

c

i
(.

(-

TERMO DE REFER NCIA
FORNECIMENTO DE PE AS PARA LANCHAS ESCOLARES

í - Objeto

1.1 Objeto:
Contratação de Empresa para fornecimento de peças para lanchas escolares que
realizam os serviços de Transporte Escolar, pertencentes à frota de veículos fluviais
da secretaria Municipal de Educaçâo.

í.2 Custo Estimado
Apurado:

R$54.0í 0,00 (cinquente e quatro mil e dez reais) o valor estimado foi
obtido com base nas pesquisas rêaltzadas pela servidora municipal.

1.3 Base Legal: A contratação do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal no inciso
ll do Art. 75 da Lei 14.133121.

í.4 Período de Contratação: 03 (três) meses

áo Ex didor. PC/PA

Portaria de Fiscal
ais N': 070/2022 - SEMED, de 06 de abril de 2022.

Francisco Delson Pimentel Almeida
Decreto de Nomea o n'. 19712021

464037 102-06
Contratado Efetivo X Comissionado

Francisco Carlos Gualdêrto Galúcio Galúcio
673.978.832-49

Contratado Efetivo ComissionadoX

Ensino ÍVlédio
ente AdminisÍativo

I N": a63
Estado: ParáCidade bidos

2.2 Secretári a M unici

2.1 Secretaria: Secretaria Munici al de Educa ão - SEMED
2 - Solicitante

l: Maria Zilda Bentes de Souza
cEP. 68.250-000

CN PJ : 30.97 1 2571000'l -5 1 - 23.7 1 4. 1 I 1 t 000 1 -59
End.:Trav. Rui Barbosa

Decreto n': OO3|2O21
cPF .231 .58.102-75
RG:142516 I Orgáo Expe

3 - Os Fiscais

3.1 Fiscal

CPF
Situação Funcional
Formação
Cargo/FunÇão
3.2 Fiscal
CPF
Situação Funcional
Formaçáo
Carqo/FunÇão

a)

Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade e execução dos
serviços recebidos. Datar e Atestar, assim como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência
do término do contrato a Secretária Municipal de Educação, para que a mesma tome às devidas
providências em relação à vigência do contrato;

b)

A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(s), indicado(s) no Referido TERMO
OE REFERENCIA ao qual competirá. Receber e Verificar a qualidade do Material. Datâr.
Atestar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execuçã-d-
contrato, e de tqdo dará ciência à AdministraÇãg;
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5 - Das JustiÍicativas
bidos, elenca os motivos que justifica a presente

pretensão pela necessidade de garantir o transporte escolar aos alunos da rede municipal de ensino,
além de buscar fundamentos que sirva de base para a pretensa contratação, importante menctonar
o que a legislação aponta.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que a educação é um direito da criança e do
adolescente. Da mesma forma. esse direito está contido no Princípio 70 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. O direito à educação deve ser garantido mesmo nos casos em que a criança
mantenha residência em localidade distante da escola na qual está matriculada, conforme consta
do art. 208, Vll, da Constituição Federal: atendimento ao eoucando, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte,
alimentaçáo e assistência à saúde.

Com efeito, cumpre regtstrar que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, art. 40, o
Poder Público tem o dever de assegurar com absoluta prioridade, a eÍetivação dos direitos
referentes à educaçáo. O mesnro Estatuto. no art. 53, preceitua que a criança e o adolescente têm
o direito à educação, sendo-lhes assegurada igualdade cle condiçôes para o acesso e permanência
na escola pública e gratuitâ próxima de sua residência

Ainda considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o art. 54, inciso Vll
consagra como dever do Estadc, em sentrdo amplo, assegurar à criança e ao adolescente o
atendimento ao ensino Íundamental por meio de programas suplementares de transporte, dentre
outros. O parágraÍo primeiro do mesmc artrgo expressa que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito
constitui direilo público subjetivo, já o parágrafo seguinte cjetermina que o não oferecimento do

c) O(s) Fiscal(s) da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato,
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabifidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperÍerções
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993;

e)

O(s) Fiscal(s) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano. bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvrdos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

4 - Local ra En r os ltens

No horário das 08.00 às 14:00. nos dias de segunda à sexta excetos nos feriados Nacional,

SEIVI ED

lE stado. PA,--ciaaá idos

Estadual e Munica al

E4!çaç1qLocal. Secretaria Munici al de
End. Trav. Rui Barbosa
Bairro: Centro
CEP: 68.250-000

N':463
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5.1: A Secretaria de Educação do Município de
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ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da
autoridade competente

Considerando o estado de conservação e necessidade de adquirir peças para as lanchas que
realizam transporte escolar a fim de garantir a continuidade e segurança no desenvolvimento da
âtividade.

