
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/DEAD/SEMAD

PROCESSO N° 07.01767-000/2020

1. OBJETO

1.1.  Este  Termo  de  Referência  tem  por  objeto  a  AQUISIÇÃO  DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EMERGENCIAL, visando atender a

demanda  desta  Secretaria  Municipal  de  Administração,  conforme

especificações técnicas e quantidades definidas no Anexo I.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, constitui órgão

de  primeiro  nível  hierárquico  da  Administração  Pública  Municipal,

sendo  responsável  pela  execução,  controle,  acompanhamento,

fiscalização e pela boa aplicação dos recursos disponíveis, garantindo

os serviços e meios necessários para pleno funcionamento das Unidades

Administrativas da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

2.2. Nesse sentido, considerando a existência da PANDEMIA DO COVID-19

(Novo Coronavírus), nos termos declarado pela Organização Mundial da

Saúde, bem como o estado de EMERGÊNCIA em Saúde Pública de Importância

Nacional 9ESPIN) declarado pela Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de

2020, do Ministério da Saúde, foi realizada a abertura do presente

processo administrativo, visando a aquisição de equipamentos de prote-

ção individual, a fim de atender a demanda desta Secretaria.

2.3. Para que haja a efetiva contratação em tempo hábil para o combate

a disseminação do CoronaVirus, o art. 4º da Lei n. 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 16.597, de 18 de março de

2020, a fim de evitar ameaças à saúde pública devido à pandemia de

COVID-19 diz que:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de

bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do

coronavírus  de  que  trata  esta  Lei.  (Redação  dada

pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput

deste  artigo  é  temporária  e  aplica-se  apenas

enquanto perdurar a emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus.

2.4. É de conhecimento geral que estamos vivendo tempos de calamidade

pandêmica declarado pela OMS – Organização Mundial de Saúde causado

pelo  COVID  –  19  que  também  é  considerado  um  Desastre  Biológico

reconhecido pela COBRADE – Codificação Brasileira de Desastres, isto

posto,  todas  as  esferas  do  poder  legislativo  e  executivo  tem  se

posicionado de forma a enfrentar, combater e prevenir a disseminação

do Novo Coronavirus-SARS-CoV-2.

2.5. O ministério da Saúde, por meio da portaria MS n°188, de 3 de

fevereiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional em decorrência da Infecção pelo Novo Coronavírus.

2.6. Foi instituída a Lei Federal n°13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

dispondo medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública

gerada pelo vírus.

2.7. Foi decretado, em 18 de março de 2020, estado de calamidade

pública,  por  solicitação  do  Presidente  da  República,  editada  pelo

Congresso Nacional do Decreto Legislativo n°6, de 20 de março de 2020,

que reconhece, para fins do art.65 da Lei Complementar n°101, de 4 de

maio de 2000.

2.8. O Governo do Estado de Rondônia, através do decreto 24887, de 20

de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública no estado

e  decretou  quarentena  no  Estado  de  Rondônia,  ficando  somente  as

atividades essenciais em estado de alerta.

2.9. Por fim, o notório avanço em larga escala (Nacional e Mundial) de

pessoas  contaminadas  pelo  Coronavírus  e  os  casos  suspeitos  no

município de Porto Velho/RO o prefeito do município de Porto Velho/RO,

usando da atribuição que lhe é conferida no incisivo XXI do artigo 87

da Lei Orgânica do Município de Porto Velho na pessoa de Hildon de

Lima Chaves divulgou o decreto de n° 16.612 de 23 de março de 2020,

que RECONHECE o estado de CALAMIDADE PÚBLICA no município, em razão da

Pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em virtude de

doença  infecciosa  respiratória  –  COVID19,  causada  pelo  agente
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etiológico Novo Coronavírus - SARS-CoV-2 e dispõe sobre as medidas

adicionais necessárias para enfrentá-lo.

2.10.Importante consignar que as quantidades estimadas no processo, é

em  razão  do  consumo  de  itens  a  serem  utilizados  na  prevenção  e

controle da Pandemia do Coronavírus, onde desconfigura o planejamento

anual da SEMAD e faz-se necessário o reforço do estoque para que possa

viabilizar o suporte necessário aos seus servidores.

