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TERMO DE REFER£NCIA

®

1. INTRODuCAO

1.1. 0 presente Termo de Referencia tern como objeto a Aquisic5o de generos alimenticios pal.a

Alimentac5o  Escolar oriundos  da  Agricultura  Familiar e de  Empreendedores  Familiares  Rurais

ou de suas Onganizac6es do municipio de Cachoeira do Piria/PA.

2. JuSTIFICATIVA

2.1.     A  contratacao  encontra-se  com  amparo  aos  pilares  da  Constitui¢5o  Federal,  aplicando-se  as

disposi¢6es   da   Lei   federal   n9   8.666,   de   23   de  junho   de   1993,   com   altera¢5es   posteriores,   Lei   n9

11.947/2009 e demais normas regulamentares aplicaveis a esp6cie.

2.2.  Tendo  como   base   o   Principio  da   Continuidade   dos  servicos  pdblicos,   segundo  o  qual   a

Administra¢ao  Ptlblica  executa  suas  atribui€6es  essenciais  ou  necessarias  aos  administrados,

entende-se  que  a  aquisieao  objeto  deste  Termo  de  Referencia  sao   imprescindi'veis  para  a

manuten¢ao das atividades desenvolvidas pela  Prefeitura do  Munici'pio.

Sendo   assim,   a   obten¢5o  de   generos  alimenti'cios  diretamente   da   Agricultura   Familiar  e   do

Empreendedor  Familiar  Rural  ou  suas  organizac6es  visa  promover  a  melhoria  da  qualidade  da

alimentacao  nas  lnstituj¢6es  Educacionais  do  Muninfpio  de  Cachoeira  do  Piria,  bern  como  criar

oportunidades  de  gerac5o  de  renda  que  poderao  beneficiar  fami'lias  agricultoras,  estimular  a

permanencia   do   agricultor   no   campo,   valorizar   a    produ¢5o   local/regional   e   fomentar   o

desenvolvimento agrario sustent5vel..

Diante do exposto, vemos a  importancia  das aquisi¢5es solicitados.

3. METODOLOGIA

3.1.   A   presente   aquisisao   sera   realizada   por   meio   de   processo   licitat6rio,   na   modalidade

Chamada    Pdblica,    observando   os   dispositivos   legais,    notadamente   o   disposto    na    Lei    n°.

11.947/2009   e   altera¢6es   posteriores,   aplicando-se,   subsidiariamente,   as   disposi¢6es   da   Lei

Federal  n9. 8.666/93 e pelas condi¢6es e exigencias estabelecidas em  Edital.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODAllDADE DE LICITACAO
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4.1. A escolha da  modalidade de licita¢ao por meio de Chamada  Publica com a contratac5o direta

de  Cooperativas  e/ou  Associa¢5es  esta  de  acordo  com  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Fundo

Nacional  de  Desenvolvimento da  Educa¢ao  (FNDE),  Resolu¢5o/CD/FNDE  ng 38,  de  16 de julho de

2009,  Lei  ng  11.947,  2009,  RDC n9  216,  de  2004,  dentre  outras  que tratam  das  ac6es  relativas  a

oferta de alimentacao para coletividade.

5. ESPECIFICA¢OES DO OBJETO.

5.1.  Os  fornecimentos  constam  na  quadro  a  seguir  descriminados,  onde  estao  especificadas  as

unidades de medjda e quantidades.

Ng ALIMENTOS Embalagem Und QUANT

*

1

ABACATE    REGIONAL:     Boa    qualidade

Basqueta  plastica com  ate 30unidades.
k8 2.500

sem      machucados     grau      m6dio     de

amadurecimento.   VALIDADE:   grau   de

matura¢ao   adequado   ao   consumo   a

partir  de  24  horas  da  data  de  entrega
nas unidades de ensino.

2

ABACAxl:        Regional        de        prjmeira

Basqueta plastica com  ate  10
kg 1.000

qualidade    n5o    contendo    sujidade    e
ausencia  de  larvas.  VALIDADE:  grau  de

matura¢ao   adequado   ao   consumo   a k8.

partir  de  24  horas  da  data  de  entrega
nas unidades de ensino.

