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CNPJ: 01.612.360/0001-07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TERM0 DE REFER£NCIA

1. INTRODUCA0

1.1.  0  presente Termo de  Refetencia tern como objeto a Aquisicao de  materiais  de  higiene,  limpeza e descartaveis  para

atender as necessidades das Secretarias e Fundos do municipio de Cachoeira do Piria.

® 2. JUSTIFICATIVA

2.1.  Tendo  como  base  o  Principio  da  Continujdade  dos  servi¢os  pdblicos,  segundo  o  qual  a  Administracao  Pdblica  executa

suas   atribuic6es   essenciais   ou   necessarias   aos   administrados,   entende-se   que   a   aquisigao   objeto   deste   Termo   de

Refefencia 6 imprescindivel para manutencao desta  Prefeitura e Secretarias.

Sendo assim,  o servico ptlblico,  como atividade de  interesse coletivo, visando a sua aplicacao diretamente a populaeao,  nao

pode  parar, deve ele ser sempre continuo,  pois sua  paralisaeao total,  ou  ate  mesmo  parcial,  podefa  acarretar prejuizos  aos

seus usuarios.

Diante do exposto, vemos a importancia da aquisigao dos itens solicitados.

3. ESPECIFICACOES D0 0BJETO.

3.1. As aquisie6es constam no quadro a seguir descriminados, onde estao especificadas as unidades de medida e quantidades.

Item Descricao dos produtos Und Quant.

1

AGUA  SANITARIA,  a  base  de  hipoclorito  de  s6dio,

Unidade 9592
com   teor   de   cloro   ativo   entre   2,0   a   2,5   %   p/p,
embalagem    plastica    de    01    litro,    com    dados    de
identificaeao do produto, marca do fabricante, data de
fabricagao, prazo de validade, caixa com  12 frascos.

2
ACIDO       MURIATICO,       alta       concentragao,       ar-

Unidade 800condicionado  em  recipiente  de  01   litro.  Com  registro
no Minist6rio da satlde.

3
ALCOOL    EM   GEL,   de    500   ml,    certificado    pelo

Unidade 1000
lNMETRO e norma da ABNT, caixa com  12 unidades.

4
ALCOOL  EM  GEL, certificado  lNMETRO e norma  da

Unidade 4000ABNT  NBR  1991   e  Registro  no  Ministerio  da  sadde.
Embalagem  em  plastjco  transparente  resistente  com
1000   ml,   contendo  o  nome  do  fabricante,   data   de
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fabricagao e prazo de validade.

5

ALCO0L     Etilico     Hidratado     65.     %     Certificado

Unidade 4100
lNMETRO    come    normal    da    ABNTNBR    5991     e
regjstro  do  Minist6rio  da  sadde.   Embalagem  frasco
plastico  de  1000ml,  contendo  o  nome  do  Fabricante,
data de fabricaeao e prazo de validade.

6

AVENTAL    BRANCO,    Em    material   emborrachado

Unidade 500
resistente    e    flexi'vel]    tamanho    dnico.    Dimens6es
aproximadas   em   centimetros   (cm):   altura   70   cm   x
largura 70 cm.

7

BALDE  PLASTICO,  capacidade  20  Litros,  polietileno

Unidade 100

de alta densidade, alta resistencia a  impacto,  paredes
e   fundo   reforpedos,   alga   em   ago   zincado,   cores
variadas,  com  dados  de  identificagao  do  produto  e
marca do fabricante.

8
BALDE   PLASTICO,   capacidade  de   12   Litros,   com

Unidade 350alga de arame galvanizado e pegador embutido, cores
diversas, Certificado pelo  lNMETRO.

9
BALDE   PLASTICO,   com   capacidade  de   30   litros,

Unidade 350com     tampa,     cores     diversas.     Certificados     pelo
INMETRO.

10

BALDE  PLASTICO, com  capacidade de 4 litros,  com
Unidade 450alga de arame galvanizado e pegador embutido, cores

diversas. Certificado polo INMETRO.

11 BARCIA PLASTICA PEQUENA, capacidade de 151. Unidade 250

12

BARCIA PLASTICA FUNDA, capacidade de 35 litros,

Unidade 100
alta  densidade  resistencia  a  impacto,  cores  diversas,
com  dados  de  identificagao  do  produto  e  marca  do
fabricante.