2.11. Diante disso, visando manter os devidos meios de higienização,

bem  como  preservar  a  saúde  do  servidor,  os  materiais  objetos  do

presente termo são, portanto, de EXTREMA NECESSIDADE.

3. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAL

3.1. Os materiais solicitados, deverão ser entregues na  Divisão de

Almoxarifado, Controle e Distribuição de Materiais – DICAM/DRLP/SEMAD,

situado no endereço: Rua Liduina, nº 4898, Bairro Roque - Porto Velho

– RO, no horário 8h as 14h.

3.2. O prazo para entrega dos materiais/bens pela empresa vencedora

será de até 05 (cinco) dias, contados após  a  entrega da nota de

empenho  ou  instrumento  equivalente  na  Divisão  de  Almoxarifado,

Controle e Distribuição de Materiais – DICAM/DRLP/SEMAD, município de

Porto Velho – RO.  

3.3. O recebimento e aceitação dos materiais/bens serão observados as

especificações contidas neste termo de referência e no edital e as

disposições  contidas  nos  Artigos  de  73  a  76,  da  Lei  Federal  nº

8.666/93;

3.4. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o

produto que for recusado por apresentar-se danificado, ou que estiver

em desacordo com o disposto neste termo de referência no prazo de 03

(três) dias;

3.5. Expedida a Autorização de Fornecimento e/ou Executado o contrato,

o recebimento de seu objeto ficará condicionado à observância das

normas contidas no Art. 40, Inciso XVI e § 4º, Inciso II, c/c o Art.

73, Inciso II, “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a

conferência e o recebimento ficarão sob a responsabilidade de Servidor

e/ou Comissão de Recebimento da Secretaria Municipal de Administração,

podendo ser:
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a)Provisoriamente,  para  efeito  de  posterior  verificação  da

conformidade do material com a especificação (não superior a 05 dias);

b)Definitivamente  após  a  verificação  da  qualidade  do  material  com

aceitação, (não superior a 10 dias).

3.6.  A  Comissão  de  Recebimento  dos  materiais/bens,  nomeados  por

Portaria, fará a conferência da quantidade e qualidade dos materiais

entregues, conforme especificações técnicas discriminadas no anexo I;

3.7. Só será reconhecida a entrega realizada se os quantitativos dos

itens da nota fiscal forem aceitos. Se algum bem constante da mesma

for  recusado,  a  nota  ficará  esperando  regularização  e  a  data  de

entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos

os itens conforme solicitado;

3.8. Aceitos  os  materiais/bens,  será  procedido  o  atesto  na  Nota

Fiscal, autorizando o pagamento;

3.9. Não aceito os materiais/bens entregues, será comunicado à empresa

adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição,

em um prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, para que se possa

adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de

forma a atender àquilo que efetivamente se pretende adquirir.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1.Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de

materiais compatíveis com o objeto deste termo.

4.1.1.Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado

deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e

endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do  signatário,  estando  as

informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por

parte da Administração.

4.2.Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante expedido

pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

5. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1.Visando o atendimento das exigências contidas na legislação e,

para atendimento das demandas da Administração, os interessados na

contratação deverão apresentar os seguintes documentos:
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I- Comprovação  da  Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista,  consistente

apresentação de:

a)Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante

apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais,

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da

proponente;

b)Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante

apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida

pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da

proponente;

c)Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviços  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos

encargos sociais instituídos por lei;

d)Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante

apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à

Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas

nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,

de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

e)Prova  de  inexistência  de  Débitos  Trabalhistas,  mediante  a

apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

II- Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal empregado

(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos,

salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos

(Modelo da Proponente);”

6. DO REGISTRO NA ANVISA

6.1.Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de registro

material  emitido  pela  ANVISA  (Agência  Nacional  de  Vigilância

Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o

caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial

da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último

Registro do Produto, Cópia Simples.
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6.2.Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar

documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo), junto

ao  comprovante  de  pagamento  da  taxa  de  revalidação  do  referido

registro.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer o objeto da licitação, de acordo com as especificações

contidas neste Termo de Referência, não podendo o mesmo trocar e/ou

entregar os bens diferente do ofertado na proposta;

