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TERMO DE REFERENCIA
1. INTRODKAO
0 Presente Termo de Referenda tern como objetivo a CONTRATAgA0 DE EMPRESA PARA AQUISIgA0 DE 1.000,00 (UM
MIL) TESTES RAPIDOS (EXAMES) QUE DETECTAM A PRESENgA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE,S
SECRETARIA MUNICIPAL DE Sid:11)E DESSE MUNICIPIO.
2.JUSTIFICATIVA:
2.1 Essa solicitageo se faz necessaria devida a precisao de equipamentos (exames) para o combate ao CORONAVIRUS
(COVID-19) deste municipio.
3. FUNDAMENTAgA0
0 procedimento licitatbrio a ser adotado obedecera, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, corn suas alteragOes e todas as demais normas e legislagao vigentes e aplicaveis ao
4.DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
4.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagOes sociais previstos na legislagao social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria, vez que seus empregados nao manterao nenhum v(ncully..
empregaticio corn a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providencias 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 fomecimento, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fomecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimen0 da
documentagao pertinente atendido os requisitos e observadas as normas constantes dos Anexos que integrab este
instrumento.
- Executar o fomecimento 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.tao fomecimento do objeto, principalmente quanto a qualidade, providenciando a imediata corregao das deficlincias,
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 os meios necessarios a comprovagao da qualidade e operacionalidade
do bem, permitindo a verificagao de sua conformidade corn as especificagoes.
- Writer, durante toda a execugao do contrato, as mesmas condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas por ocasiao
da licitagao/contratagao;
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 os assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referencia ao Protocolo do
CONTRATANTE, as quais deverao estar acompanhadas da relagao ern ordem crescente numerica dos n0meros dos
acessos e seus respectivos valores;
- Providenciar a imediata corregao das deficiencias apontadas pelo Contratante, quanto a aquisigao dos veiculos.
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5. DEVERES DO CONTRATANTE
5.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informacOes e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execucao do 14.
contrato; Solicitar o reparo, a correcao, a remocao, a reconstrucao ou a substituicao do objeto do contrato em,que W"'
verificarem vicios, defeitos ou incorrecOes;
Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condicoes e precos
pactuados;
Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato corn as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
Prestar informa9Oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA;
Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos terrnos dud. 67-et"
da Lei n° 8.666/1993;
Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigaCoes assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata
correcao, sob pena de aplicacao das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maiores,
devidamente justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Almadina.
Comunicar a em2resa CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada corn o objeto do contrato.
5.2. PREcOS
Os pre9os ofertados deverao ser na condicao de preco a vista para pagamento, mediante apresentacao de nota-fiscal/
fatura, apOs certificacao da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidoes exigidas. Todos os preps 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 sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e
outros;
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6.DA FISCALIZA9A0
6.1 - A fiscalizacao do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatorio, ficara a cargo da Secretaria de
Saade, atraves da servidora Neuza Maria da Silva Fonseca, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e devera atestar
a realizacao dos servicos contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei no
4.320/1964. 8.2.
— 0 Fiscal anotara todas as ocorrencias relacionadas corn a execucao da contratagao em registro proprio,
determinando o que for necessaria a regularizacao das faltas ou inconsistencias observadas, nos moldes do
Termo de Referencia/ Prep)/ Contrato.
6.2 — A fiscalizacao sera exercida no interesse exclusivo da Administragao PUblica e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
6.3 — No relatario gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei n° 8.666/1993, deste TRIContrato,
constarao os produtos fornecidos, e sera o mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontara
suas informagoes corn os comprovantes de abastecimento entregues aos condutores.
6.4— A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la durante a execucao do Contrato.

7.CUSTO ESTIMADO DA CONTRATA00:
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0 custo estimado da contratacao, o valor maxim° global estabelecido em decorrencia da identificacao dos elementos que
compeem o prep do veiculo, pode ser definido da seguinte forma: Par meio de fundamentada pesquisa dos precos
praticados no mercado em contratagdes similares; ou ainda par meio da ado* de valores constantes de indicadores
setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referenda, tarifas pUblicas ou outros equivalentes, se- for o
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8. DO PRAZO DE VIGENCIA
8.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera ate o final do periodo orcamentario.
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NEUZA MARIA DA SILVA FONSECA
Secretaria de Saude