3

A86BORA    REGIONAL:    nova    integral

Embalagem       plastica       tjpobasquetaate20kg.Embalagemplasticaapropriadaate02kg.

kg 1.600

tamanho       m6dio,        boa       qualidade.

pesando      aproximadamente     03      kg.
VALIDADE:        grau        de        maturacao

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24
horas  da  data  de  entrega  nas  unjdades

de ensino.

4

ARROZ  AGULHA:  Regional   de  primeira

Embalagem:                  primarja

kg 9.000

qualidade,    polido,    longo,    fino,    graos
inteiros,    isento    de    parasitas,    mofo,

adores,   substancjas   nocivas,   mat6rias plastica                 transparente,
terrosas   e   outros.   Cumprindo   com   o at6xica  resistente com 01 kg.

que  e  estabelecido   pelo   ministerio  da Embalagem       secundaria      -
agricultura.      Subgrupo:   agulha   tipo   1; Fardo   plastico   transparente
classe: longo fino. VALIDADE: o produto ate 30 kg.
deve  conter  data  de  fabricacao  de  ate
120 dias anteriores a data de entrega.
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5

BANANA   PRATA:   boa   qualidade,   grau

Embalagem       plastica      tipobasquetaate30unidades/bananaamadurecidaemPenca..

k8 8.642

m6dio   de   amadurecimento,   tamanho
media.

VALIDADE:        grau        de        maturacao

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24
horas  da  data  de  entrega  nas  unidades
de ensino.BATATADOCE:   1Q  qualidade,  tamanho

6

Embalagem       pl5stica       tipo

k8 1.500

m6dio   a   grande,   integra,   consistencia

firme,      casca      lisa,      s/      indi'cios      de

germina¢ao,  livre de fungos e sujidades. basqueta        ate        30        kg.

VALIDADE:        grau        de         maturag5o Embalagem                      plastica

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24 apropriada ate 02 kg.

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades

de ensino.

7

CARIRU:    19    qualidade    (folhas    novas
Basqueta   plastica   com     ate

kg 50

verdes,    vi¢osas    livres    de    fungos    e

sujidades                  para                  consumo. 40        ma¢os.         Embalagem

VALIDADE:            grau      de      matura¢ao individual        apropriada        p/

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24 cada     maco     de     ate     500

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades gramas.

de ensino.

8

CHEIR0   VERDE:   19   qualidade   (   folhas

Basqueta   pl5stica   com     ate20ma¢os.Embalagemaproprjadap/cadama¢ode500gramas.

kg 50

novas  verdes,  vi¢osas  livre  de  fungos  e

sujidades.

VALIDADE:             grau      de      maturac5o

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades

de ensino.

9

CHICORIA:  folhas  novas,  verde  escuras,
Basqueta  plastica com ate 20

kg 50

cor     uniforme,     livre     de     fungos     e

sujidades   para   o  consumo.  VALIDADE: ma¢os.                       Embalagem

grau     de     matura¢ao     adequado     ao apropriada  p/ cada  ma¢o  de

consumo  a  partir  de  24  horas  da  data 300 grama.

de entrega  nas unidades de ensino.

10

COC0    SECO:     19    qualidade,     integro,

Basqueta plastica ate 0S kg. k8 1.000

consist6ncia   firme,   livre   de   fungos   e

sujidades.         VALIDADE:         grau         de

maturacao   adequada   ao   consumo   a

partir  de  24  horas  de  data  de  entrega
nas unidades de enslno.

11

COUVE  MANTEIGA: folhas  novas, verde Basqueta   plastica   com     ate
k8 50escuras,  cor  uniforme,  livre  de fungos  e 20        ma¢os.         Embalagem

sujidades                  para                 consumo. apropriada  p/ cada  ma¢o  de iEi=EE



(,(''ull,     ,(

cAciioEmA do pii`iA

ESTADO D0 PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOHIRA D0 PIRIA

CNPJ: 01.612.360/0001-07
VALIDADE:        grau        de        maturac5o 300 gramas.

adequado  ao  consumo  a   partir  de  24

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades
de ensino.FARINllA   DE     MANDIOCA:     regional,

12

Fardo   plastico   transparenteate20kg/Embalagem
kg 1.800

torrada,   seca,   de   primeira   qualidade,

isentas  de  mat6ria  terrosa  e  parasitos,

n5o podera estar umida, fermentada ou
ran¢Osa.

plastica ate 01  kg.
VALIDADE:   n5o  superior  a   30   dias   da

data    de    entrega    nas    unidades    de
ensino.