7.2. A  falta  de  quaisquer  dos  bens  cujo  fornecimento  incumbe  ao

detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de

força maior para o atraso no fornecimento o objeto deste Termo de

Referência e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não

cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

7.3. Fornecer  o  objeto  nas  quantidades  indicadas  pelo  órgão

requisitante em Autorização de Fornecimento e/ou Executado o contrato,

da  qual  constarão:  data  de  expedição,  especificação  completa,

quantitativo, prazo, local de entrega e preço unitário e total que

substituirá o Termo de Contrato;

7.4.Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os

tributos  incidentes,  devendo  efetuar  os  respectivos  pagamentos  na

forma e nos prazos previstos em Lei;

7.5. Emitir as notas fiscais com a descrição completa dos materiais e

bens solicitados – embalagem, unidade, marca – e com a complementação

dos seguintes dados: Local de Entrega, Número do Processo, Número do

Contrato, Número do Empenho, bem como cópia da nota de empenho;

7.6. Providenciar para que todas as Certidões referente à Seguridade

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

Fazendas  (Federal,  Estadual,  Municipal)  e  à  Justiça  Trabalhista

estejam regulares por ocasião da solicitação de Pagamento;

7.7. Atender  prontamente  quaisquer  exigências  do  representante  da

CONTRATANTE, inerentes ao objeto da aquisição;

7.8. Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de

fornecimento  dos  bens  que  atinja  direta  ou  indiretamente  a

CONTRATANTE;
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7.9.  Responder pelos danos causados pela violação dos direitos da

CONTRATANTE;

7.10. Dispor-se  a  toda  e  qualquer  fiscalização,  no  tocante  ao

fornecimento  do  bem,  assim  como  ao  cumprimento  das  obrigações

previstas neste Termo de Referência;

7.11. Prover  todos  os  meios  necessários  à  garantia  da  plena

operacionalidade do fornecimento do bem, inclusive considerando os

casos de grave ou paralisação de qualquer natureza.

7.12. O  material  deverá  atender  as  normas  do  Ministério  da

Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que

concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos

produtos quando indicado e constar obrigatoriamente registrados na

Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  em  estrita

observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento as

normas DIN 17.442, DIN 100 e NBR-ABN, caso necessário.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Providenciar  a  emissão  da  Nota  de  Empenho  ou  Ordem  de

Fornecimento nos termos estabelecidos neste Termo de Referência ou no

edital, encaminhando-os à Empresa CONTRATADA;

8.2. Proporcionar  todas  as  facilidades  indispensáveis  para  que  a

CONTRATADA possa entregar o bem dentro do prazo e normas estabelecidas

neste Termo de Referência;

8.3. Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos materiais/bens deste

Termo, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do

mesmo, por meio dos servidores designados pelo ordenador de despesas,

nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total

cumprimento;

8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com

as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

8.5. Deverá comunicar à CONTRATADA, no prazo de 24 horas efetivas de

trabalho, quando no acompanhamento, qualquer irregularidade verificada

na entrega dos bens;

8.6. Prestar  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser

solicitados pela CONTRATADA;
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8.7. Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos

dos itens da nota fiscal forem aceitos, se algum bem constante da

mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de

entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos

os itens conforme solicitado;

8.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas

ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam

adotadas as medidas corretivas necessárias;

8.9.  Aplicar  à  CONTRATADA  as  penalidades,  caso  existirem

irregularidades, garantido a contraditória e ampla defesa;

8.10. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias

após a entrega dos materiais e/ou bens com certificação das notas

fiscais  pela  comissão  de recebimento dos mesmos de acordo com as

condições de preços e prazos estabelecidos no Contrato ou documento

equivalente;

8.11. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente

de  liquidação  qualquer  obrigação.  Esse  fato  não  será  gerador  de

direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

8.12. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

8.13. Verificar se todas as Certidões referente à Seguridade Social

(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas

(Federal, Estadual, Municipal) e à Justiça Trabalhista estejam regula-

res por ocasião do pagamento.

