
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 004/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pretende com base na Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à 

Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como a legislação correlata e demais 

exigências previstas no Edital e seus Anexos, necessita da realização de Pregão Presencial para 

formar Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para a contratação de 

empresa para aquisição de material de limpeza, para atender as demandas e necessidades das 

secretarias municipais e fundo municipais da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio. 

 

1.1. Com base nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006. 

 

2. JUSTIFICATIVA E DA VIGÊNCIA 

 

2.1.  A referida aquisição justifica-se em razão da necessidade constante da conservação da 

salubridade dos ambientes de trabalho, mantendo-os higienizados, voltados à qualidade deste e à 

saúde dos funcionários e prestadores de serviço que colaboram nas escolas, secretaria, hospitais e 

posto de saúde e demais órgãos administrativos, bem como aqueles que buscam o devido 

atendimento. Tais serviços possuem caráter de natureza contínua, considerados imprescindíveis 

para subsidiar o pleno desempenho das atribuições típicas, e que, se interrompidos, 

comprometerão a segurança e a continuidade satisfatória das atividades administrativas. Ademais, 

para fins de aquisição dos materiais supracitados, deve ser considerado, ainda, o período 

epidemiológico vivido em todo o pais e o mundo, o qual exige dos ambientes de trabalho a 

aplicação das devidas medidas preventivas e sanitárias, conforme recomendações da OMS e 

Ministério da Saúde. 

 

Desse modo, a fim de preservar a saúde e segurança de colaboradores, servidores, alunos e outros, 

faz-se necessária a contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza. 

 

a). Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio; 

b). Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 

c). Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social 

d). Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Desporto e Lazer  

e). Secretaria Municipal de Educação 

f). Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF 

g). Secretaria Municipal de Saúde 

 

2.1.1. A presente contratação não é de natureza continuada. 

2.1.2.  A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para o Registro de preços para eventual 

Aquisição de material de limpeza para atender as demandas dos Fundos e Secretarias 

Municipais da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/PA. 
 

3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 

ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LITROS Especificação: 
APLICAÇÃO: Produto Saneante Domissanitário com as ações de 

alvejante e desinfetante de uso geral, sendo impróprio para uso em 

alimentos e água potável. DESCRIÇÃO: Soluções aquosas à base de 

hipoclorito de sódio ou cálcio com teor de cloro ativo entre 2,0% p/p 

a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de seis meses). O 

produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto 

de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. 

Não deverá conter substâncias corantes, detergentes e aromatizantes 

na formulação do produto definido. EMBALAGEM: O material da 

embalagem deve ser resistente e ter composição e porosidade 

adequadas que não permitam a ocorrência de reações químicas entre 

o produto e a embalagem, mudança de cor do produto, transferência 

de odores ou migração de substâncias tóxicas para o produto, bem 

como migração do produto para o meio externo. A embalagem deve 

ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor do cloro ativo 

exigido na Portaria 89/94 - S.V.S, durante o prazo de validade 

declarado pelo fabricante. A natureza da embalagem escolhida para 

acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, 

bem como com o seu transporte , manuseio e dimensionadas para 

suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo 

condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam 

pôr em risco a saúde humana e o ambiente. 

8100 UNIDADE 

2 

ÁGUA SANITÁRIA DE 05 LITROS Especificação: 
APLICAÇÃO: Produto Saneante Domissanitário com as ações de 

alvejante e desinfetante de uso geral, sendo impróprio para uso em 

alimentos e água potável. DESCRIÇÃO: Soluções aquosas à base de 

hipoclorito de sódio ou cálcio com teor de cloro ativo entre 2,0% p/p 

a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de seis meses). O 

produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto 

de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. 

