
COVERNt~ D4 ESTAD4 

TERMO DE REFERENCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM LOCAÇÃO DE 
CLIMATIZADORES E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS I`EiRAS DE PRODUTOS REGIONAIS E DEMAIS EVENTOS APOIADOS PELA 
AGÉNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, EM TODO 
O ESTADO DO AMAZONAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
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MAZON~S 
GQVERNta D4 ESTAC30 

1. DADOS DA INSTITUIçÃO 

Órgão /Entidade Proponente C.N.P.J. N° 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS 05.867.581 /0001-87 

Endereço 

Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460 -Conjunto Atílio Andreazza -Japiim II 

Cidade UF CEP Telefone 

Manaus Amazonas 69.077-730 +55 (92) 

Responsável 
Nome: Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho 
Cargo: Presidente em exercício 
C.P.F.: 516.396.882-34 
C.I./Orgão Expedidor: 16208510 
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2.1. Contratação de empresa especializada em serviços de locação de banheiros químicos 
e climatizadores, para realização de Feiras de Produtos Regionais e Eventos 
Agropecuários destinados ao fortalecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar, 
pesca e psicultura no Estado do Amazonas, conforme condições, quantidades e 
exigéncias estabelecidas neste instrumento, na forma que abaixo se específica: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

01 

LOCAÇÃO CLIMATIZADORES, Descrição: 

Regulagem de Neblina, vazão de ar de 

18.000 m3/h, nível máximo de ruído de 67 

dB, tensão 220 V, reservatório de 100 litros, 

com instalação, desinstalação e 

fornecimento de água. 

Para atender as demandas da zona 

urbana e rural na Cidade de Manaus. 

Unidade 60 100 6.000 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

02 

LOCAÇÃO CLIMATIZADORES, Descrição: 

Regulagem de Neblina, vazão de ar de 

18.000 m3/h, nível máximo de ruído de 67 

dB, tensão 220 V, reservatório de 100 litros, 

com instalação, desinstalação e 

fornecimento de água. 

Para atender as demandas de 12 

municípios do entorno de Manaus 

(Manacapuru; Iranduba; Novo Airão; 

Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; 

Itacoatiara; Careiro da Várzea; Careiro; 

Manaquiri; Autazes; (tapiranga e Silves). 

Unidade 40 48 1.920 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

03 

LOCAÇÃO CLIMATIZADORES, 

Descrição: Regulagem de Neblina, 

vazão de ar de 18.000 m3/h, nível 

máximo de ruído de 67 dB, tensão 220 

V, reservatório de 100 litros, com 

instalação, desinstalação e 

fornecimento de ãgua. 

Para atender 49 Municípios do 

interior do Estado do Amazonas 

(Alvarães; Amaturá; Anamã; Anori; 

Apuí; Atalaia do Norte; Barcelos; 

Barreirinha; Benjamim Constant; 

Beruri; Boa vista do Ramos; Boca 

do Acre; Borba; Caapiranga; 

Canutama; Carauari; Coari; 

Codajás; Eirunepé; Envira; Fonte 

Boa; Guajará; Humaitá; Ipixuna; 

Itamarati; Japurá; Juruá; Jutaí; 

Lábrea; Manicoré; Maraã; Maués; 

Nhamundá; Nova Olinda do Norte; 

Novo Aripuanã; Parintins; Pauini; 

Santa Isabel do Rio Negro; Santo 

Antonio do Içá; São Gabriel da 

Cachoeira; São Paulo de Olivença; 

São Sebastião do Uatumã; 

Tabatinga; Tapauá; Tefé; 

Tonantins; Uarini; Urucará e 

Urucurituba). 

Unidade 40 98 3.920 

~ 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

04 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 

Tipo: Standard. Descrição: Caixa de 

dejetos com assento; Suporte para papel 

higiênico; Piso antiderrapante; Identificação 

(Feminino); Ponto de ventilação natural; 

Sistema de trava com chave; indicador 

livre/ocupado; Mictório; Teto translúcido. 

Para atender as demandas da zona 

urbana e rural na Cidade de Manaus. 

Unidade 
25 20 500 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

05 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 

Tipo: Standard. Descrição: Caixa de 

dejetos com assento; Suporte para papel 

higiênico; Piso antiderrapante; Identificação 

(Masculino); Ponto de ventilação natural; 

Sistema de trava com chave; indicador 

livre/ocupado; Mictório; Teto translúcido. 