13

CESTO  DE LIXO,  material plastico,  polipropileno,  tipo
Unidade 250telado,  sem  tampa,  n°  10,  cores diversas.  Certificado

pelo lNMETRO.

14

CESTO  plastico  para  lixo  telado simples,  capacidade
Unidade 250para   15  litros,  cor  cinza  ou   branco,  com  dados  de

identificagao do produto e marca do fabricante.

15

CESTO  plastico  para  roupa  suja,  tipo  fechado  com

Unidade 250
tampa,      capacidade   para   60   litros,   cor   cinza   ou
branco,   com   dados   de   identificaeao   do   produto   e
marca do fabrjcante.
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16

CLORO  granulado  para  limpeza  de  piscina.  Produto

Kilo 200
devefa    apresentar    identificagao,    marca,    data    de
fabricagao,  selo do lNMETRO e prazo de validade de
no mi'nimo 09 meses a contar da data de entrega.

17

COLHER       DESCARTAVEL,       na       cor       branca,
Pacote 3500embalagem   com   50   unidades.   Produto   certificado

pelo lNMETRO.

18

COPO  para  agua,  capacidade  150ml,em  poliestireno

Caixa 600branco,  com  frisos  e  sali6ncia  na  borda,  peso  por
100(cento) do copo devefa ser igual ou superior a 220
gramas. Embalagem com 100 copos.

19

COP0  DESCARTAVEL,  estriado,  branco,  com  borda

Caixa 200

redobrada,   em    polipropileno   at6xico,    forte,    de    1°

qualidade, com capacidade para 300 ml, que atenda a
norma    ABNT    NBR     14.865/2002,    embalado    em
pacotes   (manga   plastica)   de   100   unidades   e   ar-
condicionado em caixa de papelao.

20

COPO  DESCARTAVEL,  estriado,  branco,  com  borda

Caixa 800

redobrada,  em   polipropileno  ou  poliestireno  at6xico,
forte,  de  1°  qualidade,  com  capacidade  para  200  ml,
que    atenda    a    norma    ABNT    NBR    14.865/2002,
embaladas   em   pacotes   (manga   plastica)   de   100
unidades e ar-condicionado em caixa de papelao.

21

COPO,  para  cafe,  capacidade  50ml,  em  poliestireno

Cajxa 1100
branco, com frisos e sali6ncia na borda, peso por 100
(cento)  do  copo  devefa  ser  igual  ou  superior  a  72
gramas.

22

CREOLINA,  uso  veterinario,  antiss6ptico,  formicida  e

Unidade 3020
bactericida.      Embalagem      plastica      com      500ml,
contendo  nome  do  fabricante,  data  de  fabricagao  e
prazo de validade.

23 DECANTADOR, Litro 100

24

DESEDORIZANTE  SANITARIO,  tipo  pedra  sanitaria,

Unidade 6250

perfumado-     odores     lavanda,     pinho     e     marine,
embalado em celofane a prova de vazamento com no
minimo 30g,  com  agao bacteriostatica  e aromatizante
e  suporte  plastico.  Produto  na  ANVISA/Minist6rio  da
sadde, conte

25

DESENFETAl\lTE,   Iiquido   concentrado   a   base   de

unidade 4600
pinho,  para  uso  geral,  aeao  bactericida  e  germicida.
Registro  no  Minist6rio da  sadde,  embalagem:  frascos
plastico  de  500  ml,  contendo  o  nome  do  fabricante,
data de fabricagao e prazo de validade.
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26
DESENTUPIDOR   DE   PIA,   em   borracha,   tamanho

Unidade 500
Pequeno.

27
DESENTUPIDOR,  de  vaso  sanitario,  tipo       manual,

Unidade 2500ventosa  de  borracha,  cabo  de  madeira  tomeada  e
envemizada.

28

DESODORANTE     DE     AMBIENTE     TIPO     SPRY,

Unidade 1000

embalagem   de   400ml/277g,   a   base   de   tri   etileno
glicol.  diversos  tipos  de  essencia.  Produto  registrado
no  Minist6rio  da  saL]de,  com  validade  ml'nima  de  08
meses a parti da data da entrega.