9.DA GARANTIA

9.1.Garantia de fábrica de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contra

defeitos  (vícios  redibitórios)  no  que  diz  respeito  às  falhas  ou

defeitos ocultos existentes no objeto passível de o tornarem impróprio

ao uso a que se destina;

9.2.O início do período da garantia dar-se-á no primeiro dia útil após

o recebimento do material, pela Comissão de Recebimento de Materiais;

9.3. Sendo evidenciado defeito em prazo igual ou inferior a 7 (sete)

dias corridos, o bem deverá ser substituído pelo contratado, no prazo

de até 15 dias úteis, por outro bem novo, sem uso. Sendo evidenciado

defeito em prazo superior a 7 (sete) dias, o problema será sanado pela

assistência técnica;
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9.4. Toda e qualquer despesa decorrente da execução das condições de

garantia ou Assistência Técnica ficará inteiramente a cargo da empresa

fornecedora,  bem  como  a  responsabilidade  pelo  aparelho  e/ou  seus

componentes que estiverem sob a guarda, ou sob a guarda da Assistência

Técnica, arcando com quaisquer danos.

10. FORMA DE PAGAMENTO

10.1.  O pagamento  será efetuado no prazo de até  30 (trinta) dias,

contados  da  apresentação  da(s)  Nota(s)  Fiscal(is),  que  deverá  ser

apresentada  na  Divisão  Administrativa,  a(s)  Nota(s)  Fiscal(is),

emitida em 02 (duas) vias, devendo conter no corpo, a descrição do

objeto, o número da conta bancária da(s) CONTRATADA(s), acompanhada da

prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), à

Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS),  Fazendas  (Federal,  Estadual,  Municipal)  e  à  Justiça

Trabalhista.

10.2.  A Nota de Empenho será encaminhada a CONTRATADA, podendo ser

enviada  via  e-mail,  que  deverá  aceitá-la  e  devolvê-la  datada  e

carimbada com CNPJ, pelo mesmo modo no prazo de 01 (um) dia útil, a

contar da data do envio do e-mail ou recebimento.

10.3.  O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, mediante Ordem

Bancária,  após  a  apresentação  da(s)  Nota(s)  Fiscal(is)  que  deverá

estar  devidamente  certificada  pelo  CONTRATANTE,  desde  que  o(s)

material(is)  esteja(m)  em  conformidade  com  as  exigências  contidas

neste instrumento e não haja impeditivo imputável à CONTRATADA.

10.4. O recebimento (aceite) e certificação da(s) nota(s) fiscal (is)

do(s) produto(s), neste ato específico ficará a cargo da CONTRATANTE.

10.5.  Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) ou circunstância que

impeça a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) e o

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipótese a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela

não  controvertida  com  as  devidas  justificativas  (neste  caso  a

CONTRATANTE terá um prazo de 5 (cinco) dias a partir do recebimento,

para efetuar a análise e o pagamento).
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10.6.  Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

regularização  da  situação  e/ou  reapresentação  da(s)  Nota(s)

Fiscal(is), não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

10.7. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente

de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao

pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

10.8.  Na  hipótese  de  haver  irregularidades  no  cumprimento  das

obrigações da(s) CONTRATADA(s), a CONTRATANTE reterá os créditos a que

aquela teria direito, até o limite do valor dos prejuízos causados à

Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis previstas nos

arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993.

10.9. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o

prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação,

desde que regularizados.

10.10. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde

que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o

Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por

base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.

Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;

N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP: Valor da parcela em atraso;

I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__

    365

I=    6/100

      365
I= 0,00016438

11. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1.  A despesa decorrente da contratação será coberta por recursos

específicos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Admi-

nistração
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Projeto Atividade: 07.01.04.122.007.2.001 – Administração da unidade 

administrativa

Elemento Despesas: 3.3.90.30

Fonte: 1.000

12. INSTRUMENTALIZAÇÃO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO

12.1. O fornecimento decorrente deste Termo, em razão de tratar-se de

entrega imediata e, considerando o disposto no art. 62, §4º da Lei

Nacional  n.  8.666/93,  será  instrumentalizado  por  meio  de  Nota  de

Empenho, que terá força obrigacional e vinculará o fornecedor à sua

proposta,  a  este  Termo  de  Referência,  sem  prejuízo  às  demais

obrigações decorrentes de Lei e normas.