Para atender as demandas da zona 

urbana e rural na Cidade de Manaus. 

Unidade 
25 20 500 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

06 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 
Tipo: Deficiente físico. Descrição: Caixa 
de dejetos com assento; Suporte para papel 
higiênico; Piso antiderrapante; Identificação 
(Masculino/Feminino); Ponto de ventilação 
natural; Sistema de trava com chave; 
indicador livre/ocupado; Mictório; Teto 
translúcido. Conforme a Lei n° 13.825/19 
referente as pessoas com mobilidade 
reduzida que corresponde ao número 
mínimo de banheiros químicos acessíveis 
corresponderá 10% do total. 
Para atender as demandas da zona 

urbana e rural na Cidade de Manaus. 

Unidade 
05 20 100 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

07 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 

Tipo: Standard. Descrição: Caixa de 

dejetos com assento; Suporte para papel 

higiênico; Piso antiderrapante; Identificação 

(Masculino); Ponto de ventilação natural; 

Sistema de trava com chave; indicador 

livre/ocupado; Mictório; Teto translúcido. 

Para atender as demandas de 12 

municípios do entorno de Manaus 

(Manacapuru; Iranduba; Novo Airão; 

Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; 

Itacoatiara; Careiro da Várzea; Careiro; 

Manaquiri; Autazes; (tapiranga e Silves). 

Unidade 
25 60 1.500 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

08 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 

Tipo: Standard. Descrição: Caixa de 

dejetos com assento; Suporte para papel 

higiênico; Piso antiderrapante; Identificação 

(Feminino); Ponto de ventilação natural; 

Sistema de trava com chave; Indicador 

livre/ocupado; Mictório; Teto translúcido. 

Para atender as demandas de 12 

municípios do entorno de Manaus 

(Manacapuru; Iranduba; Novo Airão; 

Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; 

Itacoatiara; Careiro da Várzea; Careiro; 

Manaquiri; Autazes; Itapiranga e Silves). 

Unidade 
25 60 1.500 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

09 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 
Tipo: Deficiente físico. Descrição: Caixa 
de dejetos com assento; Suporte para papel 
higiênico; Piso antiderrapante; Identificação 
(Masculino/Feminino); Ponto de ventilação 
natural; Sistema de trava com chave; 
indicador livre/ocupado; Mictório; Teto 
translúcido. Conforme a Lei n° 13.825/19 
referente as pessoas com mobilidade 
reduzida que corresponde ao número 
mínimo de banheiros químicos acessíveis 
corresponderá 10% do total. 
Para atender as demandas de 12 

municípios do entorno de Manaus 

(Manacapuru; Iranduba; Novo Airão; 

Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; 

Itacoatiara; Careiro da Várzea; Careiro; 

Manaquiri; Autazes; Itapiranga e Silves). 

Unidade 
05 60 300 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

10 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO 

QUÍMICO, Tipo: Standard. 

Descrição: Caixa de dejetos com 

assento; Suporte para papel 

higiênico; Piso antiderrapante; 

Identificação (Masculino); Ponto de 

ventilação natural; Sistema de trava 

com chave; Indicador livre/ocupado; 

Mictório; Teto translúcido. 

Para atender 49 Municípios do 

interior do Estado do Amazonas 

(Alvarães; Amaturá; Anamã; Anori; 

Apuí; Atalaia do Norte; Barcelos; 

Barreirinha; Benjamim Constant; 

Beruri; Boa vista do Ramos; Boca 

do Acre; Borba; Caapiranga; 

Canutama; Carauari; Coari; 

Codajás; Eirunepé; Envira; Fonte 

Boa; Guajará; Humaitá; Ipixuna; 

Itamaratì; Japurá; Juruá; Jutaí; 

Lábrea; Manicoré; Maraã; Maués; 

Nhamundá; Nova Olinda do Norte; 

Novo Aripuanã; Parintins; Pauini; 

Santa Isabel do Rio Negro; Santo 

Antonio do Içá; São Gabriel da 

Cachoeira; São Paulo de Olivença; 

São Sebastião do Uatumã; 

Tabatinga; Tapauá; Tefé; 

Tonantins; Uarini; Urucará e 

Urucurituba). 

Unidade 50 20 1.000 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM -CEP 69077-730 AD 

►lgêr~Cía dè ~]es~nvaslvxrttentº 
ã~astentávc~= ~t~ Arrk~xor~ 



~ 

AtONAS 
GOVERNU D4 ESTA©O 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

11 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO 

QUÍMICO, Tipo: Standard. 