29

DESODORIZADOR  AMBIENTAL,  em  aerossol,  sem

Unidade 4000
CFC,  essencias  suaves,  efeito  neutralizante,  frasco
de    400    ml    produto    na    ANVISA/MINISTERIO    DA
SAUDE,   contendo   o   nome   do  fabricante,   data   de
fabricagao e prazo de validade.

30

DETERGENTE    liquido   biodegradavel,    concentrado

Unidade 8000
com   no  minimo   11%   (onze  por  cento)  do  principio
ativo  basico do detergente frasco  plastico  de  500  ml,
contendo o nome do fabricante, data de fabricagao e
prazo de validade.

31

ESCOVA  PARA  LAVAR   ROUPAS,   Oval  multiuso,

Unidade 1050

com  cerdas  e  suporte  plastico,  desenho  anat6mico
que    encaixa    perfeitamente    nas    maos.    Medindo
aproximadamente   25   mm   de   altura.   Deve   conter
dados    de    identificagao   do    produto   e    marca    do
fabricante.

32
ESCOVAO,  cerdas  em  piagava,  cabo  em  madeira,

Unidade 1750
cepa em madeira, comprimento cerdas minimo 3 cm.

33
ESFREGAO,      em      microfibra.      Produto      devefa

Unidade 500apresentar identificaeao,  marca,  data  de fabricagao e
selo do lNMETRO.

34
ESPANADOR  DE  TETO,  cerdas  em  sisal,  cabo  de

Unidade 10
madeira medindo aproximadamente 170 cm.

35

ESPONJA   de   la   de   ago   carbono   abrasivo,   para

Pacote 2000limpeza   em   geral   .   Embalagem:   com   no  minimo  8
unidades,  marca  do  fabricante,  data  de  fabricaeao  e
prazo de validade.

36

ESPONJA  Multiuso,  dupla  face,  sint6tica  a  base  de

Unidade 5000
espuma   de    poliuretano   com    bactericida   de   fibra
sintetica     cm     abrasivo,     dimens6es     aproximadas
100x65x20mm.       Embalagem       plastica      individual,
contendo o nome do fabricante, data de fabricaeao e
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37 FLANELA    em     100%    algodao,    para    uso    geral,
Unidade 2350dimens6es aproximadas 40cmx60cm.

38
FOSFORO  contendo  no  minimo  40  palitos   (pacote Pacote 1570
com  10 unidades)

39 GARFO descartavel pacote com 50 unidade Pacote 1500

40 GORRO descartavel. Unidade 900

41

lNSETICIDA  aerossol,   embalagem   com   no   mfnimo

Unidade 1550
400  ml.  Certificado  pelo  Minist6rio  da  satlde.  Iote   de
fabricagao e  prazo de validade do produto de minimo
de 08 meses a parti da data de entrega.

42

INSETICIDA aerossol,  inodoro,  a  base  de  agua  para

Unidade 3550
mosca,     mosquitos     e     baratas,     uso     dom6stico.
Embalagem         com     450ml,     contendo    nome    do
fabricante, data de fabricaeao e prazo de validade

43

KIT   LIMPEZA,   formado   por  balde   de   polipropileno

Unidade 120
com capacidade de no minimo 05 litros e esfregao de
microfibra,   produto   deverd   apresentar   identificagao,
marca, data de fabricagao e selo do lNMETRO.

44 LA DE Aeo pacote caixa 100

45
LIMPA ALUMiNIO,  neutro  a  base  de  acido  sulfonico.

Caixa 1000Embalagem  em  frascos  de  500  ml,  com  dados  do
fabricante, data de fabricaeao e prazo de validade.

46

LIMPA   VIDRO,   composigao:   tenso   ativo   ani6nico,

Caixa 400

tenso  ativo  nao  t6nico,  alcool,  6ter glic6lico,  hidr6xido
de   am6nio,   corante,   perfume   e   agua.   Embalagem
plastica   frasco   contendo   500   ml,   especificando   o
nome  do  fabricante,  data  de  fabricagao  e  prazo  de
validade.