Não deverá conter substâncias corantes, detergentes e aromatizantes 

na formulação do produto definido. EMBALAGEM: O material da 

embalagem deve ser resistente e ter composição e porosidade 

adequadas que não permitam a ocorrência de reações químicas entre 

o produto e a embalagem, mudança de cor do produto, transferência 

de odores ou migração de substâncias tóxicas para o produto, bem 

como migração do produto para o meio externo. A embalagem deve 

ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor do cloro ativo 

exigido na Portaria 89/94 - S.V.S, durante o prazo de validade 

16440 UNIDADE 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

declarado pelo fabricante. A natureza da embalagem escolhida para 

acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, 

bem como com o seu transporte, manuseio e dimensionadas para 

suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo 

condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam 

pôr em risco a saúde humana e o ambiente. PRAZO DE 

VALIDADE: O produto deverá permanecer com suas características 

inalteradas quando estocado em local ao abrigo do sol e calor, pelo 

período mínimo de 4 (quatro) meses. Ou seja, na data da entrega o 

produto deverá ter, no máximo, dois meses de fabricação. 

3 ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM DE 5 LITROS 45000 UNIDADE 

4 

ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70 % Especificação: Embalagem: 

frasco com 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

76800 UNIDADE 

5 
ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70 % - EMBALAGEM DE 5 

LITROS 
45000 UNIDADE 

6 

AMACIANTE DE 02 LITROS Especificação: Embalagem de 2 

litros. De boa qualidade. Composição: sal de amônio quaternário de 

dimetildietanol mono/dialquilol éster, atenuador de espuma, 

dispersante espessante, conservantes, fragrância, corante e água. 

3065 UNIDADE 

7 
BALDE COM TAMPA DE PLÁSTICO DE 100 LITROS 

Especificação: Plástico resistente, balde com tampa. 
150 UNIDADE 

8 
BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA-CAPACIDADE:60 

LITROS 
150 UNIDADE 

9 
BALDE DE PLÁSTICO DE 10 LITROS Especificação: De 

plástico resistente e com capacidade de 10 litros. De boa qualidade. 
540 UNIDADE 

10 
DESODORIZADOR DE AR Especificação: Spray, desodorizador 

de ambiente de 400 ml/281g, aproximadamente, não contendo CFC. 
2270 UNIDADE 

11 

BOMBA PARA VENENO DE 370ML Especificação: fabricado 

em plástico polietileno. capacidade do tanque de 370ml. de primeira 

qualidade pulverizador. 

355 UNIDADE 

12 BORRIFADOR DE ÁGUA DE 500 ML 1000 UNIDADE 

13 
CERA LÍQUIDA CORES DIVERSAS Especificação: 
Embalagem de 1.000ml. Cores diversas (Amarela, Verde ou 

Vermelha). 

620 UNIDADE 

14 
CERA LÍQUIDA INCOLOR Especificação: embalagem de 

1.000ml e incolor. de primeira qualidade. 
800 UNIDADE 

15 
CESTO PARA LIXO COM TAMPA (100 LITROS) 

Especificação: telado e plástico resistente com capacidade de 100 

litros com tampa. de boa qualidade. 

377 UNIDADE 

16 
CESTO PARA LIXO COM TAMPA (30 LITROS) 

Especificação: telado e plástico resistente com capacidade de 30 

litros com tampa de boa qualidade. 

389 UNIDADE 

17 
CESTO PARA LIXO COM TAMPA (60 LITROS) 

Especificação: Telado e plástico resistente com capacidade de 60 

litros com tampa. De boa qualidade. 

382 UNIDADE 

18 

CESTO PARA LIXO DE 10 LITROS Especificação: Telado e 

plástico resistente com capacidade de 10 litros com tampa. De boa 

qualidade Simples. 

672 UNIDADE  

19 
CONJUNTO COLETA SELETIVA, 4 LIXEIRAS, 60 LT, 

BASCULANTE 
60 UNIDADE  



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

20 DESINFETANTE DE 02 LITROS Especificação: Embalagem de 

2 L com várias fragrâncias. De boa qualidade. 
7040 UNIDADE  

21 

DESODOR-PEDRA SANITÁRIA Especificação: Desodorizante 

sólido para sanitário com ação contínua bacteriostática e 

aromatizante com no mínimo 25 gramas, contendo pedra sanitária 

arredondada e suporte plástico, várias fragrâncias. 