Considerando que o transporte escolar beneficia aproximadamenle 1.042 crianças e
adolescentes matriculados na rede municipal de ensino no município de Óbidos, que utilizam o
transporte fluvial através de lanchas,

Considerando a segurança, o ambiente e a competência em garantir o transporte escolar de
acordo com os objetivos preconizados pelo Programa Nacional de Transporte Escolar.

E que a Secretaria Municipal de Educação, por tudo o que foi demonstrado, precisa concretizar
a contratação de empresa para fornecimento de peças para lanchas escolares que realizam os
serviços de Transporte Escolar, pertencentes à frota de veículos fluviais da secretaria Municipal de
Educação, em atendimento ao Programa Nacional de Transporte Escolar, que tem por objetivo
garantir segurança e qualidade ao trânsporte dos estudantes e contribuir para a redução da
evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência
na escola dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino na zona rural do município de
Obidos.

Como base legal pretende-se utilizar o lnciso ll, do Art. 75, da lei no 14.13312021, atualizado
os limites pelo Decreto no1O.92212021, que dispõe:

Art. 75. E dispensável a licitaÇão:

| - (. .)

ll - para contratação que envolva valores inferrores a RS
54.010,00 (cinquenta e quatro mil e dez reais), no caso de
fornecimento de peças para lanchas escolares que realizam os
serviços de Transporte Escolar.

5.2: Justificativa do Preço Proposto:

O valor a ser pago obtido com base no orçamento apresentado pela empresa autorizada, o
qual apresenta-se no valor de R$ R$54.010,00 (cinquenta e quatro mil e dez reais).
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Considerando a grande demanda pelo serviço de transporte escolar necessário para atender
a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, bem como a frota de lanchas existente no município
para esse fim;

Considerando que a Secretaria Municiiral de Educação -SEMED, tem a responsabilidade de
garantir a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar nas coniunidades de difícil
acesso aos estudantes,
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Para mensuração do valcr, foi realizada pesqursa em empresa localizada no município de
Óbidos e em Manaus, de onoe se extraru a médla de preço sendo que o menor valor apresentado
foi o pela empresa E DOS SANTOS FARIAS que se confrgura como cornpativel com os valores de
mercado.

5.3: Justificativa da Escolha dâ Contratada:
A escolha da empresa a ser contratada for oefinida enr função do menor valor apresentado

bem como pela facilidade de acesso e accmpanhemento dos serviços, uma vez que a mesma é
estabelecida na cidade de Obrdos o que permite melhor execução dos serviços a serem realizados

5.4. Do qbiqtrvo da cor',trataçãc:
5.4,í.4 conkataÇão de empresa para Íornecimerrtc dos objetos que este termo trata tem como
objetivo geral:
- Garantir a realizaçâo do transporte escolar aos alunos da rede municipal de ensrno em
cumprimento ao Progra;ra i\ac,onal dc i-i.,,',sporte Escolar.
5.4.2. Como objetivos específicos preterioe-se:

a) contratâr empresa para íornecimento de peças pa;a lanchas escolares que realizam os serviços
de Transporte Escolar. perterrcentes à ÍÍota de veiculos fluviais da secretaria Municipal de
Educação.;
b) Suprir a demanda dl LarrspoÍ1e escolar ce ensrno vrsando garantir a educação aos alunos
matriculados.