12.2. A contratação resultante do objeto deste Termo de Referência,

reger-se-á  ainda  pelas  normas  fixadas  pelo  Código  de  Defesa  do

Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Termo  de

referência ,serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e

87  da  Lei  nº  8.666/93,  garantida  sempre  a  ampla  defesa  e  o

contraditório, bem como as infrações abaixo elencados:

I – Advertência;

II – Multa, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por

ocorrência  de  descumprimento  contratual,  0,33%  (trinta  e  três

centésimos por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida,

limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das

obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e

três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho,

limitado a 10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5%

(cinco  centésimos  por  cento)  ao  dia  sobre  o  valor  do  produto,

incidência limitada a 10 (dez) dias;
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d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto,

superior  a 10  (dez) dias,  8% (oito  por cento)  sobre o  valor do

produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a",

"b" e "c" quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser

aplicada  sanção  mais  grave  prevista  no  inciso  III  deste  item,

concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

f)  Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas

alíneas "a" e "b", poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no

Inciso  III  deste  item,  concomitantes  e  sem  prejuízo  de  outras

cominações;

III – Inadimplemento absoluto das obrigações sujeitas a contratado à

aplicação das seguintes multas:

a)  Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o

valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de 5% sobre o

valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor

final, a relevância da parcela inadimplida;

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5%

(cinco  centésimos  por  cento)  ao  dia  sobre  o  valor  do  produto,

incidência limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto,

superior  a 10  (dez) dias,  8% (oito  por cento)  sobre o  valor do

produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a",

"b" e "c" quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser

aplicada  sanção  mais  grave  prevista  no  inciso  III  deste  item,

concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

IV – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)

anos, de acordo com o Art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93.

V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União,

Estados, Distrito Federal ou Municípios, com fulcro no Art. 7º, da

Lei Federal nº 10.520/2002, quando a CONTRATADA deixar de cumprir as

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de

má-fé.
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13.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não

impede a rescisão contratual.

13.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de

oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por

parte do contratado, na forma da lei.

13.4 Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

13.5. Os  prazos  para  adimplemento  das  obrigações  consignadas  no

presente  termo  admitem  prorrogação  nos  casos  e  condições

especificados  no §  1º do  art. 57  da Lei  nº 8.666/93,  devendo a

solicitação  dilatória,  sempre  por  escrito,  ser  fundamentada  e

instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações,

recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados

injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

13.6. As multas, aplicadas após o regular processo administrativo,

serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Regem-se  estes  instrumentos  pelas  normas  e  diretrizes

estabelecidas na lei federal 8.666/93, e outros preceitos de direito

público.

15. ANEXOS

15.1. É parte integrante deste Termo de Referência o seguinte Anexo:

ANEXO I – Descrição do objeto

Porto Velho-RO, 05 de maio de 2020
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Elaborado por:

PAULO CÉSAR BERGAMIN

Diretor do Departamento Administrativo/SEMAD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme

delegação  de  competência  pela  Lei  Complementar  nº  648/2017  de

06.01.2017 e alterações.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I

Descrição dos produtos

Item Descrição Und Quant

1

MÁSCARA - Camada tripla com filtro para maior proteção; Contém elástico

de fixação; Não estéril; Possui clip nasal, Atóxica e hipoalergênica;

Sem látex;  (Considerando a média de 200 servidores ao dia, 5 dias por

semana) 150x5x4x3.

UND 3000

2

LUVA resistente fabricada com látex de alta qualidade utilizada para

procedimentos  não  cirúrgicos. Indicada  para  uso  hospitalar,

odontológico,  estética, estúdio de  tatuagem  e demais áreas  onde  há

possibilidade  de  contato  com  sangue  e/ou  fluidos  corpóreos;  -

Superfície  lisa;-Contém  póbioabsorvível;  Ambidestra,  Caixa  com  100

Unidades.