1700 UNIDADE  

22 DETERGENTE Especificação: Embalagem de 500 ml com várias 

fragrâncias. De boa qualidade. 
16420 UNIDADE  

23 DETERGENTE DE 5 LITROS Especificação: NEUTRO 15000 UNIDADE  

24 ESCOVA DE LAVAR ROUPA Especificação: Em plástico e com 

cerdas de nylon. De boa qualidade. 
605 UNIDADE  

25 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: Com cabo 

em plástico e com suporte. De boa qualidade. 
539 UNIDADE  

26 ESCOVÃO Especificação: Com cerdas em plástico e com cabo 

para limpeza geral. De boa qualidade. 
486 UNIDADE  

27 
ESPONJA DE AÇO Especificação: Pacote de 60 gramas com 8 

unidades. De boa qualidade. 
8441 PACOTE   

28 ESPONJA DUPLA FACE, PCT COM 4 UNIDADES 3000 PACOTE   

29 
FLANELA Especificação: 100% algodão, com bainha. Tamanho 

38x58cm. De boa qualidade. 
2300 UNIDADE  

30 
GUARDANAPOS DE PAPEL Especificação: Pacote com 100 

unidades 
1920 PACOTE   

31 

INSETICIDA MATA TUDO 1 L Especificação: Frasco de 1 litro, 

diluível em água. Veneno para carrapaticida, mosquicida, inseticida, 

piretróide. 

404 UNIDADE  

32 
INSETICIDA PARA CUPIM DE 50 ML Especificação: Frasco de 

50 ml. De boa qualidade. 
350 UNIDADE  

33 
INSETICIDA SPRAY Especificação: Embalagem de 300 ml, sem 

cheiro. De boa qualidade. 
890 UNIDADE  

34 
LIMPA ALUMÍNIO Especificação: Frasco de 500 ml. De boa 

qualidade. 
4295 UNIDADE  

35 
LIMPA VIDRO Especificação: Frasco de 500 ml. De boa 

qualidade. 
1615 UNIDADE  

36 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML 1730 UNIDADE  

37 LIMPADOR MULTIUSO, 1LT, ANTIBACTERIANO 750 UNIDADE  

38 LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA BASCULANTE, 30 LT 150 UNIDADE  

39 LUSTRA MÓVEL Especificação: Para polimento de madeira e 

móveis em geral. Embalagem de 200 ml. 
1605 UNIDADE  

40 
LUVA LÁTEX GRANDE Especificação: Natural para uso geral. 

Embalagem com par. 
1624 UNIDADE  

41 
LUVA LÁTEX MÉDIO Especificação: Natural para uso geral. 

Embalagem com par. 
1624 UNIDADE  

42 
LUVA LÁTEX PEQUENA Especificação: Natural para uso geral. 

Embalagem com par. 
1624 UNIDADE  

43 LUVA NITRÍLICAS CX C/100; TAM;G 200 CAIXA    

44 LUVA NITRÍLICAS CX C/100; TAM;M 200 CAIXA    

45 LUVA NITRÍLICAS CX C/100; TAM;P 200 CAIXA    



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

46 PÁ DE AÇO PARA LIXO COM CABO Especificação: De aço 

com cabo longo. De boa qualidade. 
504 UNIDADE  

47 PÁ DE LIXO SIMPLES, 26X25CM, C/CABO 100 UNIDADE  

48 

PALITOS DE DENTE Especificação: De madeira. Embalagem em 

caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e 

marca do fabricante. 