6. Esp",

úESCRtçAO

Cabo de comando Dara manete de acelêracão
E marcha- 22 oes

Cabo de direçãc- 22 pés

Cabo Pi' três v,as- .,rrJ:lnr

4 Volante náutico ernbori3criado

Farol tipo led para navegaÇão ncturna

lAcÍilico transpaÍênte

UNO QTD
VALOR

UNITÁRIOI

1

1 Unid 22

3 Ivletro

Unid I 11 995,00

110 53,00

Unrd 66

Urrio 11 s11,00

245.OO

9.064,00

I

6
para ranelas- peÇa 22

ITEM

2

VALOR
GLOBAL

290,00 6 380,00

10 945,00

s 621.00

16. 1 70,00

54.010,00

6mmx2000mrr,x 1CC0,rm

l'orAr_

412,00
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8 - Obri ês
8.1 Obri a ões da CONTRATADA
A CONTRATADA obri a-se a
a Cum rir todas as exi ências do Contrato e do TERMO DE REFER NCIA,

Atender a contratante com fornecimento de peças em bom estado de conservação e qualidade,
conforme valor o ado
Atender, com a diligência possÍvel. as determinaÇões do Gestor. adotando todas as

rovidên atizaçáo de faltas e i ularidades verificadas,
lndenizar o contratante por quaisqtrer danos causados durante o fornecimento dos objetos, por
seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos
devidos à CONTRATADA:

e)
Comunicar, formalmente no prazo máximo de alé 12 ldozel horas que antecede a entrega do
Item, ao CONTRATANTE, eventuais ocorrências como interrupção ou possível atraso na
ent a ou execu ão do servi o,
Entreqar o objeto deste TERMO DE REFERE NCIA no endereço indicado no ltem 4 - (4 - Local

ara entre a dos ltens
Entreqar o objeto deste TERMO OE REFER NCIA no Prazo Máximo de até '15 (quinze) dias
corridos. a contar a partlr da comunicação feita através de telefonema. E-mail ou Ofício.
encamrnhando a Ordem de Serviço, assinada pelo(a) Secretário (a), em estrita observância das
especificaçóês contidas no orçamento apresentado e aprovado pela Secretana Municipal de
Educa o
Todas as despesas drretas e indiretas frete, tnbutos, taxa de administração. encargos sociais.
encargos lrabalhistas, fiscais, comerciais. deslocamento de pessoal, Seguro, transporte até o

f)

destino e demais encargos de qualquer
deste contrato, nada mals sendo válido

natureza necessários ao cumprimento integral do objeto
pleitear a esse título;

REPARAR , CORRIGIR ou SUBSTITUIR, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos, incorreções, danos decorrentes resultantes da execução da compra
CONTRATADA, de acordo com os anigos 12, 1 3, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor
Lei no 8.078, de 1990

Caso os Servrços não estejam de acordo com as exigências contidas nesse termo, a

sob nadea lca âo das elecidas no Contrato;
Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá avisar antecipadamente a CONTRATENTE
sobre: data, hora e nome do funcionário da CONTRATADA responsável pela entrega dos
motoresi

r)
Atender prontamente. exclusivamente neste município a quatsquer exigências da
Administra o, inerentes ao !QL:Io do Presente TERMO DE REFER ÊtrCIA;
Manter, durante toda
assumidas, todas as co

a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõesm)

CONTRATADA deverá REFAZER ou SUBSTITUIR o objeto em questão, no prazo máximo de
até 07 (sete) dias corridos. contado do recebimento da NOT|F|CAÇÃO da CONTRATANTE,

ndiçôes dettabilitação oex idas na licita
Náo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaçôes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaqões a que está obragada, exceto nas
co es autorizadas no TERMO DE REFERENCIA cu na minuta de contrato

o:

7 - Da Fonte de Recurso
erínÊNet,a oCorrerd a TeS s deS e E MR Do RE oá o nco a ad S c a rfiS f nS Se U C o an Spe p Çõ

constantes da Lei O amentária Anual de 2022

b)

c)

d)

h)

i)

i)

k)

n)

Qualquer solicitaÇão feita peia CONTRATADA, en-r que possa alterar o Termo do Contrato ora

o)
afirmado, a CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE via Ofício, juntamente com
seus documentos que possam arguntentar devida alteração. para que o (a) Gestor (a) possa
encaminhar via ofício à cornissão Permanente de L;crtação para selam lomadas as devidas

ovidências cabívers e soricilajqa 9l ndida
A CONTRATAOA deverá a,-.ertar, mediantê solicitação da CONTRATA

olairog dg e4Ega dqli"nelgiqs,,s€l!pIq qqe
NTE. que se procedam
houver necessidade.

