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TERM0 DE REFERENCIA

1. DO OB|ETO
1.1.  LOCACA0  DE  IM6VEL  PARA  INSTALACAO  DA  BASE  DESCENTRALIZADA  DO
SERVICO DE ATENDIMENTO M6VEL DE URGfiNCIA -SAMU, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Justifica-se pela necessidade de que a o Municipio de Ipixuna do Pars nao disp6e
de  espafg  fisico  para  o  funcionamento  da  Base  Descentralizada  dos  Servigos  de
Atendimento M6vel de Urgencia -SAMU;

2.2. Salienta-se tamb6m, que o im6vel a ser locado atende as finalidades precipuas
do6rgaosupracitado,disponibilizandooespagoelocalizagaofavoraveisautilizagao
que se destina;
2.3.  Considerando  a  grande  importancia  do  devido  servigo,  6  imprescindivel  o
cumprimento de investimentos objetivando a preservagao da vida dos cidadaos.

3.  DISCRIMINACA0 DO OB|ETO

Descricao Quantidade Unidade Valor unitario Valor total
LOCACAO DE IM6VEL 12 MEs R$ 2.700,00 R$ 32.400,00

4. D0 LAUDO DE AVALIACAO DO IM6VEL
4.1. De acordo com a legislagao, foi realizado previamente uma avaliagao do im6vel,
laudo t6cnico, para estabelecer o valor da locagao, fixado em R$ 2.700,00 (Dois Mil
e Setecentos Reais) mensais, conforme documento anexado aos autos,

5. DA EXECUCA0 PO CONTRATO
5.1.  0  im6vel  devera  atender as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Satide,
sempre em perfeito estado;
5.2. 0 im6vel devera ser entregue em ate 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com a
requisigao de entrega, pelo Fiscal de Contrato;
5.3. 0 im6vel sera aceito, da seguinte forma:
5.3.1. Provisoriamente, pelo Fiscal de Contratos, para efeito de posterior verificagao
da conformidade com as especificag6es constantes no Termo de Referencia.
5.3.2.  Definitivamente,  em  ate  24   (vinte  e  quatro)   horas  ap6s  verificagao  de

qualidade e quantidade do im6vel e consequente aceitagao pelo requisitante e pelo
responsavel do Departamento de Contratos. 0 im6vel devera estar de acordo com
as especificag6es constantes no Termo de Referencia.
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6. DO CONTRAT0 ADMINISTRATIVO
6.1.  0  contrato  tera  vig6ncia  de  12  (doze)  meses,  extinguindo-se  no  dia  31  de
dezembro de 2022,

7. DAS PENALIDADES
7.1.  Em  caso  de  inexecugao  total  ou  parcial  do  Objeto  e  atraso  de  execugao  ou

qualquer inadimplencia contratual, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, no que couber as seguintes penalidades:
a) Advertencia;
b) Multas penitenciais;

o            :iiuasE:::ea£:utreamMP::icrt£;a::ep[api::i::;Si,esTg`j:i::9::aet|:epz:de£:::::t::dce°::rfaati::
cometida, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, a crit6rio da Prefeitura Municipal
de lpixuna/PA;
d)  A  liberagao  da  empresa  ou  profissional  da  penalidade  supra  sera  concedida
sempre  que  esta  ressarcir a  Prefeitura  Municipal  de  Ipixuna/PA pelos  preju{zos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada, com base na letra anterior.
e)  Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administra9ao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida  a  reabilitagao  perante  a  Prefeitura  Municipal  de  Ipixuna/PA  pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base na
letra anterior.
7.2. As multas serao aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais,
sobre valor global adjudicado:
a)  De 0,1% (zero virgula urn por cento) ao dia, ap6s o quinto dia, ate o trig6simo
quinto  dia  de  atraso,  sobre  valor  global  adjudicado,  atualizado  na  forma  da  lei,
quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigagao assumida.
b) De 0,10/o (zero virgula urn por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na
forma da lei, no caso de desatendimento de determina9ao da Fiscalizagao.
7.3. Quando as multas atingirem o limite de  10°/o  (dez por cento)  do valor global
adjudicado  a  Prefeitura  Municipal  de  lpixuna/PA  podera  promover  a  rescisao
parcial ou total do contrato.
7.4.  As  sang6es  previstas  nas  letras  "a",  "c"  e  "d"  do  subitem  6.1  poderao  ser
aplicadas juntamente com a da letra "b", facultada a defesa pr6via do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias titeis.
7.5.  0  Contratado  sera  responsabilizado  pelos  prejuizos  que  comprovadamente
acarretar a Prefeitura Municipal de lpixuna/PA, em decorrencia de dolo ou culpa,
arcando com a indenizagao correspondente, da forma como se apurar em processo
administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa.