310 UNIDADE  

49 PANO DE CHÃO EM ALGODÃO - CORES DIVERSAS 2110 UNIDADE  

50 
PANO DE PRATO Especificação: 100% algodão de cor branca, 

tamanho 78 x 44 cm (45x75). 
420 UNIDADE  

51 PAPEL HIGIÊNICO Especificação: Pacote com 4 unidades, 

branco neutro, medindo 30mx10cm. De boa qualidade. 
17440 PACOTE   

52 PAPEL HIGIÊNICO, FLS SIMPLES, 100 UNIDADES 1500 FARDO    

53 

PAPEL TOALHA EM ROLO Especificação: Folha dupla, 

picotada, dimensões 22,0 x 20,0 cm, com variação de +/- 1 cm. 

Embalagem com 02 rolos +/- 1 cm. Embalagem com 02 rolos, 

contendo +/- 60 toalhas cada rolo, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

4728 UNIDADE  

54 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS Especificação: pacote com 

1.000(um mil), tamanho 19,5x20,5 
15000 PACOTE   

55 PLÁSTICO FORRADO PARA COBERTURA DE MESAS 200 METRO    

56 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA 12 UNIDADES 

Especificação: Material de madeira. Embalagem com 12 unidades. 
390 UNIDADE  

57 

REPELENTE Especificação: Repelente Loção Hidratante, 

Especialmente Formulado Para Repelir Os Mosquitos, Pernilongos, 

Borrachudos E Muriçocas Durante Horas. Fórmula Não Oleosa E 

Contém Aloe Vera, Um Hidratante Natural. Indicado Para Todos Os 

Tipos De Pele. 

520 UNIDADE  

58 

RODO DE PLÁSTICO MÉDIO Especificação: Tamanho médio, 

com cabo de enroscar, com borracha dupla macia, de primeira 

qualidade. 

355 UNIDADE  

59 
SABÃO EM BARRA-UNIDADE Especificação: Barra de 200 

gramas e de boa qualidade. 
4521 UNIDADE  

60 SABÃO EM PÓ-1 KG-CX COM 24 UNIDADES 1500 CAIXA    

61 SACO PARA LIXO DE 200 LITROS Especificação: Pacote com 

10 unidades. De boa qualidade. 
13380 PACOTE   

62 
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS Especificação: Pacote com 

10 unidades. De boa qualidade. 
13700 PACOTE   

63 
SACO PARA LIXO DE 50 LITROS Especificação: Pacote com 

10 unidades. De boa qualidade. 
13500 PACOTE   

64 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10 KG 20000 UNIDADE  

65 
SODA CÁUSTICA Especificação: De primeira qualidade, em pote 

plástico de 1 kg. 
1038 UNIDADE  

66 TOUCA DESCARTÁVEL, 100% POLIPROPILENO 400 CAIXA    

67 
VASSOURA DE CIPÓ Especificação: Com cabo e de boa 

qualidade. 
590 UNIDADE  

68 
VASSOURA DE NYLON Especificação: Com fios de nylon e com 

cabo de madeira. De boa qualidade. 
642 UNIDADE  

69 VASSOURA DE PELO 30CM, COM CABO 200 UNIDADE  



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 
VASSOURA DE PIAÇAVA Especificação: Com cabo para uso em 

calçadas e de boa qualidade. 
580 UNIDADE  

71 
ÁLCOOL EM GEL Especificação: Álcool Gel 70%. Antisséptico. 

Embalagem de 1 Litro. 
77280 LITRO    

72 DESINFETANTE GRANDE 5 LITROS 7580 UNIDADE  

73 

RODO DE CABO DE MADEIRA Especificação: Tamanho 

grande, de plástico, Com Cabo de enroscar, Com Borracha Dupla 

Macia com 47cm. 

725 UNIDADE  

74 
SACO PARA LIXO DE 100 LITROS Especificação: Pacote com 

10 unidades. De boa qualidade. 
8580 PACOTE   

75 
PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO Especificação: Plástica com 

cabo longo. De boa qualidade. 
418 UNIDADE  

76 

ÁGUA SANITÁRIA Especificação: Á base de hipoclorito de 

sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p. Embalagem 

plástica de 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade não superior a 6 

meses e registro no Ministério da Saúde. 