p)
às mudanças nos dias e h
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Partjcipar ativamente das sistemáticas de supêrvisáo, acompanhamento e controle de
ualidade no momento da entre a,

d)
imperfei
to deste

Prestar todas as informaçóes e/ou esclarecim entos que venham a ser solicitados pelos
em ados da CONTRATADA
Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para subititurção de cada
um dos itens ue com moob eto deste termo,
Proceder a fiscalização e acompanhament o na execução do Contrato por meio de servidor

s) designado no ltem 3, nos termos da Lei n'8.666/93 e agir, no âmbito de suas competências,
de forma a arantiraboaere ular execu o do servi
Receber provisoriamente os motores, disponibilizando loca indicado no ltem 4 (4 - Local para
Ent ar os ltêns
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade os motores recebidos
provisoriamente com as especificaÇões constantes no TERMo DE REFERÊNC|A e da

ro sta, ra fins de aceita ão e recebimento definitivos

i)
Acompanhar e íiscalizar o cumprimento das obrigaÇões da CONTRATADA. através de servidor
ES ecialmente des nado e|a CONTRATANTE.

Notificar formalmente a empresa, sobre
cada um dos itens que compõem o obje
corretivas necessánas;

ções, falhas ou irregularidades constantes de
termo, para que sejam adotadas as medidas

b)

omunicar a CONTRATADA através de telefonema, E-mail ou
A Contratante obri a-se a
a) C Ofício, sobre a necessidade dos

8.2 0b a ões da Contratante

o.Fmateriais ou odutos r meio de emtssão de Ordem de Fornecimento
P cero rd a m SS oa ad rdo mê d oF clrne m nto Fo de d ma ne te a Ss n da ea ad dta a o ape
S crete flá Ma nu C dE u ad o

c)

e)

f)

h)

i)

9 - Entre a dos Motorês

necessidade da CONTRATANTE:
A execução do serviço destãTERMo DE REFERÉNC|A será na sedeta CoNTRATADA:

fo{e1-a.19r loltida apenaíuma prorrogaÇáo no prazo de acordo com o ttem 8.1 obngaçóes
da CoNTRATADA, desde que informado formalmente no prazo máximo de até í2 ldozeihorasque antecede o término do Prazo, além de estar plenamente lustificados, atendendo aos
interesses e conveniência da Administração pública;

|^c_o. j'l-TRAIâilrE, responderá formarmenre no prazo máximo de até í 2 (doze) horas se
AcElrA ou NAo a justificativa apresentada pela CONTRATADA referente à prorrôgação nos
prazos de entrega;

s obletos deste TERII/IO DE REFERÊNCIA. deverão ser e

c)

d)

e)

a)

b)

A entrega dos OBJETOS, relacion ados neste TERMO DE REFER NCIA será conÍorme a

o
4

ntregúes no Local Indicado no ltem
4 - Local ar os ltensara A anhar/Entre

10 - Recebimento e Critério de Ace ãodoO to
o b t dbdeste TER Mo D E R F E R E Nc AE IS o e So er ce So

a) fi fo
fi fe

rovP s fto ma ne et a oS ea nt da Sa a n hc a S ar fe ot dp nVC ac o ad nreg co rm ad dpa çá
ecr cSa Se de eSt T ormSa d eR nre a

b) especificaçóes constates neste Termo de Referência e sua consequente aceitação. o prazo
para os tramites relacionados ao recebimento, não poderão ultrapassar 24 (vinie e qüatro)
horas;

Definitivamente, após a verificaçã o provisória e estando em conformidade comas

c) Na hrpótese de durante a verificaÇ
avaria ou diferente do o[eto

ão provisória for constado alguma irregularidade
licitado, a CONTRATANTE deverá notificar

como defeito,
a empresa
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CONT RATADA para que a mesma tome as devidas providências no prazo máximo de 24 (Vinte
e uatro horas a contar da data do recebimento da notifica o

d) orecebimentoeexêcuçãodoobjetodesteTERMooenerffi
indicado pelo (a) Secretário (a), atravês do Termo de Recebimento.