Descrição: Caixa de dejetos com 

assento; Suporte para papel 

higiênico; Piso antiderrapante; 

Identificação (Feminino); Ponto de 

ventilação natural; Sistema de trava 

com chave; indicador livre/ocupado; 

Mictório; Teto translúcido. 

Para atender 49 Municípios do 

interior do Estado do Amazonas 

(Alvarães; Amaturá; Anamã; Anori; 

Apuí; Atalaia do Norte; Barcelos; 

Barreirinha; Benjamim Constant; 

Beruri; Boa vista do Ramos; Boca 

do Acre; Borba; Caapiranga; 

Canutama; Carauari; Coari; 

Codajás; Eirunepé; Envira; Fonte 

Boa; Guajará; Humaitá; Ipixuna; 

Itamarati; Japurá; Juruá; Jutaí; 

Lábrea; Manicoré; Maraã; Maués; 

Nhamundá; Nova Olinda do Norte; 

Novo Aripuanã; Parintins; Pauini; 

Santa Isabel do Rio Negro; Santo 

Antonio do Içá; São Gabriel da 

Cachoeira; São Paulo de Olivença; 

São Sebastião do Uatumã; 

Tabatinga; Tapauá; Tefé; 

Tonantins; Uarini; Urucará e 

Urucurituba). 

Unidade 50 20 

y 

1.000 
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ITEM 

.. ...... ... . . . .... .... . .. . . 

DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE. DE 

PRODUTOS 

POR DIÁRIA 

QTDE. 

DE 

DIÁRIAS 

TOTAL 

DE 

DIÁRIAS 

~` 

12

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 
Tipo: Deficiente físico. Descrição: Caixa 
de dejetos com assento; Suporte para papel 
higiénico; Piso antiderrapante; Identificação 
(Masculino/Feminino); Ponto de ventilação 
natural; Sistema de trava com chave; 
indicador livre/ocupado; Mictório; Teto 
translúcido. Conforme a Lei n° 13.825/19 
referente as pessoas com mobilidade 
reduzida que corresponde ao número 
mínimo de banheiros químicos acessíveis 
corresponderá 10% do total. 
Para atender 49 Municípios do interior do 

Estado do Amazonas (Alvarães; 

Amaturá; Anamã; Anori; Apuí; Atalaia do 

Norte; Barcelos; Barreirinha; Benjamim 

Constant; Beruri; Boa vista do Ramos; 

Boca do Acre; Borba; Caapiranga; 

Canutama; Carauari; Coari; Codajás; 

Eirunepé; Envira; Fonte Boa; Guajará; 

Humaitá; Ipixuna; Itamarati; Japurá; 

Juruá; Jutaí; Lábrea; Manicoré; Maraã; 

Maués; Nhamundá; Nova Olinda do 

Norte; Novo Aripuanã; Parintins; Pauini; 

Santa Isabel do Rio Negro; Santo Antonio 

do Içá; São Gabriel da Cachoeira; São 

Paulo de Olivença; São Sebastião do 

Uatumã; Tabatinga; Tapauá; Tefé; 

Tonantins; Uarini; Urucará e 

Urucurituba). 

Unidade 
10 20 200 

2.2 O prazo de vigéncia da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato, sendo possível sua prorrogação desde que devidamente fundamentado. 

- A~-~ ~x~~< 
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2.3 O regime de execução será em conformidade com a demanda da Agência de Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas - ADS em consonância com eventos apoiados pelos Órgãos Integrantes 

do Sistema SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF). 

3, JUSTIF1CATtVA 

A ADS, realiza semanalmente Feiras de Produtos Regionaïs em vários pontos da 

Capital e interior movimentando mais de 23 milhões de reais no ano de 2019, atuando com 

cerca de 500 (quinhentos) participantes cadastrados, comercializando produtos diversos 

como pescado, hortifruti, queijos, artesanatos e alimentação produzida à base de produtos 

regionais. As feiras, que ocorrem em edições semanais atendendo as diversas zonas da 

cidade de Manaus, necessitam de clìmatizadores de ambiente para amenizar o calor 

amazõnico, propiciando conforto térmico para expositores e públïco, temperatura amena em 

que os produtos da agropecuária e agronegócio estão expostos, sobretudo nos meses do 

segundo semestre (junho a dezembro) proporcionando um melhor conforto aos produtores, 

e clientes que visitam as feiras, bem como banheiros químicos para uma melhor 

estruturação dos eventos. 

