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TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUcAo
0 Presente Termo de Referencia tern coma objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES
DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO.
2.JUSTIFICATIVA:
2.1 Essa solicitagao se faz necessaria devido a necessidade de aquisigao de g8neros alimenticios para o preparo de alimentagao dos usuarios do SCFV
e PAIF do municipio.
3. DO OBJETO: CONTFtATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE LAVATORIOS PARA 0
COMBATE AO COVID19 DESSE MUNICIPIO.
3 1. Deverao ser rigorosamente atendidas as especificagoes constantes e observados os esclarecimentos constantes neste termo de referencia.
4. FUNDAMENTAgA0 LEGAL.
0 procedimento licitatOrio a ser adotado obedecera, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei Federal no 10520, de 17.07.2002, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017, corn suas alteragOes e
todas as demais normas e legislagao vigentes e aplicavers ao presente termo.
5.DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagoes socials previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na epoca pr6pria, vez que seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio corn a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providOncias e obrigagoes estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho do fornecimento ou em conexao corn ele; Prefeitura Municipal de Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo,
quando da execugao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da documentagao pertinente atendido os
requisitos e observadas as normas constantes dos Anexos que integram este instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que esta sujeita para o cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto;
- Prestar informagOes/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamagoes inerentes ao fornecimento do objeto,
principalmente quanto a qualidade, providenciando a imediata corregao das deficiencias, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do Contratante para acompanhamento da execugao do contrato. A existencia da fiscalizagao de
modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execugao de qualquer servigo;
- Colocar a disposigao do CONTRATANTE todos as meios necessarios a comprovagao da qualidade e operacionalidade do bem, permitindo a verificagao
de sua conformidade corn as especificagoes.
- Manter, durante toda a execugao do contrato, as mesmas condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas por ocasiao da licitagao/contratacao;
lndicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para representar a Contratada, sempre que for necessario, o
qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos as assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referenda ao Protocolo do CONTRATANTE, as quais deverao
estar acompanhadas da relagao em ordem crescente numerica dos nOrneros dos acessos e seus respectivos valores;

6. DEVERES DO CONTRATANTE
6.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informagOes e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execugao do contrato; Solicitar o reparo, a corregao,
a remogao, a reconstrugao ou a substituicao do objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;
Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condigOes e pregos pactuados;
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Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato corn as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
Prestar informagees e as esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA; Acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, par meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/1993;
Rejeitar o objeto em desacordo corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata corregao, sob pena de aplicagao das
penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maiores, devidamente justificados e aceitos pelo Fundo Municipal de Assistencia
Social
Comunicar a empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada corn o objeto do contrato.
6.2. PREcOS
Os pregos ofertados deverao ser na condigao de prego a vista para pagamento, mediante apresentagao de nota-fiscal/ fatura, apOs certificagao da nota
fiscal/fatura acompanhada de todas as certidOes exigidas. Todos os pregos deverao ser apresentados em moeda corrente do pals, devendo incluir todos
os custos diretos e indiretos, julgados necessarios pela proponente e todas as incidencias que sabre eles possam recair, tais como encargos fiscais,
tributos, taxas, impostos e outros;
8. DA FISCALIZA0A0
8.1 - A fiscalizagao do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatorio, ficara a cargo da Secretaria de Assistencia Social atraves de
servidor Antonio Souza Brito Filho, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e devera atestar a realizagio dos servigos contratados, para cumprimento
das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei n° 4.320/1964.
8.2 - 0 Fiscal anotara todas as ocorrencias relacionadas corn a execugao da contratagao em registro pr6prio, determinando o que for necessaria
regularizagio das faltas ou inconsistencias observadas, nos moldes do Termo de Referenda.
8.3- A fiscalizagao sera exercida no interesse exclusivo da Administracao Pablica e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
por qualquer irregularidade.
8.4- No relatorio gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei n° 8.66611993, deste TR/ constarao os servigos prestados, e sera o
mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontara suas informagoes corn base nos orgamentos apresentados
8.5- A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la durante a execugao do Contrato.
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