í I - Das Condições de Pagamento
Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual
n. o 877, de 31 de março de 2008 e a lnstrução Normativa n. o: 0'18, de 21 de maio de 2008,
da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA:

b)

Havendo d isponibilidade Frnanceira e cumpridas as formalidades. o pagamento do material
fornecido será efetuado, no prazo de 30 (Íinta) dias, contados a partir do recebrmento definitivo
da Nota (s) Fiscal (s) devidamente datadas e atestadas pelo (a) Fiscal (s) designado (s) e pela
Secretária Municipal de Educação acompanhada da Ordem de serviço, Termos de
Recebimentos e Certidôes de regularidades fascais, através das Certidóes Negativas de Débitos
atualizadas, o re asse a CONTRA TADA será feita través de transferência de conta bancaria.

c)

Só serão
mediante
(s) e pela

pagos os valores mensais referentes às vendas êÍetivamente executadas,
Nota (s) Fiscal (s) devidamente detadas e atestadas pelo (a) Fiscal (s) designado
Secretária Municipal de Educaçâo acompanhada da Ordem de Serviço, Termos de

Recebimentos e Certidóes de regularidades fiscais. através das Certidões Negativas de Débitos
atualizadas, ue será submetrda à avalta o de sua veracidade;

d)
Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal, a CONTRATADA
deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos
atualizadas,

e) As despesas de frete/embelagem se houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas
uando da emissão da nota fiscal/fatura;

f)

No caso de incorreçáo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os
meS moS Ie St rt u I do S a co N T RATAD A a d dpa Ia a S co f (eÇoe S ne S S r a S n ao Ie Spo n en o o
l\il un c p o de b do S at Ía e S da S t M d EdecI a I a u n c pa ucaÇao po r q U a sq uer enca rgoS

S u de atra SoS na U d a o a am nto S co rÍe on de nte

s)

Caso a CONTRATADA seja optante peto Sist
Contribuiçôes das Microempresas e Empres

ema lntegrado de Pagamento de lmpostos e
as de Pequeno Porte - SIMPLES. deverá

apresentar em todas as Nota (s) Frscal (s) devida comprovaÇão de acordo com o dasposto na
123, de 14 de dezembro de 2006.Lei Com lementar n. o

h) Pa Ía a I citante stra nse ra q ue I nd I cou na p ropo ta de p r Ço S o r ceb mento do
e m m oeda estra n e I ra e Iá il t ada a C ota o do U It m o a út e n t noI ao d a do amento

i)

A CONTRATANTE poderá exigir d
apresentaÇão de comprovanles irngt

a empresa vencedora da licitaçáo, a qualquer tempo, a
nais referentes à efetiva quitaÇão de qualquer encargo ou

compro
não ap
devidos
até a re

m o pa râ conl te (ce IoS e X s I do S po r í rÇa da execu Çao dos I ço S cont rata doS
reSentaçáo de SSe S Co r-t] pfo a n t S o d t() e râ en SeJ a f a Su Spen Sao o S pasa men oS
pe o ÍVI tl n C I p o d oo do â tra eS da Se reta r a t\4 U n c pà de Educaçao a seu c r iténo

U I a I tza ao do a S nto
a r'e Ie rl o d iTt S tI n a S h otCSe S rev Sta S em e

A coN TRATADA apr S nt ra ao coN 'rRATANTE cocu mento fi Sca I e Sp C ífico ref rente a o
ob eto da c ta áo Sendo e e St s oe e rá o SE I rlt ue S até o d a 30 de C ada meS

i)

k)

r)
O CONTRATANT
documento fiscal,

E te a o p I AZo de 4 5 (oua ren ta apre n tação do
a Ia a ro a- o o i.t I e e ta I a

m)
o docum nto fISca I apro ado pe I o .J eSto S ra rj o I do à co N TRATAD A pa Ia a S
n ceSSA na S correço S com a S fr foIm açõeS q U mo t a ram S u reJe Çao conta n do Se o pÍazo
estabe ec do ra am nto 3rt t da dat de ua rea eSEnta ao

n) A devolução do documenro fiscai não a
pretexto para que a CONTRATADA sus

provado pelo G
penda a execuc

estor, em hipótese alguma
ão do contrato,

servirá de

a)

Itantes dos

pagamento
dr

A CONTRATANTE procecjeÍá

e oito) horas, a contar da

nao
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o)
O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos
seguintes casos: execução do objeto contratual em desacordo com o avençado e existência de
qualquer débito para com o contratante.

í2 - Medidas Acauteladoras
Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminentê, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparaÇão.

13 - Das lnfrações e das SanÇóes Administrativas
A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contrataçáo é aquela
prevista na Lei 8.666/93, de 2"1 de julho de 1993 e demais normas que regem as contrataçôes.

Obidos - Pará, 06 de abnl de 2022

MARIA ZIL A BENTES SOUSA
Secretária Municipal de Educação

Decreto N' 00312021
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