47

LUSTRA  NOVEL,    a  base  de  cerdas  naturais,  agao

Caixa 800de   secagem   fapida,   perfume   suave.   Embalagem:
frasco  plastica  de  200  ml,  com  dados  do  fabricante,
data de fabricagao e prazo de validade.

48

LUVA  material  de  borracha,  aplicagao  limpeza,  tipo

Par 1415punho     longo,     cor    amarela,     acabamento     palma
antiderrapante,  esterilizada,  caracterfsticas adicionais
sem forro, tamanho G.
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49

LuVA,  material  de  borracha,  aplicagao  limpeza,  tipo

Par 1315punho     longo,     cor    amarela,    acabamento     palma
antiderrapante,  esterilizada,  caracterl'sticas  adicionais
sem forro, tamanho M

50
MASCARA  DESCARTAVEIS,   de   TNT   -dupla   com

Caixa 400elastico caixa com  100 unidade.

51

PA    PARA   LIXO,    em    plastico    com    comprimento

Unidade 1295
aproxlmado de 23cmxl9cm, cabo de madeira com no
minimo  75,5  cm  revestido  em  plastico  com  suporte
suspensor,    contendo    dados    de    identificagao    do
produto e marca do fabricante.

52

PANO  DE  CHAO  em  algodao  lavado,  costura  dupla

Unidade 3980
de fios  resistentes,  alto  poder de  absongao,  tipo  saco
lavado   e   alvejado,   para   limpeza,   na   cor   branca,
dimens6es aproximadas 65x40 cm.

53
PANO  PARA  LIMPEZA  de  copa-cozinha,100%  em

Unjdade 2160algodao, alta absongao, facil enxague, alta resistencia,
dimens6es aproximadas 45x70 cm.

54

PAPEL  HIGIENICO,  em  rolo,  folhas  simples,  gofrado

Fardo 6500

e  picotado,  alta  absongao,  na  cor  branca,  neutro,  de
primeira    qualidade,    rolo    medindo    30mxl0cm.    A
embalagem   devefa   center  a   marca   do   fabricante,
dimensao,   cor   e   lote   do   produto.   Pacote   com   4
unidades.

55
PRATOS   DESCARTAVEL  FUNDO,   na  cor  branca,

Caixa 200dimensao  de  21   cm,  embalagem  com   10  unidades.
Produto certificado pelo  lNMETRO.

56
PRATOS  DESCARTAVEL,  para  sobremesa,  na  cor

Caixa 100branca,   dimensao   de   23   cm,   embalagem   com   10
unidades.  Produto certificado pelo lNMETRO.

57

REMOVEDOR DE GORDURA,  limpador, composigao

Caixa 50

basica   linear   alquil.   benzeno,   sulfonato   de   s6dio,
tensao,    aspecto   fisico   liquido,   aplicagao   remover
gorduras       e        poeiras        d        cozinhas/banheiros,
caracteristicas  adicionais  embalagem  com  tampa  e
bico econ6mico, frasco com 500ml,  lote de fabricagao
e   prazo  de  validade  do   produto  de   no  minimo  08
meses a parti da data de entrega.

58
RODO,    para    piso,    cepa    em    polipropileno,    com

Unidade 1690              \dimensao  aproximada  de  40  cm,  cabo  com  encaixe
rosqueado  com  altura  minima  de  120  cm,  contendo
dados   de    identificagao   do   produto   e    marca    do

\
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fabricante.

59

SABAO EM BARRA, Multiuso para limpeza em geral,

Caixa 500
biodegradavel,   barra   de   lkilo.   Embalagem   com   o
nome  do  fabricante,  data  de  fabricagao  e  prazo  de
validade, Registro do ministerio da satlde.

60

SABAO,  aspecto  fisico  p6  composigao  carbonatos,

Fardo 500

silicatos ,         fosfatos ,         caracterl'sticas        ad icionais
biodegradaveis,     aplicagao    lavar    roupas,    aditivos
alvejante,     odor    floral,     composigao    agua,     alquil.
benzeno sulfato de s6dio, corante, embalagem de 500
g,   lote   de   fabrica9ao   e   prazo   de   validade   de   no
mfnjmo 08 meses a parti da data de entrega,

61

SABONETE,  aspecto  fisico  s6dio,   peso  90  g,   tjpo

Caixa 20

com     perfume,     formato     retangular,     cor    branca,
aplicagao  pele  normal,  glicerinado  pequeno,  Iote  de
fabricagao  e   prazo   de  validade   do   produto  de   no
minimo de 08 meses a parti da entrega.  Com  registro
no Minist6rio da sadde.