13

FARINHA       DE       TAplocA:       regional,

Fardo   plastico   transparenteate20kg/Embalagemplisticaate01kg.
k8 1.ZOO

torrada,   seca,   granulada,   de   primeira

qualidade,  isentas  de  mat6ria  terrosa  e

parasitos,    nao    podera    estar    umida,
fermentada                 ou                  ran¢osa.

VALIDADE:   nao  superior  a   30  dias   da

data    de    entrega    nas    unidades    de

ensino.

14

FEIJ^O         CAUPI:         Feij5o         primeira

Embalagem   prim5ria  de  ate

k8 2.500

qualidade,  graos  de  tamanho  e  formas
naturais,      claros,      maduros,      limpos,

isento  de  material  terroso,  sujidades  e

mistura de outras variedades e esp6cies 1000 gr.                   Embalagem

conforme  estabelecido  pelo  Minist6rio secundaria:  caixa  de  papel5o

da                                                            Agricultura. ate 30 kg.

VALIDADE:  o  produto  deve  conter data

de fabrica¢ao de ate 120 dias anteriores

a data de entrega.

15

lARANJA  REGloNAL:  in  natura,  de  boa

Saca   apropriada   ate   30   kg.
kg 7.000

qualidade,    suculenta,    maduras,    sem
les6es  de  origem  fisicas  ou  mecanicas.

VALIDADE:            grau      de      maturacao Embalagem    apropriada    ate

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24 2kg.

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades

de ensino.

16

MACAXEIRA:   devera   apresentar   odor

Saca   apropriada   ate   50   kg.
kg 3.200

agradavel,     consistencia     firme,      nao

dever5          apresentar          perfura¢5es,
machucados,               colora¢ao               nao Embalagem    apropriada    ate

caracteristicas. 02 kg.

VALIDADE:             grau       de       matura¢5o

adequado  ao  consumo  a  partjr  de  24
Zx<
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horas  da  data  de  entrega  nas  unidades

de ensino.

17

MAMAO    REGIONAL:    boa    qualidade,

Basqueta  plastica com  ate 30unidades.
k8 1.000

sem     machucados     grau      medio     de

amadurecimento
VALIDADE:         grau         de         matura€5o

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades
de ensino.

18

MAXIXE:        19        qualidade,        i'ntegro,

Basqueta  plastica  ate  05  kg.
k8 50

consistencia   firme,   livre   de   fungos   e

sujidades.

VALIDADE:        grau        de         maturacao Embalagem    apropriada    ate

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24 500 gramas.

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades

de enslno.

19

MELANCIA   REGIONAL:   boa   qualidade,

Embalagem  apropriada  ente(6a10)kgcadaunidade. k8 15.500

sem     machucados     grau      m€dio     de
amadurecimento.

VALIDADE:        grau         de         maturacao

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades
de ensino.

20

MILH0    VERDE:    boa    qualidade,    sem

Embalagem apropriada. K8 500

machucados          grau          m6dio          de

amadurecimento.
VALIDADE:        grau         de         matura¢ao

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24
horas  da  data  de  entrega  nas  unidades
de ensino.

21

PIMENTINHA  DE  CHEIRO:  19  qualidade,

Basqueta  plastica  ate  05  kg.
k8 300

i'ntegro,    consistencia    firme,    livre    de

fungos                        e                        sujidades.

VALIDADE:        grau        de        matura¢ao Embalagem    apropriada    ate

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24 5cO gramas.

horas  da  data  de  entrega  nas  unidades

de ensino.

