
PM DE AMARANTE 
DO MARANHAQ .MA 
FL (S)4°  Q3()  
Rtibrica:  

Atenciosamente, 

,N1,1* 
v •• 

- 
?  

Wesley  Santos Garcia 
Secretario Municipal de Saúde 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - ONP.J: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Senhor _ 
GABRIEL VIANA LIMA 
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária 
Nesta. 

Senhor Secretário, 

ilinho pelo presente, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde do Município de Amarante do Maranhão-M 
Milficitar à abertura de Processo Licitatório tendo por objetoRegistro de Preços para eventual prestação dos serviç 
de dedetização, desinsetização, desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o fornecimento de m 
de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos 
Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Amarante do Maranhão - MA, conforme justificativa 
especificações constantes no Termo de Referencia, em Anexo. 

Amarante do Maranhao - MA, 12 de  julho  2021.  

PREFEITURA DE 
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PM DE AMARANTE 
DC)  MARANHÃO  ),- MA 
FL (S)No___Q__j___  

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Justifica-se a presente contratação por força erradicar e prevenir a proliferação de insetos 
de espécies diversas, especialmente baratas, escorpiões, cupins, formigas, observados em 
todos os predios deste Município Eliminar e prevenir a proliferação de ratos. Preservação 
e integridade da saúde dos servidores e usuários. 

1.2. A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e pela 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

1.3. A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto Municipal 
n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns. 

1.4. Nos termos do artigo 47 e 48. Ill, da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão reservados 
para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, ou; 

1 5. Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva de 
cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei Complementar n° 
123/2006. 

2. OBJETO: 

2.1. Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, 
desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o fornecimento de mão de obra, 
todos os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados nos prédios 
públicos Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Amarante do Maranhão - MA. 

3. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

V. TOTAL  

E 

ITEM!  DESCRIÇÃO T:UND QUANT. V. UNITARIO 
ITENS E COTA 
RESERVADA 

VALOR 
ESTIMADO 

PREFEITURA DE 

AMARANTI 
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PM DE AMARANTE 
DO mARANHAog-nmA  
FL (5)W__.-12- 
Rabric.a:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

1 

I  II
AMARANTE 

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 

DESINSETIZAÇÃO, 

DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO 

COM 0 FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA, TODOS OS 

INSUMOS, MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A 

SEREM EXECUTADOS NAS  
AREAS  INTERNAS E EXTERNAS 

DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 

- MA, CONFORME  
ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO 

CONSELHO DE ENGENHARIA 

QUIMICA E TERMO DE 

REFERENCIA. 

SECRETARIA 

26250 

MUNICIPAL 

R$ 3,53 

DE SAUDE 

R$ 92.662,50 

R$ 123.550,00 

2 

11) 

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO, 

DESINSETIZAÇÃO, 

DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO 

COM 0 FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA, TODOS OS 

INSUMOS, MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A 

SEREM EXECUTADOS NAS  
AREAS  INTERNAS E EXTERNAS 

DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 

AMARANTE - MA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO 

CONSELHO DE ENGENHARIA 

QUIMICA E TERMO DE 

REFERENCIA. 

8750 R$ 3,53 R$ 30.887,50 35000 COTA 25% 

3 

SERVIÇO DE LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO 

E ASSEIO DAS CAIXAS D'ÁGUA 

DE DIVERSOS TAMANHOS 

(VOLUME), DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

AMARANTE - MA COM 

FORNECIMENTO DE  MAO  DE 

OBRA, 

TODOS OS MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS NECESSÁRIOS. 

UNO 55 R$ 163,00 R$ 8.965,00 ITEM EXCLUSIVO R$ 8.965,00 

VALOR TOTAL R$ .i  P P E F.  Ft$A3Z45X5,0C 4s... _ 
• / AMARAINM 

UM NOVO 5.M; 
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9-,M DE APAARANTE 
DO MARANNA0 - MA 
FL (8) pr O. 
Raibrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP. 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

4.1.0s serviços/produtos deverão ser executados/entregues de acordo com a Ordem de 
Serviços/Fornecimento emitido pela Secretaria Requisitante. 

4.2.0 objeto solicitado deverá ser entregue/executado no prazo máximo definido na proposta de 
preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem 
de fornecimento/serviços ou documento equivalente: 

O 
4.3. Fornecer o objeto conforme especificação, modelo e preço; 

4.4.Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, 
referentes às condições firmadas; 

4.5. As embalagens e rótulos devem estar integros, sem manchas ou outras inadequações e 
devidamente lacrados. Devem possuir as seguintes informações: lote de fabricação, e 
descrição em português; tamanho, identificação de marca e modelo; quantidade; conteúdo, 
especificações do material. 

4.6. Os materiais devem ser entregues na embalagem original do fabricante. Não serão aceitos 
equipamentos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em embalagem frágil que 
não garantam a integridade dos materiais. Se importado, deve conter a etiqueta em português. 

4.7.A embalagem deverá informar as condições de armazenagem como: temperatura, limite de 
empilhamento  etc.  

I. 4.8. Nota fiscal de venda: além das informações obrigatórias previstas em lei, deverá constar na 
nota fiscal o número e o item da Ordem de Fornecimento. 

4.9.0s produtos devem ser entregues na embalagem original do fornecedor. Não serão aceitos 
produtos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em embalagem frágil que não 
garantam a integridade dos materiais. 

5. FASES DO RECEBIMENTO: 

5.1.0 recebimento ocorrerá em três momentos: ato, recebimento provisório e recebimento 
definitivo; 

5.2.0 recebimento dos produtos ocorrerá de acordo com a programação de entregas. Será aceito 
o recebimento de parcelas programadas com até cinco dias de antecedência, salvo se 
previamente aprovado; 

5.3.0s produtos/serviço entregue deve ser obrigatoriamente da marca e m 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  -, 
Ft. (s)No  03 I_  
FICibrica:  

Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
consta na Ordem de Fornecimento/Serviços (OF/S); 

5.4.No ato do recebimento serão conferidas as informações especificadas na Nota Fiscal  (NF),  a 
Ordem de Fornecimento/Serviço (OF/S) e o material/serviço entregue. No caso de divergência 
de qualquer tipo  (ex:  quantidade, integridade, validade ou embalagem)  SERA  RECUSADO 0 
RECEBIMENTO parcial (até 50% da  NF)  ou total, com a devida justificativa no verso da  NF,  ou 
será emitida Nota Fiscal de Devolução parcial (DF). 

