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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°21110112018 

1-OBJETO 

11 O presente Termo de Referência tem por objeto CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) 
EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL (UBSF FLUVIAL) itinerai te 
equipada e mobiliada conforme proposta do Convento Federal n° 11750.8690001117-013 & 
11750.86900011170-10, Conforme Projetos, Pianha Orçamentaria, Especificações, e Norn as 
Técnicas e o Termo de Referência dos Equipamentos e Mobilias com as específicaçôec e 
quantidades constantes do Anexo 1 que integra este documento 

2- JUSTIFICATIVA 	 P RE E Ei Til RA DE 	Ø 

2.1 Tal sólicitáçãotom por 	 de ARaç uma vez 
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que o Municqno tm uma 	 h%t*t 5jor 	nta14ØlItpl ,  ØjSkde partt 

a imç 
	

deste 
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3.1 A contratada devera, cumpiir os prazos estabeFecidos para a entrega, contados do 
recebimento da SoHcitaçào de Fornecimento, entregar osprodutos acompanhados da N t 
Fiscal/Nota de Entrega juntamente com as cópias da Certidão Negativa de Débito - CFD junto  
ao INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil e do Certificado de Regularidade de Situação 
do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

3.2 A referida docur 'iltação deverá estar válida durante todo o período de entrega do objeto.  
No caso de a validade expirar no decorrer desse período, deverá ser providenciada .0 

revalidação em tempo hábil para não haver atrasos na entrega dos produtos. 

3.3 O prazo de execução seá de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data o 
assinatura do contrato, e cia Ordem de Serviço. 

4- CRITflIOS  DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1 Os produtos deverão atender às normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância  
Sanitária (ANVISA 
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4.2. No decorrei do penedo de garantia, eventuais defeitos nos produtos (equipamentos e 
materiais), fornecidos deverão ser prontamente corrigidos péla Contratada. Nesses casos, os 
produtos (materiais/equipamentos), componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e 
originais, sem ônus para a Contratante. 

4.2.1 A contratada deverá garantir suporte técniço e fornecimento de peças para os 
equipamentos pelo prazo de 12 (doze) meses. 

4.2.2 Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios 
com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente 
observadas nos materiais e/ou equipamentos. 

4.2.3 No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte 
e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada. 

4.3 O prazo máximo para a substituição dos materiais e equipamentos, que não atenderem as 
especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 10 (dez) dias, contados da data de 
recebimento È pela Contratada de ofício solicitando a reparação de irregularidades enviada pela 
Contratante. Decorrido esse prazo e não do id haven 	a deva reparação. serão aplicadas as 
penalidades iegas cabíveis. 

4.4 Apresentar Declaração do licitante de que desde já só compromete a cumprir o prazo de 
dia; entrega rigorosarnenteon) 

5— DEVERES DO CONTRATADO 

5.1 São deveres do contratado  àR 

5.2 Fornecer o objeto, atendidos os requisitos e observadas as normas c' 	antes deste 
instrumento ,e seu Anexo IP 

5.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

5.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 'decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos, enquanto perdurar a vigência da 
garantia oferecida pela contratada ou fabricante, a que for maior, e ainda, com a disponibilização 
de lateriais de reposição no mercado nacional por prazo não inferior a 18 (dezoito) meses 
contados da entrega do produto, quando couber; 

5.5 Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os seus 
empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades; 

6—DEVERES DO CONTRATANTE 	 1) 
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6.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações, 
6.2 Rejeitar os itens cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 
mínimos constantes neste Termo de Referência; 

6.3 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) onde deverá conter o Boletim 
de medição da contratada, após a efetiva entrega dos produtos e serviços, observando ainda as 
condições estabelecidas no edital de licitação; 

6.4 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 
cada um dos itens que compõem o objeto deste terrrío, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias, 

6.5 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser :soIicitadc pelos 
técnicos da contratadw 

7— PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

7.1 Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não 
seja comprovada -nente novo, ou o não cumprimentodo prazo de execução da Obra. bem como 
solicitar a sua substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, 
no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material 
também em 02 (dois)'dias após',à ,!,,,comunicação do servidor. 

