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TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
O Presente Termo de Referência tem como objetivo a AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES
DO SUAS • SISTEMA ÚNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1 Essa solicitação se faz necessária devido à imprescindibilidade de proteção dos trabalhadores do SUAS, em virtude
do enfrentamento da Pandemia do Corona Vírus — COVID 19.
3.DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
3.1. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os
esclarecimentos constantes neste termo de referência.
DESCRIÇÃO
ITEM
01

02
03
04
05
06

PRODUTO
AVENTAL M/L
UNIDADES.

COM

TIRAS.PCT

UNID

QT

UND

100

VALOR
UND

VALOR TOTAL

C/10

LUVAS DE PROCEDIMENTOS CX C/100
UNIDADES
UND
UND
MÁSCARAS N°95
UND
PROTETOR FACIAL
UND
TOUCA DESCARTAVEL CX C/100
UND
ALCOOL GEL 500 GR
TOTAL

30
55
18
20
20

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
O procedimento licitatorio a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, com suas alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao
6. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
6.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes do
trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho do fornecimento ou em conexão com ele; Prefeitura
Municipal de Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da
documentação pertinente atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este
instrumento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeltura.almadina@hotmall.com
CNPJ: 14147466/0001-29
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que está sujeita para
o cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do
objeto;
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem corno atender suas reclamações inerentes
ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências,
falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato.
A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de
qualquer serviço;
- Colocará disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade
do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião
da licitação/contratação;
Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para representar a Contratada,
sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referência ao Protocolo do
CONTRATANTE, as quais deverão estar acompanhadas da relação em ordem crescente numérica dos números dos
acessos e seus respectivos valores;
- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à aquisição dos veículos.
7. DEVERES DO CONTRATANTE
7.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execução do
contrato; Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços
pactuados;
-

Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;

Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA;
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67,
da Lei n° 8.666/1993;
Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata
correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores,
devidamente justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Almadina.
-

Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.

7.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de nota-fiscal/
fatura, após certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidões exigidas. Todos os preços deverão ser
apresentados em moeda corrente do pais, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela
proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e
outros;
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8. DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo do Secretário de
Assistência Social, através do servidor Martha Oliveira Póvoas, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666193, e deverá
atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63
da Lei n°4.320/1964. 8.2.
— O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio,
determinando o que for necessária à regularização das faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do
Termo de Referência/ Pregão/ Contrato.
8.3 — A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
8.4 — No relatório gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei n° 8.666/1993, deste TR/Contrato,
constarão os produtos fornecidos, e será o mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará
suas informações com os comprovantes de abastecimento entregues aos condutores.
8.5 — A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução do Contrato.

9. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que
compõem o preço do veiculo, pode ser definido da seguinte forma: Por meio de fundamentada pesquisa dos preços
praticados no mercado em contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores
setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso.
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
10.1. O prazo de vigência do contrato será o período de no mínimo 03 (três) meses.

Antônio Souza-Brite-Filho
Secretário de Assistência Social