5.5. É responsabilidade do fornecedor, firmar contratos com seus prestadores de serviço de 
transporte prevendo a espera durante o processo de recebimento/conferência, assim como 
prever o retorno com o material devolvido/recusado na mesma ocasião. 

5.6.Após esta fase de recebimento, o material passa a ser considerado em recebimentoprovisório. 

5.7.No recebimento provisório a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, terá até 5 
dias consecutivos para conferência e recebimento definitivo. Os volumes serão abertos para 

verificar se os materiais estão de acordo com a solicitação, OF/S, marca/modelo e quaisquer 
outras verificações julgar necessárias. 

5.8. No caso de divergência relevante o fornecedor  sera  notificado para manifestação e solução 
no prazo máximo de 2 dias úteis. Passado este prazo, estará sujeito a sanções 
administrativasprevistas no Termo de Referência e Edital. 

5.9. As despesas para destinação dos materiais entregues com inadequações (ocorrências) 
serão de inteira responsabilidade do fornecedor, seja por transporte ou descarte, sem 
qualquerônus a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. 

6. FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. 0 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de 
Fornecimento/Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa 

Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS 
(Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na 
conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, 
informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o 
crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. A CONTRATADA se obriga a:  PPE  FEITURA  DE 

AmpAtkrn 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - MA 
FL (S) O 
Rabrica:  

Prefeitura Municipal de Ama rante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

a. Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA; 
Dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da Saúde e 
atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando instituídas 
pelas Agências e Órgãos Oficiaisreguladores e/ou fiscalizadores; 

c 

d. 

e 

f. 

Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita 
execução dos serviços; 
Ter, em seu quadro, pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços 
contratados devendo apresentar o registro da empresa junto ao respectivo Conselho 
Regional, tudo em conformidade com a Resolução  ROD  n° 18, de 29 de fevereiro de 2000, 
da ANVISA/MS; 
Utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem interrupção na 
sua aplicação, bem como contar  corn  equipamentos reservas para possíveis substituições 
em caso de defeito: 
Refazer, às suas expensas, os serviços que tenham comprovadamente sido executados com 
erros ou imperfeição técnica; 
Não expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos produtos aplicados; 
Apresentar o receituário 2 (dois) dias antes das datas marcadas para execução dos serviços 
conforme cronog rama, com assinatura do Responsável Técnico, contendo todas as 
recomendações necessárias, inclusive os antídotos dos produtos, para informações médicas; 

i. Enviar com 2 (dois) dias de antecedência a Ordem de Serviço à Contratante especificando: 
produto, Principio Ativo, Dose, EP1s, Hora de Aplicação com assinatura do Responsável 
Técnico, nome dos Técnicos de Aplicação; 

j. Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S, bem como 
obedecer às normas de segurançae medicina do trabalho para esse tipo de atividade; 

k. Não armazenar os produtos. equipamentos, ferramentas e instrumentos na Unidade do 
CONTRATANTE; 

I. Assumir total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e ao 
patrimônio, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos 
funcionários da Contratada, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, 
quando da execução dos serviços; 

Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 
Pagamentos das faturas emitidas contra o CONTRATANTE 

PPEFEITURA DE 

AMARANTI 
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1)E AMARANTE 
De MARANNA97 MA 
FL (3)N° ..51cf 
Rabrica: 

v°41  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ 06 157 846/0001-16 

p. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

m. Apresentar, ate 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual, cronograma 
físico das tarefas inerentes aos serviços contratados, consoante o presente Termo de 
Referencia, bem como apresentar lista de produtos utilizados durante o processo de 
trabalho acompanhados da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos). Somente poderão ser utilizados os produtos desinfetantes devidamente 
registrados no Ministério da Saúde e o responsável técnico responde pela sua aquisição, 
utilização e controle 

n. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de 
Referência, em observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 

o. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 
previdenciaria,assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo 
integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas; 
A CONTRATADA responderá por danos materiais a saúde de pacientes da CONTRATANTE 
que decorra deproblemas comprovadamente relacionados a qualidade do serviço prestado. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

a. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta: 

c. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,  Imes  e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis; 

d. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento/execução, fixando prazo para a sua correção; 

e. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

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. 

PREFEITURA DE 

AMARAKM 
UM Novo rEM1  
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eM PE AMARANTE 
PP.  MARANHÃO  - (4)te  
ROW.*  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

9. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1.A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria que solicitar os serviços/fornecimento, 
por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

9.2. À Secretaria Municipal é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

9.3. A supervisão por parte da Secretaria Municipal, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

9.4. Não será admitida a subcontratação total do objeto contratado. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

10.1 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo á execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

continuidade do contrato. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1. Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA às seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

11.2 Advertência. 
11.3. Multa. 
11.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por até 5 (cinco) anos. 
12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
12.1. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

12.2. Apresentar a seguinte documentação no ato da contratação: Licença Ambiental, Alvará 
Sanitário expedido pela Inspetoria de Saúde Municipal ou Estadual, Atestado de 
Capacidade Técnica Registrado no Conselho Classista, Certidão de Registro e Quitação do 
respectivo conselho classista do Responsável Técnico (CRQ), Certificado de Cadastro junto 
ao IBAMA, conforme Lei n°6.938, de 31 de agosto de 1981; 

12.3. Deverá apresentar o registro do Responsável Técnico pelas atividades no Conselho da 
entidade profissional competente. 

PREFEITUPA DE 

AMARANTI 
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l'IMDEAAAAD, 
Do lwARAN'"' 
FL (s)w  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

12.4. A comprovação do vinculo empregaticio do profissional previsto neste Termo de Referência 
deverá ser feita mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho expedida pelo 
Ministério do Trabalho, ficha de registro do empregado ou contrato de prestação de 
serviço. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será realizada 
mediante a apresentação de cópia do contrato social ou certidão da Junta Comercial, ou 
ato constitutivo da empresa devidamente atualizado. 

* De acordo Com a Resolução - RDC n° 18, de 29 de fevereiro de 2000 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, são habilitados para o exercício das funções relativas às 
atividades pertinentes aocontrole de vetores e pragas urbanas os seguintes profissionais: 
biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, farmacêutico, 
médico-veterinário e químico 

12.5. Licenças de Operação  (LO)  expedidas pelo órgão competente, que contemple o objeto do 
TR, quando for o caso. 

12.6. Alvará Sanitário da sede; 

12.7. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional competente, 
para serviços de controle de vetores e pragas urbanas, desinsetização, desratização e similares; 

12.8.Declaração do Responsável Técnico. devidamente habilitado para o exercício das funções 
relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de que 
acompanhará e se responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da 
contratação 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

13.1. Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de julho 021. 

