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Memorando Intemo

J acunda - Para, 21 de Outu bro de 2019.

A Exmo. Sr.
Sr.0 ISMAEL GON<;::AL YES BARBOSA
Prefeito Municipal em Exercicio
Nesta.
Assunto: Solicitacao de Processo Licitatorio

Senhor Prefeito:

Vimos atraves deste, solicitar autorizacao para realizacao de Processo Licitat6rio para

CONTRATA<;AO DE EMPRESA PARA PRESTA<;AO DE SERVI<;OS DE
HOTELARIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRA TIVAS DO MUNlCIPIO DE JACUNDA - PA.
Informamos que encaminhamos em anexo Termo de Referencia contendo
objeto, objetivo, quantitativo e demais informacoes pertinentes ao pleito em tela.
Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideracao.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Administracao

Planejamento - SEMAPLAN
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TERMO DE REFERENCIA

0

1. OBJETO:

0

CONTRATA<;AO DE EMPRESA PARA PRESTA<;AO DE SERVI<;OS DE
HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIV AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA - PA.
1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA:

1.1 0 presente memorial descritivo tern por objetivo a "Contratacao de hotel para hospedagem dos
Profissionais que prestarn ou que venharn a prestar services tecnicos profissionais para as diversas
unidades administrativas deste Municipio atendendo as necessidades de acomodacao dos rnesmos".
1.2 0 hotel para atender as necessidades das diversas unidades administrativas deste Municipio,
devera ser de no minimo 03 (tres) estrelas, localizado no Centro do Municipio de Jacunda - Para, e
as dependencias deverao ser apartamentos duplos e/ou triplos, com ar condicionado, banheiro
privativo, TV a cores, telefone, garagem para estacionarnento com acesso privativo a clientes,
frigobar e o cafe da manha incluso na diaria.
2. CONTRA TA<;AO DO SERVI<;O:

2.1 A contratacao do service de hospedagem se dara atraves da proposta mais vantajosa a Prefeitura
Municipal de Jacunda - Para, isto e, aquela que contemple as localizacoes geograficas e condicoes
de instalacoes observadas no item 1.2 e o menor valor de diaria proposta para o periodo de
hospedagem, ja incluidas todas as despesas que incidam sobre seus custos, inclusive impostos, tax.a
de servicos e demais onus.
3. DISCRIMINA<;AO E QUANTITA TIVOS DOS PRODUTOS

As relacoes e quantitativos encontram-se conforme as solicitacoes de despe
4. OBRIGA<;OES GERAIS DA CONTRAT ANTE

4.1 Prestar todas as informacoes necessarias para que a CONTRA TAD

possa fomece os produtos

dentro das especificacoes recomendadas.
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4.2 Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermedio da Controladoria
lnterna da P.M.J.

efetuando os pagamentos em dia. e na forrna convencionada.
4.6. Tomar todas as providencias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas deste contrato.
4.7. Designar servidor ou comissao composta por servidores da P.M.J. para o recebimento e
aceitacao dos services.
4.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato.
5. OBRIGA<;OES DA EMPRESA VENCEDORA

5.1 A prestacao dos services devera obedecer, rigorosamente, as especificacoes deste memorial
descritivo e as demais instrucoes contidas no EditaJ do Pregao Presencial e na Minuta de Contrato.
5.2 Ressarcir eventuais solicitacoes voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas durante
a vigencia do contrato.
5.3 Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestacao dos services e a
aquisicao dos produtos, em especial, o C6digo de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe
inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressoes a que der causa.
5.4 Fomecer os produtos conforme especificado pelo CONTRAT ANTE, com base no resultado e
hornologacao do procedimento licitat6rio;
5.5 Manter durante a execucao do objeto deste Termo de Referencia

as condicoes de habilitacao e

qualificacao exigidas na fase licitat6ria.
5.6 Cumprir as exigencias, no que conceme a apresentacao das certidoes negativas de debitos
tributaries e fiscais (CARTA.ODO CNPJ, CND FGTS, CND fNSS, CND TRABALHISTA, CND
DiVIDA A TIV A DA UNIA.O, CND ESTADU AL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento.
5.7 Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Intema Administrativa e Financeira/ P.M.J.,
discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus respectivos
conforrne constam discriminados no contrato.
5.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fisc
transporte resultantes da execucao do contrato.
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culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa respo