7.2. A presença da fiscalização do Contratante não elide neni diminui a responsabilidade da 

8 -DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO LICITANTE 

-- -. 8.1 O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta 
desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o 
vencedor que convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar 
documentação exigida rio Edrtal, apresentar documentação falsa, não assinar a ata e contrato, 
não mantiver, a proposta, falhar, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta 
cometida, com observância do direito à prévia defesa: 

Ocorrência  iDenalid ades que poderão ser aplicadas _____ 
Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 

Entregar o objeto fora do piazoo valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. 
estabelecido. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá sei 

considerada inexecução total ou parcial do objeto. 
Impedimento de licitar com a Prefeitura pelo período de 1 

Não efetuar a troca do objeto,(um) ano. 
quando notificado. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 

- 	 - 
------ empenho.  
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'Multa de 1% (um por cento) ipor dia de atraso, aplicada sobre 
SLlbstituir o objeto fora do pra':oo valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. 
estabelecido. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 

considerada inexecução total ou parcial do objeto. 
Impedimento de licitar com o Município pelo período de 1 

Deixar 	de 	entregar (uni) ano. 
documentação 	exigida 	nesteMulta de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
Edital. de empenho/valor total estimado para o item ou lote 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 1 
Não 	mantiver 	a 	proposta 	ou(um) ano. 
desistir do lance. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  
Impedimento de licitar com o Município pelo período de 2 
(dois) anos. 

Comportar-se de modo iriidôneo. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho.  
Impedimento de licitar com o Município pelo período de 2 
(dois) anos. 

Fizer declaração falsa. Multa de 10% (dezpor cento) do valor do contrato/nota de 
- R.enh.  

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
)eriodo de 5 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

presentar documentação falsa. mpenho. 	 x11 	 m12  

Comunicação ao Ministério Público Estadual.  
Impedimento de !icitar com a Administmção Pública pelc 
período de 5 (cinco) anos. 
Multade 30% (trinta por cento) do valor do contrato/tiota de 

Cometer fraude fiscal. empenho. 
Comunicar ao Ministério Público Estadual. 	 _ 

Deixar 	de 	executar 	qualquei Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada 
obrigação pactuada ou prevista sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 2C 
em lei,  e no edital, em que não(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
se comine outra penalidade. poderá ser considerada inexecuço total ou parcial do o bjeto. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 02 
(dois) anos. 

Inexecução total. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota 
de empenho.  
Impedimento de licitar com o Município pelo período de 01 
(um) ano. 

Inexecução parciai do objeto Muita de 10% (dez por cento) sobro o valor correspondente a 
ae não executada,  

8.2 Na hipotese de a multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o, valor vencedor, o 
Município poderá proceder a rescisão unilateral do contrate, hipótese em que a empresa 
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fornecedora também se sujeitará as sanções administrativas previstas neste Edital. 

8.3 As muitas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Município 
ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 

8.4 Na ocorrência de falha maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de 
Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.5 A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida peio interessado no respectivo 
processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a 
juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 

8.6 Serão considerados iruustificados  os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficarão a critério do Município 
que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa 

8.7 Comprovado r pedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
Município conforme procedimento esbQad no subitem nterior, a Ucitante vencedora 
ficará isenta das penalidades mencionadas 

8.8 As penandades serão ob 
	

ificado 
de Fornecedores - SIGAF 

	
om a 

Administração Pública,, a 1k 
	

o das 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO 	 QTD 	UNID 
AQUISIÇÃO DE 01(ftMA) EMBARCAÇÃO MOBILIADA TIPO UNIDADE  
BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL, CONFORME PROJETO PADRÃO DO 01 	UND 

1 	ti 	1 MINISTÉRIO DA SAUDE (EM ANEXO), PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 

H ESPCIFICAÇÇESENORMAS TÉCNICAS.  
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