Atenciosamente,  

Wesley  Santos Garcia 
Secretario Municipal de Saúde 

PPEF,EITURA DE 

AMARANT1 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  -,MA 
FL (S)14° 0 I,  
Rtibrica: 

Geane 

Secretaria 

Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro.  

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Senhor _ 
GABRIEL VIANA LIMA 
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária 
Nesta. 

Senhor Secretário, 

1  11 io pelo presente, na qualidade de Secretária Municipal de Educação do Município de Amarante do Maranhão-MA 
, s citar à abertura de Processo Licitatório tendo por objetoRegistro de Preços para eventual prestação dos serviços  di  

dedetização, desinsetização, desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o fornecimento de mão de obra, todo: 
os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos da Secretaria Municipal  di  
Educação do Municipio de Amarante do  Maranhao  - MA, conforme justificativa e especificações constantes no Termo  dc  
Referência, em Anexo. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de julho 2021. 

Atenciosamente, 

PREFEITURA DE 

ANIARANTI 
LM NOVO 'FM; 
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PM DE AMAFtANTE 
DO MARANHÃO - MA 
FL(S)N°  ()AtO  
Rúbrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP. 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1. Justifica-se a presente contratação por força erradicar e prevenir a proliferação de 
insetos de espécies diversas, especialmente baratas, escorpiões, cupins, formigas, 
observados em todos os prédios deste Município. Eliminar e prevenir a proliferação de 
ratos. Preservação e integridade da saúde dos servidores e usuários. 

1.2. A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e 
pelaLei 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

1.3. A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto 
Municipal n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de 
licitação para aquisição de bens e serviços comuns. 

1.4. Nos termos do artigo 47 e 48,  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão 
reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ou; 

1.5. Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva 
decota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei Complementar 
n° 123/2006. 

2. OBJETO: 

2.1. Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, 
desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o fornecimento de mão de 
obra, todos os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados nos 
prédios públicos Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Amarante do 
Maranhão - MA. 

3. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

V. TOTAL  
ITENS E COTA 
RESERVADA 

VALOR 
ESTIMADO 

   

QUANT 
UND V. UNITARIO 

PREFEITURA DE 

AMARAICI 
HM NOVO 
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHAQ ;MA 
FL (S) W  03b1  
Rtibrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000- CNPJ: 06.157.846/0001-16 

1 

ID ESPECIFICAÇÕES 

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 

DESINSETIZAÇÃO, 

DESINFECÇÃO E 

DESRATIZAÇÃO COM 0 

FORNECIMENTO DE  MAO  DE 

OBRA, TODOS OS INSUMOS, 

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, 

A SEREM EXECUTADOS NAS 

AREAS  INTERNAS E EXTERNAS 

DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 

AMARANTE - MA, CONFORME  

DEFINIDAS 

NO CONSELHO DE 

ENGENHARIA QUIMICA E 

TERMO DE REFERÊNCIA. 

SECRETARIA 

26250 

MUNICIPAL DE 

R$ 3,53 

EDUCAÇA0 

R$  

92.662,50 

AMP  

AR I ICIPA O .  

2 

4.  

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO, 

DESINFECÇÃO E 

DESRATIZAÇÃO COM O 

FORNECIMENTO DE MÃO DL 

OBRA, TODOS OS INSUMOS, 

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, 

A SEREM EXECUTADOS NAS 

AREAS  INTERNAS E EXTERNAS 

DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE 

AMARANTE - MA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS 

NO CONSELHO DE 

ENGENHARIA QUIMICA E 

TERMO DE REFERENCIA. 

8750 R$ 3 53 , 

R$ 123.550,00 
 

R$ 

30.887,50 

3500 

0 

COTA 

25%  

3 

SERVIÇO DE LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO 

E ASSEIO DAS CAIXAS D'ÁGUA 

DE DIVERSOS TAMANHOS 

(VOLUME), DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

AMARANTE - MA COM 

FORNECIMENTO DE  MAO  DE 

OBRA, 

TODOS OS MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS NECESSÁRIOS. 

UND 55 R$ 163,00 R$ 8.965,00 ITEM EXCLUSIVO R$ 8.965,00 

VALOR 
..., 

TOTAL R$ r71-- PPE5EITUPA Cit$ 

_,  AMMAN'  
UM NOVO 
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AMARANTE 
MARANHA - MA 
(5)N°  

Rabrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP. 65923-000 - CNPJ: 06157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
132.515,00 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

4.1.0s serviços/produtos deverão ser executados/entregues de acordo com a Ordem de 
Serviços/Fornecimento emitido pela Secretaria Requisitante. 

4.2.0 objeto solicitado deverá ser entregue/executado no prazo máximo definido na proposta de 
preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho, 
ordem de fornecimento/serviços ou documento equivalente; 

4.3. Fornecer o objeto conforme especificação, modelo e preço; 

4.4.Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, 
referentes ás condições firmadas. 

4.5. As embalagens e rótulos devem estar integros, sem manchas ou outras inadequações e 
devidamente lacrados. Devem possuir as seguintes informações: lote de fabricação, e 
descrição em português: tamanho, identificação de marca e modelo; quantidade; 
conteúdo. especificações do material. 

4.6. Os materiais devem ser entregues na embalagem original do fabricante. Não serão aceitos 
equipamentos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em embalagem frágil 
que não garantam a integridade dos materiais. Se importado, deve conter a etiqueta em 
português. 

4.7. A embalagem deverá informar as condições de armazenagem como: temperatura, limite de 
empilhamento  etc.  

4.8. Nota fiscal de venda: além das informações obrigatórias previstas em lei. deverá constar na 
nota fiscal o número e o item da Ordem de Fornecimento. 

4.9.0s produtos devem ser entregues na embalagem original do fornecedor. Não serão aceitos 
produtos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em embalagem frágil que não 
garantam a integridade dos materiais. 

