
5.4 A qualidade dos services ofertados e de inteira responsabilidade da Contratada; 

5.3 Os services serao prestados, de forma regular, nos perfodos matutino, vespertino e noturno, 

conforme a necessidade dos orgaos piiblicos: 

5.2. 0 presente objeto deste termo de referenda sera prestado de forma parcelada segundo as 

necessidades dos orgaos ja mencionados; 

5.1 A CONTRATADA prestara os services, objeto do Contrato, da seguinte forma, e em conformidade 

com as ordens de service, emitidas Secretaria de Educacao, de acordo com o presente Termo de 
Referencia: 

5. LOCAL, PRAZO, CONDI~OES DE SERVI~O 

4.1 As propostas de precos deverao atender as especificacoes e quantidades contidas no Anexo I deste 

Termo de Referenda. 

3.1 0 objeto a ser contratado enquadra-se na classificacao de service cornum, ou seja, cujos padroes de 

desempenho e qualidade sao objetivamente definidos, nos termos do paragrafo uni co, do artigo 1 Q' da 

Lei 10.520/02. 

4. DAS ESPECIFICA~OES E QUANTIDADES 

3. DA CLASSIFICA~AO DO OBJETO 

2.1 A futura e eventual contratacao de services de hotelaria na cidade de Augusto Correa, tern por 

finalidade suprir as necessidades de hospedagem de convidados, colaboradores, palestrantes, tecnicos, 

servidores publicos, instrututores, entre outros desta secretaria, os quais deslocam-se para o 

municipio por motivo de convite oficial para participacao e/ou realizacao de Eventos, Conferencias, 

~ Palestras, Capacitacoes, Visitas Oficiais entre outos, promovidos pela SEMED. A prestacao de tal 

service, decorre da necessidade de receber esses h6spedes de maneira acolhedora e receptiva, tendo 

em vista que, geralmente sao pessoas provenientes de outras cidades ou estados. Portanto, torna-se 

fundamental a contratacao do service como forma de dar suporte a essa demanda, visando tanto o 

bem estar dos h6spedes como a qualidade nos services administrativos executados. 

2. JUSTIFICATIVA 

1.1 Contratacao de empresa especializada para prestar services de Hotelaria, para atender as 

demandas Secretaria Municipal de Educacao de Augusto Correa/PA. 

1. OBJETO 

TERMO DE REFERENCIA 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA~AO 
CNP): 31.094.573/0001-55 



6.2. A nota FISCAL/FATURA devera ser emitida pela pr6pria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

mimero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e das propostas, nao se ad- 

mitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ; 

6.1. 0 pagamento sera efetuado em ate a 30 (trinta) dias, contados da data de prestacao do service, 

mediante a apresentacao da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente e acompa- 
nhada da regularidade fiscal; 

6. DAS CONDI~OES DE PAGAMENTO: 

5.13 Efetuar (os) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, ap6s a efetiva 

realizacao do service e ernissao dos Termos de Recebimento Provis6rio e Definitivo; 

5.12 Notificar a licitante, por escrito, sabre falhas ou irregularidades constantes em cada um dos itens 

~ que compoern o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias: 

5.11 Rejeitar os services cujas execucces nao atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mini- 

mos constantes no ANEXO I deste Edita!; 

5.10 Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com as condicoes de preco e prazo estabelecidas 

no contratato, mediante Nata de Empenho; 

5.9 - Nas hip6teses previstas no item anterior, a Contratada tera o prazo maxima de 10 (dez) dias con- 

secutivos, contados a partir da data da notificacao, para cumprir a determinacao exarada pela Secreta- 

ria de Educacao: 

b) Se disser respeito a especificacao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituicao ou rescindindo a contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis. 

a) Se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complemen- 

tacao ou rescindir a contratacao, sem prejuizos das penalidades cabiveis; 

5.8 - Constatada irregularidades no objeto contratual, a gestao podera: 

5.7 - Os services deverao ser prestados de acordo com o especificado e possuir um ambiente limpo, 

arejado e tranquilo, de forma a permitir completa seguranca e receptividade para o h6spede; 

5.6 - Qualquer eventualidade que prejudique a prestacao do service, consoante as regras estabelecidas 

neste Termo, devera ser devidamente justificada em documento oficial, enviado com antecedencia 

minima de 48h, e aceito pela Secretaria de Educacao, 

5.5 0 prazo de atendimento de cada Requisicao devera ser IMEDIATO, ou conforme acordado e 

agendado entre CONTRATANTE e CONTRATADA; 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;:AO 
CNP): 31.094.573/0001-55 
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IVANEZ BALDEZ DO NASCIMENTO 
Secretaria Municipal de Eucacao 

Decreto nQ 002/2021 

' Augusto Correa/PA, 12 de [ulho de 2021. 

7.4 - Fica estabelecido o Forada Comarca de Augusto Correa, Estado do Para, para dirimir quaisquer 

duvidas oriundas das avencas 

cia; 

7.3 - Os casos omissos no Termo de Referenda, deverao ser supridos pela Lei nQ 8.666/1993 e suas 

alteracces e pela Lei 10.520 /02, bem coma as duvidas suscitadas deverao ser esclarecidas pela Secre- 

taria Municipal de Educacao ou a quern ela designar, no endereco constante neste Termo de Referen- 

7.2 - A contratada respondera de maneira absoluta e inescusavel pelo fornecimento do objeto, assu- 

mindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos contratados; 

7.1 - A Adrninistracao podera revogar a licitacao ou rescindir o contrato, por motivo de interesse pu- 

blico e devera realizar a anulacao da licitacao quando houver ilegalidade, sendo de oficio ou mediante 

provocacao de terceiro; 

7. DAS DISPOSI<:OES FINAIS 

6.5 Nenhum pagamento sera efetuado a Empresa Contratada sea mesma nao estiver em dia com suas 

regularidades fiscal e trabalhista. 

6.4. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao ou, 

ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate a resolu- 

yao da causa ensejadora do impedimenta; 

6.3. 0 pagamento sera creditado em favor da contratada, atraves de ordem bancaria, contra qualquer 

banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o name, mimero da agencia e o mime- 

ro da conta corrente em que devera ser efetivado o credito: 

AUGlJ°SJO SE~ ED CORREA ... 
Gaverno do Trabalho Secretaria Municipal de Educay8o 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA~AO 
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IVANEZ BALDEZ DO NASCIMENTO 
Secretaria Municipal de Eucacao 

Decreto nQ 002/2021 

Augusto Correa, 12 de julho de 2021. 

OBJETO: Service de Hotelaria para atender as demandas da Secretaria Municipal de Edu- 
cacao do Municipio de Augusto Correa/PA. 

ITEM DESCRI~AO UNO FME QSE FUND EB TOTAL 

1 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DIARIA 20 15 15 so 
SIMPLES, com ar condicionado, wi- 
fi, acompanhado de cafe da manha, 

2 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DIARIA 10 10 10 30 
DUPLO, ar condionado, wi-fi, acorn- 
panahdo de cafe da manha, 

3 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DIARIA 10 10 10 30 
TRIPLO, com ar conficionado, wi-fi, 
acompanhado de cafe da manha 

4 HOSPEDAGEM EM APART AMENTO DIARIA 10 10 10 30 
QUADRUPLO, ar conficionado, wi-fi, 
acompanhado de cafe da manha, 

ANEXO I 
PLANILHA DESCRITIVA 

Secretaria Municipal de Educa.~o 
SE~ED f PREFEITURA DE 

AUGUSJO 
CORREA 
Governa do Trabalho 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;:Ao 
CNPJ: 31.094.573/0001-55 
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