E

1lidade

o Fla. N"_,,...__

fiscalizacao ou acompanhamento pelo CONTRA T ANTE.
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5.10. A CONTRA TADA se obriga a executar o fomecimento rigorosamente de a.1;����-U.disposto na CLAUSULA QUINTA.
5.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente

a

Administracao ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nae excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao interessado.
5.11. Fomecer o produto adjudicado, parceladamente conforrne for solicitado, no prazo maximo de
24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da solicitacao da CONTRATANTE.
5.13. 0 retardamento no fomecimento, nao justi:ficado, considerar-se-a como infracao contratual.
5.14. A CONTRA TADA assurnira a responsabilidade e o onus pelo recolhirnento de todos os
impostos, taxas, tarifas, contribuicoes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que
incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Contrato e apresentar os respectivos
comprovantes, quando solicitados pelo CONTRA T ANTE, exceto com relacao aos tributes e
contribuicoes que serao recolhidos pelo CONTRA TANTE no ato do pagamento.
5.15. A fiscalizacao da aquisicao dos produtos por parte da P.M.J nao exclui nern reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da CONTRAT ANTE ou de seus agentes e preposto, de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666 de 1993.
5.16. Cabera

a

CONTRA TADA todas as providencias e obrigacoes estabelecidas na legislacao

especifica de acidente de trabalho, quando em ocorrencias da especie forem vitimas os seus tecnicos
e empregados no desempenho do service, ou em contato com eles nas dependencias da
CONTRA T ANTE.

6. CONDI(:OES SOB RE A CONTRATA(:AO:

6.1 Em hipotese alguma sera perrnitida a sub-rogacao do contrato para terc iros, senao por aquele
contratado.

7. FUNDAMENTO LEGAL
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7.1 A contratacao dos services, objeto deste Termo de Referencia, tern amparo legal, integralmente,
na Lei n.? 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e,
�O

subsidiariamente, na Lei n° 8666/93 e suas alteracoes.
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8. RECURSOS FINANCEIROS:
8.1. Os recursos para pagamentos dos services a serem contratados, correrao

de l.1

U .._/

0

a conta

dotacao orcamentaria indicados no(s) Contrato(s).

9. FORMA DE PAGAMENTO:
9.1 0 pagamento sera efetuado, ate o 30° (trigesimo) dia util, contados a partir da data de
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura na Controladoria Intema Administrativa e Financeira/PMJ e
sera depositado na conta corrente indicada pela CONTRA TADA;
9.2

E

vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste Termo

de Referencia, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicacao das sancoes previstas neste instrurnento e indenizacao pelos danos decorrentes.
9.3 Para efeito de pagamento, A P.M.J procedera as retencoes tributarias e previdenciarias previstas
na legislacao em vigor, aplicaveis a este instrurnento.
9.4 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e
Contribuicoes das Microempresas e Ernpresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera apresentar
juntamente com a nota fiscal a devida comprovacao a fim de evitar a retencao na fonte dos tributos
e contribuicoes de acordo com a legislacao especifica.
9.5 Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em siruacao
irregular perante os orgaos tributaries e fiscais dos diversos entes da Federacao,
9.6 As Notas Fiscais expedidas em desacordo corn estas clausulas serao devolvidas

a

CONTRA TADA para a devida rerificacao, nao sendo considerada para contagem do prazo.
9.7 Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de liquidacao
de qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direta a alteracao de precos, indenizacao ou
compensacao financeira.
9.8 A P.M.J se reserva o direito de recusar executar o pagamento se os produtos n o estiverem de
acordo com as especificacoes contratadas ou apresentarern vicios.

10. VIGEN CIA CONTRA TUAL
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contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.
11. DA PRESTA<;AO DOS SERVI(;OS
u Yea

antecedencia da data de inicio prevista, atraves de requisicao ou outra forma de cornunicacao oficial
expedida pelo setor competente.
1 1.2 Eventuais despesas alem das descritas em contrato, correrao as expensas do h6spede, tais

corno: bebidas em geral, inclusive alcoolicas; services de lavanderia; telefonia; alimentacao, exceto
cafe da rnanha.
12. DAS PENALIDADES
12. I. Em caso de inexecucao parcial ou total das condicoes pactuadas, erro ou mora na execucao,
garantida a previa defesa. ficara a CONTRATADA sujeita as sancoes previstas na Lei 8.666/93;
12.2. A CONTRA TADA que, por qualquer forma, nao cumprir as normas do contrato celebrado
esta sujeita a sancoes, assegurados o contradit6rio e arnpla defesa.

Secretaria Municipal de Administracao e Planejarnento - SEMAPLAN
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