6560 LITRO    

77 
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA Especificação: Dupla face para 

limpeza de utensílios. De boa qualidade. 
1047 UNIDADE  

78 

INSETICIDA MATA TUDO DE 20 ML Especificação: Frasco de 

20 ml, diluível em água. Veneno para carrapaticida, mosquicida, 

inseticida, piretróide. 

352 UNIDADE  

79 
SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS Especificação: Embalagem de 500 

gramas. De boa qualidade. 
3936 UNIDADE  

80 
SACO PARA LIXO DE 15 LITROS Especificação: Pacote com 

10 unidades. De primeira qualidade. 
3600 PACOTE   

81 
LUSTRA MÓVEL ÓLEO 100 ML Especificação: De primeira 

qualidade, de 100 ml. 
900 UNIDADE  

82 

AMACIANTE DE 500 ML Especificação: Embalagem de 500 ml. 

De boa qualidade. Composição: sal de amônio quaternário de 

dimetildietanol mono/dialquilol éster, atenuador de espuma, 

dispersante espessante, conservantes, fragrância, corante e água. 

1350 UNIDADE  

83 SACO DE PANO PARA LIMPEZA 50 UNIDADE  

84 BALDE COM TAMPA DE PLÁSTICO DE 20 LITROS 

Especificação: Balde com tampa, plástico resistente. 
5 UNIDADE  

85 
ÁLCOOL 92,8% Especificação: caixa contendo 12 unidades de 1 

litro cada embalagem 
4 CAIXA    

86 BACIA PLÁSTICA RESISTENTE, DE 10 LITROS 10 UNIDADE  

87 
BALDE PLÁSTICO - 12L Especificação: plástico resistente, com 

capacidade de 12 litros 
5 UNIDADE  

88 
LENÇO DE PAPEL 21,5 X 14,8 X 50 Especificação: caixa com 

50 unidades 
10 CAIXA    

89 

MANGUEIRA PARA JARDIM FLEX 20M Especificação: com 

conexão para torneira e com bico regulador de saída de água, com 

diâmetro nominal 3/4 

10 UNIDADE  

90 SACO DE FIBRAS DE 60 KG Especificação: 100% Poliéster, 

capacidade para 60 Kg. De boa qualidade. 
80 UNIDADE  

 

3.3. Os bens objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos 

órgãos competentes. 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.4. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de 

garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

 

3.5. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume 

possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento; 

 

4. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 

 

4.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto 

no item 3.2 deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica 

diferente. 

 

4.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 

meses, contados a partir da data de publicação do extrato do contrato. 

 

4.3. O prazo de entrega não será superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

 

4.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar 

nela as informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 

 

4.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item 

especificado na Ordem de Compra. 

 

4.4. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da entrega, em data, horário e local previamente acordados a Administração, devendo ser 

acompanhada por servidor designado para tal fim. 

 

4.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para 

entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a 

CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

 

4.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após 

conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota 

Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e 

assinado. 

 

4.7. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as 

especificações contidas neste Termo de Referência. 

 

4.8. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e 

ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação 

do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao 

material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito; 

 

4.9. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 

qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo 

de garantia do produto, quando da utilização desse material; 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

5.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item; 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. 

 

6.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a 

lei n° 10.520/2002. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

 

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

tipo, procedência e prazo de garantia; 

 

7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 

uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 

12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos; 

 

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação. 

 

7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

 

7.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

 

7.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

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



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

7.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

 

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos;  

 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

8.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

8.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

 

8.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

 

9.1. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 

mercado em contratações similares. 

 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo 

o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil 

ou impossível reparação. 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

11.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da 

contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

 

11.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

 

 

Senador José Porfírio - PA, 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 
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