62

SAC0 PLASTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade

Pacote 6250
nomlnal      de      100      litros,      tamanho      aproximado
75xl05cm.   Pacote com 5 unidades, contendo dados
de identificagao do produto e marca do fabricante.

63

SACO PLASTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade

Pacote 7500
nominal  de  30  litros,  tamanho  aproximado  65x55cm,
Pacote    com    10    unidades,    contendo   dados       de
identificagao do produto e marca do fabricante.

64

SACO PLASTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade

Unidade 4360
normal  de  15  litros,  tamanho  aproximado  39x58cm.
Pacote    com    10    unidades,    contendo    dados    de
identificagao do produto e marca do fabrjcante.

65
SACO  PLASTICO TRANSPARENTE,  capacidade de Pacote 200
01KG, embalagem contendo 100 unidades.

66
SACO  PLASTICO,   liso   1   kg  22x46xO,05  referencia Pacote 3000
875.

67

SACO  PLASTICO,  para  lixo,  capacidade  50  L,  cor

Pacote 2860preta,   largura   75cm,   altura   50cm,   espessura   0,12
micra  ,  pacote com  no minimo  10  unjdades pequeno.
Cerificado pelo lNMETRO.

68

SODA CAUSTICA, embalada em embalagem plastica

Caixa 100
resistente  com  300  gr,  Embalagem  com  o  nome  do
fabricante,  data  de  fabricagao  e  prazo  de  valjdade,
Registro no Ministerio da sadde.
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69

TOALHA  DE  PAPEL,  alta  absongao,  na  cor  branca,

Pacote 3000

folha dupla,  picotada e aerada,  toalhas de no minimo
21,0  cm  x 20,0  cm  cada.  Embalagem  com  dados  de
identificagao do produto e marca do fabricante.  Fardo
com    12   embalagem,    em    que   cada   embalagem
contem  dois  rolos  de  papel.  Deve  conter  dados  de
identificagao do produto e marca do fabricante.

70
TOALHA    DE    ROSTO,    material     100°/o    algodao,

Unidade 150comprimento 80 cm,  largura 45cm,felpuda, macia,  cor
branca, pequena.

71
TOUCAS          DESCATAVEIS ,          material          100%

Caixa 200
polipropileno elastico duplo.

72

VASSOURA  EM  PIACAVA  TIPO  LEQUE,  base  de

Unidade 3965madeira   revestido   por   plastico   e   cabo   d   madeira
enroscado  com  rosca  plastica,  base  com  no  minimo
15cm de largura.

73
VASSOURA TIPO  SANITARIA,  material  das  cerdas

Unidade 2000plastico/polipropileno,   material  do  cabo  em   plastico,
vassoura com reservat6rio

4 . FORMAS DE PRESTAC^O DOS SERVICOS
4.1  A  Contratada  devefa  iniciar a  entrega  dos  materiais  no  prazo de  05  (cinco)  dias  a  contar da  assinatura  do  Contrato,  com

observancia rigorosa das normas do contrato, do Edital e seus anexos.

4.2 A Contratada devefa utjlizar no fornecimento dos materials, a qualidade do objeto e atentar para normas de seguranga.

® .3 A Contratada devefa disponibilizar todos os recursos necessarios ao pleno atendimento das demandas.

4.4 A contratada devefa atender a todas as solicitae6es encaminhadas nos prazos definidos pela administragao.

5 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1.  Responsabilkar-se  pelo  fomecimento  dos  materiais  objeto  da  licitaeao,  atendidos  os  requisitos  e  observadas  as  normas

constantes do Edjtal;

5.2.   Fornecer os materials  conforme detalhamento constante no Termo de Refetencia,  e de acordo com  as  pfaticas  usuais de

mercado e legislagao vigente;

5.3.  Indicar urn preposto que possa  ser encontrado mediante contato telefonico durante o  hofario comercial,  com competencia

para  tomar  decisdes  em  nome  da  empresa  contratada  no  que  disser  respeito  aos  assuntos  relacionados  a  execucao  do
contrato;

5.4.  Manter,  durante toda a execucao do contrato, as condi?6es de habilitacao e de qualificaeao exigidas no edital, sob pena de

suspensao dos pagamentos ate a devida regularizagao;

5.5.  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstituir ou substituir as suas expensas,  no total ou em parte,  o objeto da Ata de Registro de

Pregos  em  que  se  verificarem  vicios  redibitorios,  defeitos  ou  incorreg6es,  nao  ocasionados  pelo  contratante,  durante  toda  a

vigencia da Ata e da garantia.