Além das feiras da ADS outros eventos apoiados pela a Agência necessitam destes 

equipamentos para propiciar uma adequada estrutura organizacional. Feïras temáticas e 

demais eventos de exposição agropecuárias, aquícolas e pesqueiras são espaços que 

apresentam diversas novidades e oportunidades, propiciando bons negócios para 

desenvolver as atividades da agricultura familiar e do agronegócio, tendo em vista que a 

interação entre produção, abastecimento e economias locais, colocando os participantes 

destes eventos a par da tecnologia de ponta que pode ser acessada por meio de crédito 

agrícola muitas vezes disponibilizados nestes eventos, dependendo, portanto, de estrutura 

confortável, segura e temática. Desta forma, valorizar estes eventos, se torna um apoio 

expressivo para o agricultor, pois beneficia todas as fases do sistema produtivo, desde o 

preparo da área até a comercialização. 

Nesse sentido, visando implementar, estruturar, organizar e padronizar as feiras e 

eventos apoiados pela ADS, bem como, dinamizar a exposição dos produtos da agricultura 

familiar e do agronegócïo no entorno e demais municípios, se faz necessário a locação de 
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climatizadores e banheiros químicos, conforme descrição no item 2 desse 

Termo de Referência. 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO: 

4.1 —Objetivo Geral 

Locação de climatizadores e banheiros químicos para estruturar, organizar e 

padronizaras feiras e exposições agropecuárias visando a melhoria do conforto térmico aos 

feirantes, expositores e visitantes, proporcionando a funcionalidade e praticidade na 

exposição dos produtos comercializados dentro dos programas desenvolvidos pela Agência 

de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas no entorno e demais municípios do Estado 

do Amazonas. 

4.2 —Objetivo Específico 

• Fortalecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar no Estado do Amazonas; 

• Apoio aos agricultores, associações e cooperativas que participam dos programas de 

comercialização desenvolvidos pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas e do sistema SEPROR; 

• Agregar valor aos produtos comercializados dentro dos programas desenvolvidos 

pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas; 

• Melhorar a funcionalidade da exposição dos produtos comercializados, mantendo a 

qualidade; 

• Melhorar o conforto térmico dos ambientes; 

• Apoiar as exposições agropecuárias e feiras de Agronegócios. 
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5. DA REALIZÃÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA 

5.1. Encerrada a fase de lances verbais, os 3 (três) proponentes melhores classificados 

deverão indicar local para, a título de diligência, ser realizada Inspeção Técnica, por 

comissão instituída para tal mister, no prazo de 24 horas após o término da sessão do 

respectivo processo licitatório, com vistas à averiguação das situações descritas no 

instrumento convocatório. 

5.2. Após o cumprimento da referida diligência, haverá a reabertura da sessão no prazo a 

ser definido em edital, para divulgação do resultado da inspeção técnica e 

prosseguimento do certame, com a abertura dos envelopes de habilitação. 

6. DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica de forma a comprovar a execução 

de serviços compatíveis em quantidade com o objeto licitado ou semelhante, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que ateste a boa e regular prestação dos 

serviços supracitados: 

6.1.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de 

qualificação técnica, considera (m) — se compatível (eis) o (s) atestado (s) que 

expressamente certifique (m) que o licitante já executou pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) das quantidades das propostas de preços apresentadas na licitação; 

6.1.2. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos 

julgar necessários para comprovar que já executou objeto semelhante ao da licitação, 

destacando-se a necessidade desse (s) atestado (s) demonstrar (em) que o interessado 

forneceu anteriormente, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da quantidade que está 

propondo neste certame. 

6.1.3. No caso de pessoa jurídica de direito público, o (s) atestado (s) deverá (ão) 

ser assinado (s) pelo titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão. 
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6.1.4. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idõneo, em 

desacordo com o Termo de Referência e/ou Edital, tendo em vista as características do 

objeto, é motivo de inabilitação, mediante decisão motivada do Pregoeiro. 