5. FASES DO RECEBIMENTO: 

5.1.0 recebimento ocorrerá em três momentos: ato, recebimento provisório e recebimento 
definitivo; 

5.2.0 recebimento dos produtos ocorrerá de acordo com a programação de entregas. Será 
aceito o recebimento de parcelas programadas com ate cinco dias de ante r 1.8.9-11 A E 
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• M AMARANTE 
-)r) MARANHÃO - MA 

(3)N°  O 33  
Rúbrica: 

A DE  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 CNPJ: 06157846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
previamente aprovado, 

5.3.0s produtos/serviço entregue deverá ser obrigatoriamente da marca e modelo conforme 
consta na Ordem de Fornecimento/Serviços (OF/S); 

5.4.No ato do recebimento serão conferidas as informações especificadas na Nota Fiscal  (NF),  a 
Ordem de Fornecimento/Serviço (OF/S) e o material/serviço entregue. No caso de divergência 
de qualquer tipo  (ex:  quantidade, integridade, validade ou embalagem)  SERA  RECUSADO 0 
RECEBIMENTO parcial (ate 50% da  NF)  ou total, com a devida justificativa no verso da  NF,  
ouserá emitida Nota Fiscal de Devolução parcial (DF). 

5.5. É responsabilidade do fornecedor, firmar contratos com seus prestadores de serviço de 
transporte prevendo a espera durante o processo de recebimento/conferência, assim 
como prever o retorno com o material devolvido/recusado na mesma ocasião. 

5.6.Após esta fase de recebimento, o material passa a ser considerado em recebimento 
provisório. 

5.7.No recebimento provisório a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, terá até 5 
dias consecutivos para conferência e recebimento definitivo. Os volumes serão abertos 
para 

verificar se os materiais estão de acordo com a solicitação, OF/S, marca/modelo e quaisquer 
outras verificações julgar necessárias. 

5.8. No caso de divergência relevante o fornecedor será notificado para manifestação e 
solução no prazo máximo de 2 dias úteis. Passado este prazo, estará sujeito a sanções 
administrativasprevistas no Termo de Referencia e Edital 

5.9.As despesas para destinação dos materiais entregues com inadequações (ocorrências) 
serão de inteira responsabilidade do fornecedor, seja por transporte ou descarte, sem 
qualquerônus a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. 

6. FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. 0 pagamento será efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela 
CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da 
respectiva Ordem deFornecimento/Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova 
de regularidade relativaá Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal, diretamente naconta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, para o que deverá, na oportunidade,informar o nome do B 
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Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhão - MA 

PM DE AMARANTE 
DO  MARANHA  • MA 
FL (S) W _ 
Rtibrica: _ 

41,  

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações 
futuras sem a anuência das partes interessadas. 

PREFEITURA DE 

AIVIARANTI r.  
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO _ 
FL(S)P4° 01.  
Rtibrica; 

PPEFE1TUPA DE  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. A CONTRATADA se obriga a. 

a. Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA; 
b Dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da Saúde e 

atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando instituidas 
pelas Agências e Órgãos Oficiaisreguladores e/ou fiscalizadores; 

c. Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita 
execução dos serviços; 

d. Ter. em seu quadro, pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços 
contratados devendo apresentar o registro da empresa junto ao respectivo Conselho 
Regional, tudo em conformidade com a Resolução RCD n° 18, de 29 de fevereiro de 2000, 
da ANVISA/MS; 

e. Utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem interrupção na 
sua aplicação, bem corno contar  corn  equipamentos reservas para possíveis substituições 
em caso de defeito; 

f. Refazer, ás suas expensas, os serviços que tenham comprovadamente sido executados com 
erros ou imperfeição técnica; 

g. Não expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos produtos aplicados; 
h. Apresentar o receituário 2 (dois) dias antes das datas marcadas para execução dos serviços 

conforme cronog rama, com assinatura do Responsável Técnico, contendo todas as 
recomendações necessárias, inclusive os antídotos dos produtos, para informações médicas; 
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PM DE AMARANTTS. 
DO MARANHÃO - MA  
FL.  (S)N°  
Rubrica: 

Prefeitura Municipal de Amara nte do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

i. Enviar com 2 (dois) dias de antecedência a Ordem de Serviço a Contratante especificando: 
produto, Principio Ativo, Dose, EP1s, Hora de Aplicação com assinatura do Responsável 
Técnico, nome dos Técnicos de Aplicação; 

1- Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EP1'S, bem como 
obedecer as normas de segurançae medicina do trabalho para esse tipo de atividade; 

k. Não armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos na Unidade do 
CONTRATANTE; 

I. Assumir total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e ao 
patrimônio, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos 
funcionários da Contratada, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, 
quando da execução dos serviços; 

Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 
Pagamentos das faturas emitidas contra o CONTRATANTE 

m. Apresentar, até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual, cronograma 
físico das tarefas inerentes aos serviços contratados, consoante o presente Termo de 
Referência, bem como apresentar lista de produtos utilizados durante o processo de 
trabalho acompanhados da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos). Somente poderão ser utilizados os produtos desinfetantes devidamente 
registrados no Ministério da Saúde e o responsável técnico responde pela sua aquisição, 
utilização e controle; 

n. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de 
Referência, em observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação, 

o. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 
previdenciaria,assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo 
integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas; 

p. A CONTRATADA respondera por danos materiais à saúde de pacientes da CONTRATANTE 
que decorra deproblemas comprovadamente relacionados a qualidade do serviço prestado. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

a. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta, 

PREFEITURA DE 

AKIN:ANTI 
IFTIN 
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PM DE AMAP.^!•rr'S 
00 MARANHAO, MA 
FL (S)  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

c. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

d. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento/execução, fixando prazo para a sua correção; 

e. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

f. 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. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria que solicitar os serviços/fornecimento, 
por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

9.2. in1/4  Secretaria Municipal é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

9.3. A supervisão por parte da Secretaria Municipal, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

9.4. Não será admitida a subcontratação total do objeto contratado. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

10.1. É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

continuidade do contrato. 

11. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS: 

11.1. Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA às seguintes sanOes, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

PREFEITUPA DE 

Ammburrn r  
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PM DE AMAFtANTE 
DO  MARANHA  • MA 
FL (S) 
Rúbrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP. 65923-000 - CNPJ: 06 157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

11.2. Advertência. 

11 3. Multa. 

11.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. por até 5 (cinco) anos. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.1. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

12.2. Apresentar a seguinte documentação no ato da contratação: Licença Ambiental, Alvará 
Sanitário expedido pela Inspetoria de Saúde Municipal ou Estadual, Atestado de 
Capacidade Técnica Registrado no Conselho Classista, Certidão de Registro e Quitação do 
respectivo conselho classista do Responsável Técnico (ORO), Certificado de Cadastro junto 
ao IBAMA, conforme Lei n°6.938, de 31 de agosto de 1981: 

12.3. Deverá apresentar o registro do Responsável Técnico pelas atividades no Conselho da 
entidade profissional competente. 