5.6.  Realizar o fomecimento do objeto ou a  prestagao do servigo dentro dos  padr6es e quantidades requisjtados,

qualidade do objeto fornecido, segundo as exigencias legais.
5.7. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacao;
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5.8.  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  a  Prefeitura  de  Cachoeira  do  Piria  ou  a  terceiros,  decorrentes  de

culpa ou dolo, quando da execugao do fomecimento ou prestaGao do servico,  nao excluindo ou reduzindo esta responsabilidade

a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

5.9.  Levar imediatamente ao conhecimento  do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas  no fornecimento do objeto

ou prestacao do servj9o;

5.10.  Prestar informa96es ou esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,  bern como atender suas reclamag6es inerentes

ao  fomecimento  do  objeto/prestacao  do  servico,  principalmente  quanto  a  qualidade,  providenciando  a  imediata  corregao  das

defici6ncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;

5.11.  Sujeitar-se  a  ampla  e  jrrestrita  fiscalizagao  por  parte  do  Contratante  para  acompanhamento  da  execucao  da  AIa  de

Registro  de   Precos.   A  existencia  da   fiscalizagao  de   modo  algum   diminui  ou   atenua   a   responsabilidade  do   Fornecedor

Regjstrado pela execucao de qualquer servieo ou entrega de produto;

5.12.   Imediatamente  apds   a  assinatura  do  contrato,   djsponibjlizar  o  atendimento,   fornecendo  ou  executando  os  servi9os

licitados, de acordo com a necessidade mediante requisi¢ao, a ser emitida pelo(a) secrefario(a) ordenador da despesa.

5.13.  Arcar  com  todos  os  Onus  necessarios  a  completa  execu9ao  do  objeto  do  contrato,  incluindo  o  pagamento  de  taxas  e

emolumentos,  seguros,  impostos,  salarios  de  pessoal  empregado  na  prestagao  dos  servicos,  encargos  sociais,  trabalhistas,

previdenciarios,   fiscais  e  comerciais  e,   ainda,   quaisquer  despesas  referentes  a   entrega,   inclusive  licenca  em   repartio6es

ptiblicas,  registros,  publicag6es e autentica9des do contrato e dos documentos a ele relativos;

5.14.  Dispor de  mao de obra,  instalag6es,  ferramentas,  materiais e  equipamentos  necessarios a  preparaeao e a  prestacao dos

servicos/fornecimento dos produtos/bans ora contratados na forma especificada neste Termo de Referencia;

5.15.  Assumir  inteira  responsabilidade  pelo  fomecimento  do  produto/prestagao  dos  servigos  de  acordo  com  as  condig6es

constantes deste Termo de Refefencia;

5.16.  Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos fornecimentos dos materials;

5.17.  Manter  pessoal  suficiente  para  atendimento  dos  serviaps  ou  fomecimento  dos  produtos,  sem  interrupgao  por  motivo  de

ferias,  descanso  semanal,  licenca,  greve,  falta  ao  servi¢o  ou  demissao    de  empregados,  os  quais  nao  terao,  em  hip6tese

alguma, qualquer rela9ao de emprego com a Contratante;

5.18.   Executar  diretamente   o  contrato,   sem   transferencia   de   responsabilidade   ou   subcontratag6es   nao   autorizadas   pela

Contratante;

5.19.  Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada  no decorrer da  prestagao dos servigos ou fomecimento

dos  produ{os;

5.20.  Nao  permitir  a  utiliza9ao  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na  condicao  de  aprendiz  para  os

maiores  de  quatorze  anos;  nem  permitir a  utilizagao  do  trabalho  do  menor de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou

insalubre;