22

POLPA         DE         FRUTA         (NATURAL| Embalagem                       plastica

LT 5.coo
CONG E LADA               ACEROLA :               so b transparente   de   polietileno

congelamento                    a                    -189C. de  1  kg,  acondicionados  em

VALIDADE  de  no minimo  3  (tres)  meses caixas  de  papelao  de  ate  20

ap6s a data de fabrica¢ao. kg.
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23

POLPA         DE          FRUTA         (NATURAL) Embalagem                      plastica

LT 5.000
CONGELADA                 GOIABA:                 sob transparente   de   polietileno

congelamento                   a                    -189C. de  1  kg,  acondicionados  em

VALIDADE  de  no  minimo  3  (tres)  meses caixas  de  papelao  de  ate  20

ap6s a data de fabricaeao. kg.

24

POLPA          DE          FRUTA         (NATURAL) Embalagem                       pl5stl.ca

|T 4.000
CONG ELADA             M ARACUJA :             so b transparente   de   polietileno

congelamento                    a                    -189C. de  1  kg,  acondicionados  em

VALIDADE  de no  minimo  3  (tres)  meses cajxas  de  papelao  de  ate  20

ap6s a data de fabricacao. k8.

25

TANGERINA   REGIONAL:   in   natura,   de

Saca   apropriada   ate   30   kg.Embalagemapropriadaate2kg.
kg 4.500

boa     qualidade,     suculenta,     maduras,

sem     les6es     de     origem     fisicas     ou

mecanicas.

VALIDADE:        Grau        de        maturaeao

adequado  ao  consumo  a   partir  de  24
horas  da  data  de  entrega  nas  unjdades

de ensino.

26

TEMPERO  MISTO:  preparo artesanal  de

Embalagem propria de 100g k8 100

boa        qualidade       armazenado       em

embalagem    original    em    temperatura
entre     5     e     109C.     Transportar     em

temperatura   ambiente   no  maximo  de
15 a  25 dias.

27

LIMA0   REGloNAL:   jn   natura,   de   boa

Saca   apropriada   ate   50   kg.Embalagemapropriada.
kg 300

qualidade,    suculenta,    maduras,    sem
les6es  de  origem  fisicas  ou  mecanicas.

VALIDADE:        Grau        de        matura¢5o

adequado  ao  consumo  a  partir  de  24
horas  da  data  de  entrega  nas  unidades
de ensino.

28

TOMATE:  19 qualidade, tamanho m6dio

Embalagem       plastica      tipobasquetaate30kg.Embalagemplasticaapropriadaate02kg.

k8 1.312

a    grande,    integro    consistencia    firme

casca   lisa,   livre  de  fungos  e  sujidades.

VALIDADE:        grau         de         matura¢ao

adequado  ao  consumo  a  partjr  de  24
horas  da  data  de  entrega  nas  unidades
de ensino.

6 - FORMAS DE AQUISICAO

6.1 A Contratada devera  iniciar a  aquisi¢ao  no  prazo  de 05  (cinco)  dias a  contar da  assinatura  do     /

contrato, comobservancia rigorosa das normasdocontrato,doEdltal eseusanexos                , `2:L`
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6.2 A Contratada devera utilizar na aquisic5o a qualidade do objeto.

6.3 A  Contratada  dever5  disponibilizar todos  os  recursos  necess5rios  ao  pleno  atendimento  das

demandas.

6.4 A contratada  devera  atender a  todas as solicitag6es encaminhadas  nos  prazos definidos  pela

administraeao.

7 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.   Para   a   adequada   prestacao   dos   servi¢os,   a   Contratada   devera   se   responsabilizar   por

fornecer:

7.1.1  Alimentos  de  acordo  com   o  Padr5o  de   ldentidade  e  Qualidade  definido  pelos  6rgaos

competentes  e  legislac5o  vigente,  dentro  do  prazo  de  validade  sendo  vedada  a  utiliza¢ao  de

alimentos  com  altera¢5es  de  caracterl'sticas  sensoriais,  ainda  que  dentro  do  prazo  de  validade.