12.4. A comprovação do vinculo empregaticio do profissional previsto neste Termo de Referência 
deverá ser feita mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho expedida pelo 
Ministério do Trabalho, ficha de registro do empregado ou contrato de prestação de 
serviço. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será realizada 
mediante a apresentação de copia do contrato social ou certidão da Junta Comercial, ou 
ato constitutivo da empresa devidamente atualizado. 

PREFEITURA DE 

AMARANT1 
Novo!Fm: 
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO- MA  
FL  (S)W 
Rubrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06,157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

* De acordo Com a Resolução - RDC n° 18, de 29 de fevereiro de 2000 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, são habilitados para o exercício das funções relativas ás 
atividades pertinentes aocontrole de vetores e pragas urbanas os seguintes profissionais: 
biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, farmacêutico, 
médico-veterinário e químico. 

12.5. Licenças de Operação  (LO)  expedidas pelo órgão competente, que contemple o objeto do 
TR, quando for o caso 

12.6. Alvará Sanitário da sede: 

12.7. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional competente, 
para serviços de controle de vetores e pragas urbanas, desinsetização, desratização e similares; 

12.8. Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções 
relativas ás atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de que 
acompanhará e se responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da 
contratação. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

13.1. Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de julho 2021. 

Atenciosamente, 

Geane  
Secretaria pal de Ec1396ção 

PPEFEITURA DE 

AMARANTE 
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PM DE APAARANTE 
DO MARANHAq - MA 
FL (S) Pr 01 
Rabrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229. Centro. 

CEP: 65923-000 -  CNN:  06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS IRP 

Ao Senhor _ 
GABRIEL VIANA LIMA 
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária 
Nesta. 

Senhor Secretário, 

.nho pelo presente, na qualidade de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Amarante do 
Maranhão-MA, solicitar à abertura de Processo Licitatório tendo por objetoRegistro de Preços para eventual prestação dos 
serviços de dedetização, desinsetização, desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água  corn  o fornecimento de mão 
de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados nos prédios públicos da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Municipio de Amarante do  Maranhao  - MA, conforme justificativa e 
especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de julho 2021. 

Atenciosamente, 

DenhaM. d 
secreta t•Au 

Assistencia  
Port.  : 302/2 

DENHA MIRANDA DA SILVA 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

PREFEITURA DE 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1. Justifica-se a presente contratação por força erradicar e prevenir a proliferação de 
insetos de espécies diversas, especialmente baratas, escorpiões, cupins, formigas, 
observados emtodos os prédios deste Município Eliminar e prevenir a proliferação de 
ratos. Preservação e integridade da saúde dos servidores e usuários. 

1.2. A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e 
pelaLei 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

1.3. A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto 
Municipal n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de 
licitação para aquisição de bens e serviços comuns. 

1.4. Nos termos do artigo 47 e 48.  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza  divisive!,  serão 
reservadospara participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ou; 

1.5. Por se tratar de licitação  corn  participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva 
de cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

2. OBJETO: 

2.1. Registro de Pregos para eventual prestação dos serviços de dedetização, 
desinsetização. desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o 
fornecimento de mão de obra,todos os insumos. materiais, equipamentos necessários a 
serem executados nos prédios públicos Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
do Municipio de Amarante do Maranhão - MA. 

3. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

r ITEM  DESCRIÇÃO J UNID QUANT V.UNIT V.TOTAL 

PREFEITUPA DE  

 

Pagina 2 de 13 



PM DE AMARANTE 
DO  MARANHA  • MA 
FL (S)Pir 
Ritbrica:  . moteroi- Arf  

UNID 25 
R$ 

163.00 
R$ 4.075,00 

   

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO, 
DESINFECÇÃO E 
DESRATIZAÇÃO COM 0 
FORNECIMENTO DE  MAO  DE 
OBRA, TODOS OS INSUMOS, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
NECESSÁRIOS, A SEREM M2 20000 R$ 3.53 R$ 70.600,00 
EXECUTADOS NAS  AREAS  
INTERNAS E EXTERNAS DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS DE 
AMARANTE - MA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS 
NO CONSELHO DE 
ENGENHARIA QUIMICA E 
TERMO DE REFERENCIA. 

2  

SERVIÇO DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO, 
HIGIENIZAÇÁO E ASSEIO DAS 
CAIXAS D'ÁGUA DE DIVERSOS 
TAMANHOS (VOLUME), DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE AMARANTE - 
MA COM FORNECIMENTO DE  
MAO  DE OBRA, 
TODOS OS MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
NECESSÁRIOS. 

VALOR TOTAL R$ R$ 74.675,00 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

4.1.0s serviços/produtos deverão ser executados/entregues de acordo com a Ordem de 
Serviços/Fornecimento emitido pela Secretaria Requisitante. 

4.2.0 objeto solicitado deverá ser entregue/executado no prazo máximo definido na proposta de 
preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho, 
ordem de fornecimento/serviços ou documento equivalente: 

4.3. Fornecer o objeto conforme especificação, modelo e preço; 

4.4.Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, 
referentes às condições firmadas, 

PREFEITURA DE 

MOIARN411.1 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
4.5. As embalagens e rótulos devem estar integros, sem manchas ou outras inadequações e 

devidamente lacrados. Devem possuir as seguintes informações: lote de fabricação, e 
descrição em português; tamanho, identificação de marca e modelo, quantidade; 
conteúdo, especificações do material. 

4.6. Os materiais devem ser entregues na embalagem original do fabricante. Não serão 
aceitos equipamentos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em 
embalagem frágil quenão garantam a integridade dos materiais. Se importado, deve conter 
a etiqueta em português. 

4.7. A embalagem deverá informar as condições de armazenagem como: temperatura, limite 
de empilhamento  etc.  

4.8. Nota fiscal de venda: além das informações obrigatórias previstas em lei, deverá constar 
na nota fiscal o número e o item da Ordem de Fornecimento. 

4.9.0s produtos devem ser entregues na embalagem original do fornecedor. Não serão aceitos 
produtos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em embalagem frágil que 
não garantam a integridade dos materiais. 

