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pREFETTURA MUNtclpAt DE sÃo BERNARDo

EsrADo Do MARANHÃo

PRAçA BERNARDo coEtHo DE ALMEIDA Ne 862 - cENTRo - sÃo BtRNARDo/MA
CNPJ: 05.125.389/0001-88

-

TERYO DE REFERENCIA

l. OBJETO E LEC.ISLAÇÀO

opresenteTermodeReferênciavisasubsidiaraSecretariaMunicipal
na elaboraçào das diretrizes que darào ordem e forma à ADESÃO A ATA DE REGISTRO

DE PREÇôS para Aquisição de pneus e câmaras para atendimento da Prefeitura Municipal

de Sào Bemardo.

1.1. Este Ten.no de ReÍêrência apresenta as demandas, orientações, quantificações e demais

indicativos para contração de empiesa especializada para fomecimento do objeto'

1,2. LEGISLAÇÃo APLICADA.

l-ein"8.666de31dejuúodei993.Lein.10.520/02,DecietoFederalNo7.89zl1,3eDecreto
Federal 9--188 1018 suas alterações e dos princípios gerais de direito'

]. ]USTIFI(,\TIVAPARACONTRATAÇÃO

i) presente i ermo de referência tenr por objeto o Aquisição de pneus e câmaras para

atendimento da Prefeitura MunicSal de Sáo Bemardo' A aquisição se justifica-face ao

interesse público de exeiumr-se a manutenção preventiva e corretiva da frota münicipal' para o

desempenho regular das uti"id'";";;;; ;ez que os veículos oficiais devem estar em plenas

c(rndiçÕes de funcionament"'t t""tt*"-' à disposição do serviço sempre que forem

demaudados e. no caso de 'n*o"tt 
t**g"'ciais' receter o atendimento e assistência devidos'

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1

(r

PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

Prazo de vigência do contrato será de 12 meses'

Local para execução: no município de São BemardoÀ{A

FISCAI-IZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização deste contrato serão realizadas por um fiscal designando pela Secretaria

.ic \,Jmir.ristraç-to

produtcs

OBRICAÇÕES DA CONTRATADA

), PERFII. DAEMPRESAASERCONTRATADA
5. i. \atureza .lr-rrídica: pessoa Jurídica'

5.2. Atuaçàc.: [:mpresa ,i"tJ;;t-";;ão na prestação de serviços objeto dessa adesão' ou

seja. que sua ati'idade t*;';;;;;au "á 
cNeE especifica para o fomecimento dos
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA Ng 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 05.125.389/0001-88

6.i Cabem a Contratada:

I ) l:ntregar os materiais às SuaS expensas, no local indicado neste termo de referencia;

II1 Entregar os materiais. rigorosamente nas especificações, prÍtzos e condições descritas

no Processo de Adesão:

lll) Os produtos deverão ser executados integlâlmente e constante no caso de provimento

iniriterruptamente.

IV)Assumirtodososcustosoudespesasquesefizeremnecessáriosparao
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transt'erir. total ou parcialmente' o objeto deste Contrato;

Vl) Sujeitar-se à mais ampla fiscatização por parte da CONTRATANTE' prestando

tor]ososesclarecimentossolicitadosaeatendendoàsreclamaçõesprocedentes,caso
ocolTaml

\,II)ContuniearàCONTRATANTEoseventuaiscasosfomritosoudeforçamaior.
11gn11., do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato'e apresentar os

documentos para a respectiv; ap'ouaçao' em até 05(cinco) dias consecutivos' a partir de

sLia ocomência. sob pena de não serem considerados;

Ylll;.\tenderaosencargostrabalhistas'previdenciários'fiscaisecomerciaisdecorrentes
da execução dtr Presente contrato:

lX) Manter durante toda a execução do Contrato' em compatibilidade com as obrigações

assumidas:

X) A Contraiada responderá' de maneira absoluta e inescusável' pela perfeita condiçào

dos produLos tbmecidos' i"tl;; suas quantidades e qualidade' competindo-lhe

também- a dos produtos q"^ 
"á" 

aceitos peia Íiscalização da Contratante deverão ser

trocados:

Xr) serào de direta e exclusiva responsab idade da. contratada quaisquer acidentes que

por'entura ocorraln nu 
"no"gulàt 

irodutos e o uso indevido de patentes e registros'

7. OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE

7 1 Cabem ao Contratante:

I) Fiscalizar c acompanhar a execução do objeto deste Contrâto;

ll) Eletuar o pagamento conÍbrme estipulado no Cronograma Físico Financeiro;

Itl) Designar sewidor para acompaúar a execução deste Contratol

IV) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer oconência relacionada com a

erecução do Contrato'
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PRAçA BEiNARDo coEt"Ho DE Al"MEtoA Ne 862 _ cENTRo _ sÃo BERNARDo/MA
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L
§.i

DA SiTBCONTRATAÇÃO

Vo seiá adnitida a subconrral.ação do objrro licitatório

IJ. DA RESPONSABILÍDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REF-ERENCIA
Elaborado SEC.. I,1LN. DE ÀDMINISTRAÇÀO de São Bemardo/tr{A.

Sào Bemardo -\,ÍA, l2 de agosto de 2022

9, CONDJÇÔfiS GERAIS
A SEC. \4UN. DE ADMINISTRAÇÂO de São Bemardo/lVíA Íica a disposiçào para

prestar quaisquer iniormações que lisem erucidar eventuais dúvídas sobre qualquer um dos
tópicos que compôe esse Termo de Referência.

RL-T' üDr ÔMIN
Itr:nalda de ()liveira ia