7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Será designado comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega de bens, anotando 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

7.2. 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 funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Caberá a ADS, sem prejuízo das demais disposições constantes neste Termo de 
Referência: 

8.1.1. Emitir a ordem de Serviço em favor da empresa vencedora da licitação e assinar 
o Termo de Contrato relativo ao objeto desta licitação; 

8.1.2. Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção 
das falhas eventualmente detectadas, ato a ser executado por servidor nomeado pela 
autoridade competente, para exercer a função de fiscal/gestor do contrato; 

8.1.3. Aplicar as penalidades por descumprimento das regras estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Termo de Contrato; 

8.1.4. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA, em tempo hábil, as informações 
eventualmente necessárias à execução do objeto; 

8.1.5. Efetivar a liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei n° 4.320/64; 

8.1.6. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, 
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

8.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos peta 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
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Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. OBRIGAÇ~ES DA CONTRATADA 

9.1. Caberá a futura Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

constantes neste Termo de Referência; 

9.2. Retirar o Pedido de Serviço e assinar o Termo de Contrato relativos ao objeto desta 
licitação; 

9.3. Iniciar a execução do objeto adjudicado, a partir do recebimento da Ordem de 

Fornecimento e assinatura do Termo de Contrato, conforme solicitação formal da ADS; 

9.4. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 

9.5. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

9.6. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em 
observãncia às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; 

9.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

9.8. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da ADS, no tocante à execução dos serviços; 

9.9. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente à 
CONTRATANTE ou a seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pelo 
CONTRATANTE; 

9.10. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais que encontrarem-se 
em desacordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência; 

9.11. Arcar com o ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados 
ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 
da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

9.12. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede 
a data de entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
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9.13. Manter cadastro atualizado, durante o período de execução do contrato, telefone, fax 
e endereço eletrônico, devendo comunicar ao Departamento Administrativo e 
Financeiro da ADS qualquer alteração de dados; 

9.14. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com 
ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos 
causados a terceiros. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado, uma vez que a vedação 

fundamenta-se na necessidade de padronização do objeto a ser licitado, de modo a 

preservar a qualidade técnica e de execução das Feiras de produtos Regionais e demais 

eventos apoiados por esta Empresa Pública, em todo o Estado do Amazonas. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a 

partir da liquidação da despesa, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais, 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

ìnadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM -CEP 69077-7~0 AD3 

~yënrËia tie Üegenv~íví 
5u~tent~~va1 drr ~i!Ti74i3,~$ 



~ 

GO~!'Ei~NQ Dfl ESTAC)t3 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

11.6. Antes de empenho e liquidação da nota supracitada, será realizada consulta tanto aos 

sítios eletrõnicos competentes, para fins de realização de validação das certidões 

apresentadas pela contratada, com vistas a verificação da manutenção das condições 

de habilitação exigidas no Termo de Referência. 

11.7. Constatado a existência de irregularidades, será providenciada a notificação da 

Contratada, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

11.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto á inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos. 

11.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando 

à contratada a ampla defesa. 

11.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 

situação. 

11.11. Será rescindindo o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevãncia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006. Não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas aserem 

aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando 0 

contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1 ° A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a socïedade 

de economia mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2° A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

do respectivo contratado. 

§ 3° Se a multa for de valor superiorao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

12.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou sociedade de 

economia mista poderá, garantida a prévia defesa, conforme a Lei n.° 13.303/2016, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência; 

12.2.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a entidade sancionadora, por prazo não superiora 2 (dois) anos; 

12.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou 

cobrada judicialmente. 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM -CEP 69077-730 

Aç}átrtía ~~ c~es~ravt~#ví 
SuaY2nk#v~i zic~ ~n»,:~zzrr~ 



~ 

~ 

AZO 
CC3VERNC3 DC,~ ESTAQQ 

12.2.5. As sanções previstas nos subitens 12.2.1. e 12.2.3 poderão ser aplicadas 

juntamente comado subitem 12.2.2., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, 

ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

12.1.6. As sanções previstas no subitem 12.2.3., poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

13. FONTE /ELEMENTO DE DESPESA 

Programa /Atividade Fonte Elemento de Despesa 

23.692.3277.2453 - Apoio à comercialização da 

Produção Agropecuária, Pesqueira e Florestal 160 339039 

14. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei n° 13.303/16 e Legislação em 

vigor. 

Assinatura e carimbo do Solicitante Assinatura do Ordenador de Despesa 

Solicito aprovação do Termo de Referência 

Manaus - AM, ~ ~ / ~ / 2020. 

Aprovo o Termo 

Manaus 

de Referência nos termos da Lei. 

- AM, ~. `_ / ~ ~ / 2020. 

~__ _ _ .. 
~~ ~ 

y~~ t't~ 
y: 

Tomás I unoz S ches 

-- Diretor Técnico 

Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho 

Presidente 
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