8. DA FORMA E PRAZ0 DE ENTREGA
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8.1. A entrega do referido im6vel dar-se-a ap6s a assinatura do contrato de locacao,
mediante  a  entrega  das  chaves  ao  locatario,  iniciando-se  a  partir  daf  o  periodo
locaticio, juntamente com nota fiscal.
8.2.  0  contratado  devera  cumprir  fielmente  com  o  prazo  de  entrega  conforme
especificado neste instrumento, o im6vel devera estar em perfeita condigao de uso,
livre de entulhos, lixos e demais materiais que possam oferecer risco ao dia a dia dos
usuarios,
9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1.  Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigac6es   assumidas,   nem   subcontratar   qualquer   fornecimento   a   que   esta
obrigada, exceto nas condig6es autorizadas no Termo de Referencia;
9.2. Tomar todas as providencias necessarias a fiel execugao do objeto do Contrato;
9.3.  Manter,  durante  o  perfodo  de  vigencia  do  contrato,  todas  as  condi96es  de
habilita9ao e qualificagao exigidas na licita9ao;
9.4. Promover o fornecimento dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em
observancia  as  normas  legais  e  regulamentares  aplicaveis  e  as  recomendag6es
aceitas pela boa t6cnica;
9,5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamag6es;
9.6.  Responder integralmente  pelos  danos  causados  ao patrim6nio  da  Prefeitura
Municipal de lpixuna/PA em decorrencia de agao ou omissao de seus empregados
ou prepostos, nao se  excluindo  ou reduzindo essa responsabilidade em razao  da
fiscalizagao ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
9.7. Arcar com os Onus resultantes de quaisquer ag5es, demandas, custos e despesas
decorrentes   de   contravencao,   seja   por   culpa   sua   ou   de   quaisquer   de   seus
empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades
decorrentes de ag6es judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forga da lei;
9.8. Assumir todos  os  encargos  de  possivel  demanda trabalhista,  civel  ou  penal,
relacionados  a  execugao  do  objeto,  originariamente  ou vinculada por prevengao,
conexao ou contingencia;
9.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagao deste processo licitat6rio;

10. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
10.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigag5es da Contratada, atrav6s
de servidor especialmente designado;
10.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
10.3.  Zelar  para  que  durante  toda  a  vigencia  do  contrato  sejam  mantidas,  em
compatibilidade com as obrigag6es assumidas pela Contratada, todas as condig6es
de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
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11. DO PAGAMENTO
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12. D0 FISCAL D0 CONTRATO
12.1.  0  fiscal  do  contrato  sera urn funcionario  designado  pela  Contratante,  para
acompanhamento  e  fiscalizagao  na  entrega  dos  produtos  adquiridos  mediante
atesto na nota fiscal/fatura, sendo esta condigao indispensavel a que se processe o
pagamento.

Ipixuna do Pars/PA,15 de dezembro de 2021.

Sulorfu Sthi
S.cr.fyi® Iunicqr-I:

SALOMAO SILVA SOUSA
Secretario Municipal de Sadde

Decreto ng 073/2021 -GP
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