9.2.  Os  alimentos  dever5o  ser  entregues  no  local  indicado  e  quantitativos  estabelecidos  pela

Secretaria de Educa¢5o, conforme ordem de compra.

7.3.  A  Cooperativa  e/ou  Associa¢ao  de  Agricultores  Familiares  vencedora  dever5  executar  os

servi¢os observando  as  condis5es de  higiene  e seguran¢a  no  armazenamento e distribui¢5o dos

generos alimenticios,  devendo a Contratada acompanhar e supervisionar o servi¢o prestado.

7.4.  Entregar  os  generos  alimentl'cios  em  meio de transporte  e  acondicionamento  adequados  e

conforme  especifica¢6es do  anexo  I,  de  forma  que  esses generos  estejam  com  apresenta¢ao  e

temperatura apropriadas como forma de garantir sua qualidade.

7.5.  Sera  de  exclusjva  responsabiljdade  da  CONTRATADA o fornecimento  do  objeto,  bern  como

todas e quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento.

7.6.  A  Contratada  devera  prestar  os  servieos  com  eficiencia  e  presteza,  dentro  dos  padr6es

exigidos pela Contratante, obrigando-se especialmente, a:

7.6.1. Cumprir Legisla¢5o Sanitaria  Federal  e  Estadual/Municipal;

7.6.2.   Adequar,   por  determina¢ao   da   Contratante,   qualquer   servi¢o   que   nao   esteja   sendo

executado de acordo com as boas pr5ticas de fabricacao.

7.7.   A   Contratada   dever5   comunicar   a   Secretaria   de   Educac3o,   imediatamente,   qualquer

ocorrencia ou  anormalidade que venha a interferir na execucao dos servicos contratados.

i,'L
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7.8.  Sao  de  exclusiva  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  danos  causados  a  terceiros  ou  ao

patrim6nio da SEMED, em decorrencia da execuc2io dos servicos contratados.

7.9.  Responder  civil,  administrativa  e  penalmente,  por  quaisquer  acidentes,  danos  ou  prejuizos

materials   e/ou   pessoais   causados   a   SEMED,   aos   seus   empregados   e/ou   terceiros,   como

consequencia de impericia, imprudencia ou negligencia pr6pria ou de seus empregados.

7.10. A Contratada devera se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas,  previdenciarios,

contribui¢6es  ao   lnstituto   Nacional   de  Seguridade  Social  -  lNSS,  Assistenciais,  Securitarias  e

Sindicais,   de  seus  funcion6rios,   sendo  considerada   como   dnica   empregadora,   n5o   havendo

qualquer vinculo de solidariedade empregaticia desta Contratante.

7.11. N5o podera a Contratada, em hip6tese alguma, transferir a terceiros, no todo ou em parte,

as obriga¢6es assumidas, sem  previa anuencia da contratante.

7.12.  Nao  permitir  a  utiliza¢ao  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na

condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos;  nem  permitir a  utiliza¢ao do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou  insalubre.

7.13. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas,  correspondentes aos produtos objeto da  contratacao

ao setor respons5vel pelo recebimento da Secretaria  Municipal de Educa¢ao.

®        8-OBRIGACOES DACONTRATANTE

8.1.  Efetuar os pagamentos devidos a contratada;
8.2.   Receber  o  produto  objeto  do  contrato,  nos  termos,   prazos,   condi¢6es  e  especifica¢6es

estabelecidas no instrumento contratual;

8.3.  Designar servidor responsavel  para fiscaliza€5o e acompanhamento do contrato;

8.4.  Aplicar  a  contratada  as  penalidades  depois  de  constatadas  as  irregularidades,  garantido  o

contradit6rio e ampla defesa;

8.6.   Fornecer   a   contratada   todas   as   informa¢6es,   esclarecimentos,   documentos   e   demais

condig6es necess5rias a  execu¢5o do contrato;

8.7.  Notificar a  vencedora,  por escrito,  sobre imperfei¢6es, falhas ou  irregularidades constatadas

na execu¢5o do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necess5rias;

\,
- ~,
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8.8.  A  gest5o  e  o  acompanhamento  do  contrato ficarao  a  cargo  do  setor competente  indicado

pela contratante;