5. FASES DO RECEBIMENTO: 

5.1.0 recebimento ocorrerá em três momentos: ato, recebimento provisório e recebimento 
definitivo; 

5.2.0 recebimento dos produtos ocorrerá de acordo com a programação de entregas. Será 
aceito o recebimento de parcelas programadas com até cinco dias de antecedência, salvo 
se previamente aprovado; 

5.3.0s produtos/serviço entregue deverá ser obrigatoriamente da marca e modelo conforme 
consta na Ordem de Fornecimento/Serviços (OF/S); 

5.4.No ato do recebimento serão conferidas as informações especificadas na Nota Fiscal  (NF),  
a Ordem de Fornecimento/Serviço (OF/S) e o material/serviço entregue. No caso de 
divergênciade qualquer tipo  (ex:  quantidade, integridade, validade ou embalagem)  SERA  
RECUSADO 0 RECEBIMENTO parcial (até 50% da  NF)  ou total, com a devida justificativa 
no verso da  NF,  ousera emitida Nota Fiscal de Devolução parcial (DF). 

PREFEITURA DE 
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Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

5.5.E responsabilidade do fornecedor, firmar contratos com seus prestadores de serviço de 
transporte prevendo a espera durante o processo de recebimento/conferência, assim como 
prever o retorno com o material devolvido/recusado na mesma ocasião. 

5 6.Apos esta fase de recebimento, o material passa a ser considerado em recebimentoprovisorio. 

5.7.No recebimento provisório a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, terá até 5 
dias consecutivos para conferência e recebimento definitivo. Os volumes serão abertos para 

verificar se os materiais estão de acordo com a solicitação, OF/S, marca/modelo e quaisquer 
outras verificações julgar necessárias. 

5.8. No caso de divergência relevante o fornecedor será notificado para manifestação e solução 
no prazo máximo de 2 dias úteis Passado este prazo, estará sujeito a sanções 
administrativasprevistas no Termo de Referência e Edital. 

5.9.As despesas para destinação dos materiais entregues com inadequações (ocorrências) serão 
de inteira responsabilidade do fornecedor, seja por transporte ou descarte, sem qualquerônus 
a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. 

6. FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. 0 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de 
Fornecimento/Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa 

Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS 
(Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na 
conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, 
informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o 
crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. A CONTRATADA se obriga a: 

a. Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA; 
b. Dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da Saúde e 

atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando instituidas 
pelas Agências e Órgãos Oficiaisreguladores e/ou fiscalizadores; 

PPEFFITURA DF 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ, 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita 
execução dos serviços; 
Ter, em seu quadro, pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços 
contratados devendo apresentar o registro da empresa junto ao respectivo Conselho 
Regional, tudo em conformidade com a Resolução RCD n° 18, de 29 de fevereiro de 2000, 
da ANVISA/MS; 
Utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem interrupção na 
sua aplicação, bem como contar com equipamentos reservas para possíveis substituições 
em caso de defeito; 
Refazer, às suas expensas, os serviços que tenham comprovadamente sido executados com 
erros ou imperfeição técnica; 
Não expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos produtos aplicados; 
Apresentar o receituário 2 (dois) dias antes das datas marcadas para execução dos serviços 
conforme cronograma, com assinatura do Responsável Técnico, contendo todas as 
recomendações necessárias, inclusive os antídotos dos produtos, para informações médicas; 

Enviar com 2 (dois) dias de antecedência a Ordem de Serviço à Contratante especificando: 
produto, Principio Ativo. Dose, EP1s, Hora de Aplicação com assinatura do Responsável 
Técnico, nome dos Técnicos de Aplicação; 
Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S, bem como 
obedecer às normas de segurangae medicina do trabalho para esse tipo de atividade; 
Não armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos na Unidade do 
CONTRATANTE; 
Assumir total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e ao 
patrimônio, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos 
funcionários da Contratada, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, 
quando da execução dos serviços; 

Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 
Pagamentos das faturas emitidas contra o CONTRATANTE 

m. Apresentar, até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual, cronograma 
físico das tarefas inerentes aos serviços contratados, consoante o presente Termo de 
Referencia, bem como apresentar lista de produtos utilizados durante o processo de 
trabalho acompanhados da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos). Somente poderão ser utilizados os produtos desinfetantes devidamente 
registrados no Ministério da Saúde e o responsável técnico responde pela sua aquisição, 
utilização e controle; 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
n. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de 

Referência, em observância ás recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 

o. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 
previdenciária,assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo 
integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas; 

p. A CONTRATADA responderá por danos materiais à saúde de pacientes da CONTRATANTE 
que decorra deproblemas comprovadamente relacionados à qualidade do serviço prestado. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

81. A CONTRATANTE se obriga a: 

a. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta, 

c. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

d. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento/execução, fixando prazo para a sua correção; 

e. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

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. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria que solicitar os serviços/fornecimento, 
por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

9.2. À Secretaria Municipal é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

9.3. A supervisão por parte da Secretaria Municipal, sob qualquer forma, não isega ou diminui a 
t trli responsabilidade da CONTRATADA. na  perfeita execução de suas taref .' P P E FEITU PA DE j   

l' 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

9.4. Não  sera  admitida a subcontratação total do objeto contratado. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

10.1. É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo á execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
á continuidade do contrato. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1. Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA às seguintes sanções mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório.  

11.2. Advertência. 

11.3. Multa. 

11.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por até 5 (cinco) anos. 

12, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.1. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

12.2. Apresentar a seguinte documentação no ato da contratação: Licença Ambiental, Alvará 
Sanitário expedido pela Inspetoria de Saúde Municipal ou Estadual. Atestado de 
Capacidade Técnica Registrado no Conselho Classista, Certidão de Registro e Quitação do 
respectivo conselho classista do Responsável Técnico (CRQ), Certificado de Cadastro junto 
ao IBAMA, conforme Lei n°6.938, de 31 de agosto de 1981; 

12.3. Deverá apresentar o registro do Responsável Técnico pelas atividades no Conselho da 
entidade profissional competente. 

W.  
rr PPEFEITUPA  DF  ak AK  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ. 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

12.4.A comprovação do vinculo empregaticio do profissional previsto neste Termo de Referencia 
deverá ser feita mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho expedida pelo 
Ministério do Trabalho, ficha de registro do empregado ou contrato de prestação de 
serviço. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação será realizada 
mediante a apresentação de copia do contrato social ou certidão da Junta Comercial, ou 
ato constitutivo da empresa devidamente atualizado. 

* De acordo Com a Resolução - RDC n° 18, de 29 de fevereiro de 2000 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, são habilitados para o exercício das funções relativas ás 
atividades pertinentes aocontroie de vetores e pragas urbanas os seguintes profissionais: 
biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, farmacêutico, 
médico-veterinário e químico. 