CX 50

3 SABONETE LÍQUIDO; ASPECTO: líquido cremoso; COMPOSIÇÃO: com Lauril éter

sulfato  de  sódio,  cocoamidopropil  betaína  e  demais  substâncias

permitidas; PH: 5, 5 - 8, 5; Biodegradável; FRAGRÂNCIA: Erva doce,

citrus e/ou floral; USO: higiene das mãos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

GALÃO CONTENDO 5 LITROS, RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTOS,

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA

DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO, REGISTRO OU

Galão 10
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NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA  OU  MINISTÉRIO  DA

SAÚDE.

4

ÁLCOOL  LIQUIDO  70%:   Líquido,  etílico,  hidratado,  70%.  Aplicação

diversa. Embalagem frasco plástico contendo 1 litro. Deverá conter o

certificado do INMETRO, nome do fabricante, data de fabricação, número

do lote, prazo de validade e registro da ANVISA ou Ministério da Saúde.

UND 120

5

ÁLCOOL  GEL  70%:  Álcool  etílico  hidratado,  em  gel,  70%,  inodoro,

embalagem de frasco plástico de 500ml. Deverá conter o certificado do

INMETRO, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo

de validade e registro da ANVISA ou Ministério da Saúde.

UND 120
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

Descrição dos produtos

Item Descrição Und Quant
Marca /

Modelo

Registro

da ANVISA

Valor

Unitário

Valor

Total

1

MÁSCARA  - Camada tripla com filtro para

maior  proteção;  Contém  elástico  de

fixação; Não estéril; Possui clip nasal,

Atóxica  e  hipoalergênica;  Sem  látex;

(Considerando a média de 200 servidores

ao dia, 5 dias por semana) 150x5x4x3.

UND 3000

2

LUVA resistente  fabricada  com  látex  de

alta  qualidade  utilizada  para

procedimentos  não  cirúrgicos. Indicada

para  uso  hospitalar,  odontológico,

estética,  estúdio  de  tatuagem  e  demais

áreas  onde  há  possibilidade  de  contato

com  sangue  e/ou  fluidos  corpóreos;  -

Superfície  lisa;-Contém  póbioabsorvível;

Ambidestra, Caixa com 100 Unidades.

CX 50

3 SABONETE  LÍQUIDO;

ASPECTO: líquido cremoso; COMPOSIÇÃO: com

Galão 10
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Lauril  éter  sulfato  de  sódio,

cocoamidopropil  betaína  e  demais

substâncias permitidas; PH: 5, 5 - 8, 5;

Biodegradável;  FRAGRÂNCIA:  Erva  doce,

citrus  e/ou  floral;  USO:  higiene  das

mãos,  CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS:  GALÃO

CONTENDO 5 LITROS, RESISTENTE, TAMPA COM

LACRE, SEM VAZAMENTOS, CONTENDO DADOS DE

IDENTIFICAÇÃO  DO  PRODUTO,  MARCA  DO

FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE

VALIDADE  DE  NO  MÍNIMO  1  (UM)  ANO,

REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA  OU

MINISTÉRIO DA SAÚDE.

4

ÁLCOOL  LIQUIDO  70%:   Líquido,  etílico,

hidratado,  70%.  Aplicação  diversa.

Embalagem  frasco  plástico  contendo  1

litro.  Deverá  conter  o  certificado  do

INMETRO,  nome  do  fabricante,  data  de

fabricação,  número  do  lote,  prazo  de

validade  e  registro  da  ANVISA  ou

Ministério da Saúde.

UND 120
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5

ÁLCOOL GEL 70%: Álcool etílico hidratado,

em gel, 70%, inodoro, embalagem de frasco

plástico  de  500ml.  Deverá  conter  o

certificado  do  INMETRO,  nome  do

fabricante, data de fabricação, número do

lote,  prazo  de  validade  e  registro  da

ANVISA ou Ministério da Saúde.

UND 120
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