9 - DAB PENAllDADES

9.1.  No  caso  de  atraso  injustificado  ou  inexecucao  total  ou  parcial  do  compromisso  assumido

com   a   Prefeitura   Municipal   de   Cachoeira   do   Piria,   as   san¢6es   administrativas   aplicadas   ao

licitante ser5o as seguintes:

9.1.1. Advertencia.

9.1.2. Multas, na forma prevista  no instrumento convocat6rio ou  no contrato;

9.1.3.  As  multas  a  que  se  refere  o  item  acima  serao  descontadas  dos  pagamentos  devidos  a

Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piri5  ou  cobradas  diretamente  da  empresa,  amig5vel  ou

judicialmente,  e  poderao  ser aplicadas cumulativamente  com  as  demais  san¢6es previstas  nesta

cl5usula.

9.1.6.  Sempre  que  n5o  houver  prejuizo  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeira  do  Piri5,  as

penalidades  impostas  poderao  ser  relevadas  ou  transformadas  em  outras  de  menor  sancao,  a

seu  criterio.

9.1.7.  A  aplicacao  das  penalidades  sera   precedida   da   concessao  da  oportunidade  de  ampla

defesa por parte do adjudicat6rio, na forma  da lei.

10 -DO PAGAMENTO E CONDICOES

10.1.  0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias,  ap6s  a  entrega  do  documento fiscal,

conferencia das quantidades entregues e o atesto na nota pelo setor responsavel.

10.2.  A  nota  fiscal  dever5  vir acompanhada  de comprovante de  regularidade  (certidao  negativa)

perante   as   Fazendas   Federal,    Estadual   e   Municipal   do   domicilio   ou    sede   do   licitante   e

comprovante de  regularidade  (certidao  negativa)  perante  a  Seguridade Social  (lNSS),  perante  ao

Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Justi¢a do Trabalho.

10.3.  Caso  o  Fornecedor  Contratado  goze  de  algum  beneffcio  fiscal,  ficara  respons5vel   pela

apresentacao  de   documentae5o  habil,  ou,   no  caso   de  optante   pelo  SIMPLES   NACIONAL  (Lei

Complementar n9  123/2006),  pela  entrega  de declarac5o,  conforme  modelo constante da  lN  n9

480/04, alterada pela lN n9 706/07, ambas da secretaria da Receita Federal.                              i,\£/,
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10.4. Ap6s apresentada a referida comprova¢5o, o Fornecedor Contratado fjcara respons5vel por

comunicar a  Prefeitura  Municipal  de Cachoeira  do  Piri5,  qualquer alteragao posterior na situa¢ao

declarada, a qualquer tempo, durante a execucao do Contrato.

10.5.  Havendo  erro  no  documento  de  cobranca,  ou  outra  circunstancia  que  impeca  a  liquida¢ao

da  despesa,  este  ficar5  pendente  ate  que  o  CONTRATADO  providencie  as  medidas  saneadoras

necessarias, n5o ocorrendo, neste caso, qualquer Onus ao CONTRATANTE.

10.6. Se,  por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada o fornecimento

do produto, o periodo correspondente n5o gerara obrigac5o de pagamento.

10.7.   Nao   cabers   pagamento   de   atualizacao   financeira   ao   Fornecedor   Contratado   caso   o

pagamento nao ocorra  no prazo previsto por culpa exclusiva deste;

10.8. No caso de pendencia de liquidacao de obrigac5es pelo  Fornecedor Contratado, em virtude

de  penalidades  impostas,  a  CONTRATANTE  podera  descontar  de  eventuais  faturas  devidas  ou

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

11 - DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1.  A  CONTRATADA  assume   integral   responsabilidade  por  danos  materias  e/ou   financeiros

pessoais  ou  a  que  causar  a  Prefeitura  Municipal,  ou  a  terceiros,  por  si,  representantes  e  ou

sucessores.

Cachoeira do  Piria -PA,  14 de fevereiro de 2019.
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Jorge Ldiz 8. de Oliveira
SecretarioM   i`. clefduca¢ao
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