12.5. Licenças de Operação  (LO)  expedidas pelo órgão competente, que contemple o objeto do 
TR, quando for o caso. 

12.6. Alvará Sanitário da sede; 

12.7. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional competente, 
para serviços de controle de vetores e pragas urbanas, desinsetização, desratização e similares; 

12.8 Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções 
relativas ás atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de que 
acompanhará e se responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da 
contratação. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

13.1. Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de julho 2021. 

Atenciosamente, 

Denha M' 
Secret MUC 

AssIstêncl  
POrt.: 302/ 

DENHA MIRANDA DA SItVA 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

F' E7- 17-7tT,;pi..,  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP.  65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Senhor _ 
GABRIEL VIANA LIMA 
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária 
Nesta. 

Senhor Secretário, 

litho  pelo presente, na qualidade de Secretário Municipal de Administração do Município de Amarante  dc  
Maranhão-MA, solicitar á abertura de Processo Licitatário tendo por objetoRegistro de Preços para eventua 
prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'ágw 
com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executado: 
nos prédios públicos da Secretaria Municipal de Administração do Municipio de Amarante do  Maranhao  - MA 
conforme justificativa e especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo. 

Amarante do Maranhão - MA, 12 de julho 2021. 

Atenciosamente, 

José  Ronal  o Morais Franco 
Secretario Municipal de Administração 

PP.EFFITURA DE  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1. Justifica-se a presente contratação por força erradicar e prevenir a proliferação de 
insetos de espécies diversas, especialmente baratas, escorpiões, cupins, formigas, 
observados em todos os prédios deste Município. Eliminar e prevenir a proliferação de 
ratos. Preservação e integridade da saúde dos servidores e usuários. 

1.2. A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e 
pelaLei 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

1.3. A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto 
Municipal n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de 
licitação para aquisição de bens e serviços comuns. 

1.4. Nos termos do artigo 47 e 48,  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza  divisive!,  serão 
reservadospara participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ou; 

1.5. Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva 
decota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art  48,  III,  da Lei Complementar 
n° 123/2006. 

2. OBJETO: 

2.1. Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, 
desinfecção, desratização e limpeza das caixas d'água com o fornecimento de mão de 
obra, todos os insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados nos 
prédios públicos Secretaria Municipal de Administração do Municipio de Amarante do 
Maranhão - MA. 

3. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

ITEM  DESCRIÇÃO UNID QUANT V.UNIT V TOTAL  

PREFEITURA DE 
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PIVo DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - MA 
FL (S) W () 0 3 
Rtibrica: 

VALOR TOTAL R$ R$ 37.745,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO, 
DESINFECÇÃO E 
DESRATIZAÇÃO COM 0 
FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, TODOS OS INSUMOS, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
NECESSÁRIOS, A SEREM M2 10000 R$ 3,53 R$ 35.300,00 
EXECUTADOS NAS  AREAS  
INTERNAS E EXTERNAS DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS DE 
AMARANTE - MA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS 
NO CONSELHO DE 
ENGENHARIA QUIMICA E 
TERMO DE REFERENCIA 

1 

SERVIÇO DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO, 
HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DAS 
CAIXAS D'ÁGUA DE DIVERSOS 
TAMANHOS (VOLUME), DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE AMARANTE - 
MA COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA. 
TODOS OS MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 
NECESSÁRIOS. 

2  M131 15 
R$ 

163,00 
R$ 2.445,00 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

4.1.0s serviços/produtos deverão ser executados/entregues de acordo com a Ordem de 
Serviços/Fornecimento emitido pela Secretaria Requisitante. 

4.2.0 objeto solicitado deverá ser entregue/executado no prazo máximo definido na proposta de 
preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho, 
ordem de fornecimento/serviços ou documento equivalente; 

4.3. Fornecer o objeto conforme especificação, modelo e prego; 

4.4.Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, 
referentes às condições firmadas; 

4.5. As embalagens e rótulos devem estar integros, sem rnchas ou outr 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
devidamente lacrados. Devem possuir as seguintes informações: lote de fabricação, e 
descrição em português; tamanho, identificação de marca e modelo; quantidade; 
conteúdo, especificações do material. 

4.6. Os materiais devem ser entregues na embalagem original do fabricante. Não serão aceitos 
equipamentos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em embalagem frágil 
que não garantam a integridade dos materiais. Se importado, deve conter a etiqueta em 
português. 

4.7. A embalagem deverá informar as condições de armazenagem como: temperatura, limite de 
empilhamento  etc.  

4.8. Nota fiscal de venda: além das informações obrigatórias previstas em lei, deverá constar na 
nota fiscal o número e o item da Ordem de Fornecimento. 

4.9.0s produtos devem ser entregues na embalagem original do fornecedor. Não serão aceitos 
produtos que forem abertos e reembalados ou acondicionados em embalagem frágil que não 
garantam a integridade dos materiais. 

5. FASES DO RECEBIMENTO: 

5.1.0 recebimento ocorrerá em três momentos: ato, recebimento provisório e recebimento 
definitivo; 

5.2.0 recebimento dos produtos ocorrerá de acordo com a programação de entregas. Será 
aceito o recebimento de parcelas programadas com até cinco dias de antecedência, salvo se 
previamente aprovado; 

5.3.0s produtos/serviço entregue deverá ser obrigatoriamente da marca e modelo conforme 
consta na Ordem de Fornecimento/Serviços (OF/S); 

5.4.No ato do recebimento serão conferidas as informações especificadas na Nota Fiscal  (NF),  a 
Ordem de Fornecimento/Serviço (OF/S) e o material/serviço entregue. No caso de divergência 
de qualquer tipo  (ex:  quantidade, integridade, validade ou embalagem)  SERA  RECUSADO 0 
RECEBIMENTO parcial (até 50% da  NF)  ou total, com a devida justificativa no verso da  NF,  
ouserá emitida Nota Fiscal de Devolução parcial (DF) 

PPEEFITUPA DE 

AMARAN11 
ilt.1 NOVO `FM‘ 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ.  06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

5.5.É responsabilidade do fornecedor, firmar contratos com seus prestadores de serviço de 
transporte prevendo a espera durante o processo de recebimento/conferência, assim como 
prever o retorno com o material devolvido/recusado na mesma ocasião. 

5.6.Após esta fase de recebimento, o material passa a ser considerado em recebimentoprovisório. 