5.21.  Apresentar as  Notas  Fiscais/Faturas,  correspondentes aos servioos/produtos  objeto da contrataQao ao setor responsavel

pelo recebimento da Secretaria Municipal de Administragao.
6 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6,1.  Efetuar os pagamentos devidos a contratada;

6.2. Receber o bern de consumo e servico do objeto do contrato, nos termos, prazos, condigdes e especificag6es

no instrumento contratual;

6.3. Designar servidor responsavel para fiscalizapfro e acompanhamento do contrato;
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6.4. Aplicar a contratada as penaljdades depois de constatadas as irregularidades, garantido o contradit6rio e ampla defesa;

6.6. Fornecer a contratada todas as informag6es, esclarecimentos, documentos e demais condic6es necessarias a execucao do

contrato;

6.7.  Notificar a vencedora,  por escrito,  sobre  imperfeig6es,  falhas ou  irregularidades constatadas  na execu9ao do contrato,  para

que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
6.8. A gestao e o acompanhamento do contrato ficarao a cargo do setor competente indicado pela contratante;

7 - DAS PENALIDADES

7.1.  No  caso  de  atraso  injustificado  ou  inexecugao  total  ou  parcial  do  compromisso  assumido  com  a  Prefeitura  Municipal  de

Cachoeira do Piria, as sane6es adminjstrativas aplicadas ao licitante sefao as seguintes:

•7.1.1.Advertencja.

7.1.2,  Multa,  na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

7.1.3, Suspensao tempofaria de participar de licitaedes e impedimento de contratar com a Administragao,  par prazo nao superior

a 5 (cinco) anos,  nos termos do artigo 7° da Lei  10.520/02.

7.1.4.  Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administra9ao  Pdblica,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da  punicao ou ate que seja promovida a  reabilitagao perante a  pr6pria autoridade que aplicou a  penalidade,  que

sera  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Adminjstragao  pelos  prejuizos  resultantes  e  ap6s  decorrido  o  prazo  da

saneao aplicada com base no inciso anterior.

7.1.5.  As  multas  a  que  se  referem  os  itens  acima  serao  descontadas  dos  pagamentos  devidos  a  Prefeitura  Municipal  de

Cachoeira do  Piria ou  cobradas diretamente da  empresa,  amigavel ou judicialmente,  e poderao  ser aplicadas cumulativamente

com as demais sang6es previstas nesta clausula.

7.1.6.  Sempre que nao houver prejuizo para a Prefeitura  Municipal de Cachoeira do Piria,  as penalidades impostas poderao ser

•relevadasoutransformadasemoutrasdemenorsancao,aseucrit6rio.
7.1.7. A aplicacao das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicafario,  na

forma da lei,

8 - DO PAGAMENTO E CONDICOES

8.1,  0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias,  ap6s  a  entrega  do  documento  fiscal,  confefencia  das  quantidades

entregues e o atesto na nota pelo setor responsavel.

8.2.  A  nota  fiscal  devefa  vir acompanhada  de  comprovante  de  regularidade  (certidao  negativa)  perante  as  Fazendas  Federal,

Estadual e Municipal do domiciljo ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidao negativa)  perante a Seguridade

Social (lNSS), perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Justica do Trabalho.
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8.5.  Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impepe a liquidacao da despesa,  este ficafa pendente

ate  que  o  CONTRATAD0  providencie  as  medidas  saneadoras  necessarias,  nao  ocorrendo,  neste  caso,  qualquer  Onus  ao

CONTRATANTE.

8.6.  Se,  por qualquer  motivo  alheio  a  vontade  do  CONTRATANTE,  for paralisada  a  presta9ao  do  servigo ou  fornecimento  do

produto, o periodo correspondente nao gerafa obrigaeao de pagamento.

8.7.  Nao cabefa pagamento de atualizaQao financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento nao ocorra no prazo previsto

por culpa exclusiva deste;

8.8.  No  caso  de  pendencia  de  liquidagao  de  obrigag6es  pelo  Fornecedor  Registrado,  em  virtude  de  penalidades  impostas,  a

CONTRATANTE podefa descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

®9-DASDisposreoESGERAis
9.1.  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, 20 de Fevereiro de 2019.
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