5.7.No recebimento provisório a Prefeitura Municipal de Amar ante do Maranhão - MA, terá até 5 
dias consecutivos para conferência e recebimento definitivo. Os volumes serão abertos para 

verificar se os materiais estão de acordo com a solicitação, OF/S, marca/modelo e quaisquer 
outras verificações julgar necessárias 

5.8. No caso de divergência relevante o fornecedor  sera  notificado para manifestação e solução 
no prazo máximo de 2 dias úteis. Passado este prazo, estará sujeito a sanções 
administrativasprevistas no Termo de Referência e Edital. 

5.9.As despesas para destinação dos materiais entregues com inadequações (ocorrências) serão 
de inteira responsabilidade do fornecedor, seja por transporte ou descarte, sem qualquerônus 
a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

6. FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. 0 pagamento  sera  efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de 
Fornecimento/Serviços e das certidões de regularidade fiscal-  Prova de regularidade relativa 

Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS 
(Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na 
conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, 
informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde devera ocorrer o 
crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. A CONTRATADA se obriga a: 

a. Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA; 
b. Dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no Ministério da Saúde e 

atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando instituidas 
pelas Agências e Órgãos Oficiaisreguladores e/ou fiscalizadores; 

PREFEITURA DE 

AMARAINM 
UM „,,,c).,N„  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

c. Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita 
execução dos serviços; 

d. Ter, em seu quadro, pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços 
contratados devendo apresentar o registro da empresa junto ao respectivo Conselho 
Regional, tudo em conformidade com a Resolução  ROD  n° 18, de 29 de fevereiro de 2000, 
da ANVISA/MS; 

e. Utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem interrupção na 
sua aplicação, bem como contar com equipamentos reservas para possíveis substituições 
em caso de defeito; 

f. Refazer, às suas expensas, os serviços que tenham comprovadamente sido executados com 
erros ou imperfeição técnica; 

g. Não expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos produtos aplicados; 
h. Apresentar o receituário 2 (dois) dias antes das datas marcadas para execução dos serviços 

conforme cronograma, com assinatura do Responsável Técnico, contendo todas as 
recomendações necessárias, inclusive os antídotos dos produtos, para informações médicas; 

i. Enviar com 2 (dois) dias de antecedência a Ordem de Serviço à Contratante especificando: 
produto, Principio Ativo, Dose, EP1s, Hora de Aplicação com assinatura do Responsável 
Técnico, nome dos Técnicos de Aplicação; 

j. Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S, bem como 
obedecer às normas de segurançae medicina do trabalho para esse tipo de atividade; 

k. Não armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos na Unidade do 
CONTRATANTE; 

I. Assumir total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e ao 
patrimônio, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos 
funcionários da Contratada, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, 
quando da execução dos serviços; 

Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 
Pagamentos das faturas emitidas contra o CONTRATANTE 

PREFEITURA DE 

AMARAKM 
UM Novo  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

m. Apresentar, ate 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual, cronograma 
físico das tarefas inerentes aos serviços contratados, consoante o presente Termo de 
Referência, bem como apresentar lista de produtos utilizados durante o processo de 
trabalho acompanhados da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos). Somente poderão ser utilizados os produtos desinfetantes devidamente 
registrados no Ministério da Saúde e o responsável técnico responde pela sua aquisição, 
utilização e controle; 

n. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de 
Referencia, em observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 

o. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 
previdenciaria,assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo 
integralmente pelos  emus  resultantes das infrações cometidas; 

p. A CONTRATADA responderá por danos materiais a saúde de pacientes da CONTRATANTE 
que decorra deproblemas comprovadamente relacionados a qualidade do serviço prestado. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. A CONTRATANTE se obriga a.  

a. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referencia; 

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

d. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento/execução, fixando prazo para a sua correção; 

e. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

f. 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. 

PREFEITURA DE 
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Prefeitura Municipal de Amaranto do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

9. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1.A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria que solicitar os serviços/fornecimento, 
por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

9.2. À Secretaria Municipal é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

9.3. A supervisão por parte da Secretaria Municipal. sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA. na  perfeita execução de suas tarefas. • 9.4. Não será admitida a subcontratação total do objeto contratado. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

10.1 E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

continuidade do contrato. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11 1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA ás seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

40 11.2. Advertência. 

11.3. Multa. 

11.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por até 5 (cinco) anos. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.1. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

PPEFEITUPA DE  
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Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

12.2. Apresentar a seguinte documentação no ato da contratação: Licença Ambiental, Alvará 
Sanitário expedido pela Inspetoria de Saúde Municipal ou Estadual, Atestado de 
Capacidade Técnica Registrado no Conselho Classista, Certidão de Registro e Quitação 
dorespectivo conselho classista do Responsável Técnico (CRQ), Certificado de Cadastro 
juntoao IBAMA, conforme Lei n°6.938, de 31 de agosto de 1981; 

12.3. Deverá apresentar o registro do Responsável Técnico pelas atividades no Conselho da 
entidade profissional competente. 

12.4. A comprovação do vinculo empregaticio do profissional previsto neste Termo de 
Referênciadeverá ser feita mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho 
expedida pelo Ministério do Trabalho, ficha de registro do empregado ou contrato de 
prestação de serviço. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal 
comprovação  sera  realizadamediante a apresentação de cópia do contrato social ou 
certidão da Junta Comercial, ou ato constitutivo da empresa devidamente atualizado. 

* De acordo Com a Resolução - RDC n° 18, de 29 de fevereiro de 2000 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, são habilitados para o exercício das funções relativas 
as atividades pertinentes aocontrole de vetores e pragas urbanas os seguintes 
profissionais: biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, 
farmacêutico, médico-veterinário e químico. 

12.5. Licenças de Operação  (LO)  expedidas pelo órgão competente, que contemple o objeto 
do IR, quando for o caso. 

12.6. Alvará Sanitário da sede; 
12.7. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional 
competente,para serviços de controle de vetores e pragas urbanas. desinsetização, 
desratização e similares: 
12.8. Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício das 

funções relativas as atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de 
que acompanhará e se responsabilizara pelos serviços prestados durante todo o período 
da contratação. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

13.1. Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Pregos de Mercado. 

Amarante do Maranhao - MA, 12 de  julho  2021. 

At iosamente,  

José  Ronald  Mrais Franco 
Secretario Munici  al  de Administração 

110-111111. 1111-1111.11 111611r"lia II MIER 
r, ,  
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