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*TERiiO DE REFERCNCTA'
1. OBJETO
1.1- AquisigSo de G6neros Alimenticios, para atender as necessidades da CAmara Municipal de
Goelho Neto

1.1. O presente Termo de Refer6ncia visa detalhar os materiais necessSrios para atender as demandas
deste 6195o.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitagSo da Aquisigio de G6neros Alimenticios, para atender as necessidades de manter o
funcionamento de forma aceit6vel o setor administrativo e os gabinetes dos vereadores da C6mara
Municipal de Coelho Neto/MA.

3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1. O procedimento licitat6rio a ser adotado obedecerd, integralmente, ao que estabelece as Lei Federal no

8.666 de 2'1 .06.1993 e 10.520, de 17 .O7 .2002, com suas alterag6es e todas as demais normas e legislag6es
vigentes e aplicdveis ao presente termo.

4. ESPECTFTCA9oES DETALHADAS DOS MATERIAIS

ITEM PRODUTO UNID. QUANT

01 Ae[car Kg 150

02 Agua mineral500 ML Fardo 350

03 Aqua mineral20L Galio 250

04 Caf6 soluvel200 g Unid. 140

05 Leite em p6 de lata 400 g Unid. 50

06 Leite em po 400 g Unid. 400

07 Refrigerante 2 L Unid. 150

08
Polpa de frutas 500 g (MaracujS,
goiaba, acerola,cal1 e bacuri).

Unid.
200

09 Ch6 6 chas6 Cx. 180

5. DO QUANTITATIVO

5.1. As quantidades previstas na tabela acima s6o estimativas mSximas para o periodo de validade do
Contrato, reservando-se i Cdmara Municipal de Coelho Neto, o direito de adquirir em cada item o
quantitativo que julgar necess6rio, podendo ser parcial, integral ou at6 mesmo abster-se de adquirir
quaisquer itens especificados.

6. MODALTDADE DA LTCTTAQAO
6.1. A crit6rio da ComissSo Permanente de LicitagSo (CPL).

7. DO CONTROLE E ALTERA9AO Oe pREgOS
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7.1. Durante a vig6ncia do contrato, os pregos contratados serSo fixos e irreajustSveis, exceto nas
hipoteses, devidamente comprovadas na ocorrEncia de situagSo prevista na allnea'd" do inciso ll do art. 65
da Lei no. 8.666/93 ou de redugEo dos pregos praticados no mercado;
7.2. Quando o prego inicialmente contratado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao prego
praticado no mercado a CONTRATANTE convocard o CONTRATADO, visando A negociagio para redugSo
de pregos e sua adequagSo ao praticado pelo mercado;
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7.3. Frustrada a negociagSo, o CONTRATADO ser6 liberado do compromisso assumido;
7.4. Mesmo comprovada i ocorr6ncia de situagSo prevista na alinea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei no.

8.666/93, a AdministragSo, se julgar conveniente, poderd optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar
outro processo licitat6rio.

8. DO PRAZO DE VrcENCN DO CONTRATO
8.1. O Contrato terS a vig6ncia a163111212021, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste, podendo
ser prorrogado nos termos do artigo 57 da leifederal 8.666193 e alterag6es.

09.DA SOLICITA9AO, OO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA.
09.1. Os produtos dever6o ser entregues conforme a necessidade da CAmara Municipal de Coelho Neto,
mediante emiss6o da ordem de fomecimento;
09.2. Os produtos deverSo ser enkegues nos locais indicados nas ordens de fornecimento emitidas pela
Cimara Municipal de Coelho Neto;
09.3. O prazo mSximo para entrega serS de at6 03 (tr6s) dias conidos, contados a partir do recebimento da
ordem de fornecimento.

10. DO RECEBIMENTO
10.1. O recebimento do objeto contratual observar6 o seguinte procedimento:
10.1.1. Recebimento provisorio, lavrado na data de fomecimento dos materiais e do respectivo faturamento,
de acordo com o disposto no art. 73, ll, alinea "a", da Lei n.o 8.666/1993, nio implicando em
reconhecimento da regularidade do fomecimento dos materiais, nem do respectivo faturamento.
10.1.1.1. O recebimento provisorio consiste na identificagio e confer6ncia dos materiais, com Onfase na
integridade flsica e quantitativa.
10.1.2. Recebimento definitivo, lawado em at6 10 (dez) dias uteis ap6s o recebimento provisorio, de acordo
com o disposto no art. 73, ll, allnea "b', da Lei n." 8.666/1993, compreendendo a aceitagSo do bem,
segundo a quantidade, caracteristicas fisicas e especificag6es t6cnicas contratadas.
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificagSo do atendimento dos materiais aos termos e
condig6es do Edital, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da Contratada.

11.DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento serd efetuado at6 3O(trinta) dias contados da enhega da NOTA FISCAL ELETRONICA
DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N' 085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-
CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO
DANFE (DOCUMENTO AUXTLTAR DE NOTA FTSCAL ELETRONTCA).
11.2. - Para a efetivagSo do pagamenlo a empresa CONTRATADA deverd comprovar a regularidade com

as seguintes obrigag6es:
o Certidio Conjunta Negativa, ou CertidSo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de

Tributos e Contribuig6es Federais e Divida Ativa da UniSo e o FGTS;
CNDT (CertidSo Negativa de D6bitos Trabalhistas)

11.3. E vedada expressamente a realizagio de mbranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga banc6ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagEo das
sang6es previstas neste instrumento e indenizagSo pelos danos decorrentes.
11.4 As Notas Fiscais dever6o vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem inconeg6es serSo devolvidas e CONTRATADA.

12. DAs oBRtcAgOEs DA coNTRATADA \F(
l2.1Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebragSo deste Contrato Administrativo para fornecimento '
dos produtos, a Contratada se obriga a:
a) fornecer os produtos no prazo estabelecido no Termo de Refer6ncia, contados a partir do recebimento da
respectiva AutorizagSo de Fomecimento expedida pelo CONTRATANTE, confonne especificag6es t6cnicas
estabelecidas Ato convocat6rio e em sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades,
qualidade e pregos;
b) n5o transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
c) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos i execugdo deste Contrato, indicando seus
enderegos ffsico e eletr6nico (e-mail), telefone, celulaq
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d) comunicar imediatamente qualquer alteragSo no seu estatuto social, razSo social, CNPJ, dados
banc5rios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
e) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados A Administrag6o ou a terceiros;
f) respeitar e lazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde serio entregues os
materiais;
g) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do trabalho;
h) responder pela supervisSo, diregSo t6cnica e administrativa e m6o-de-obra necessdrias d execugio deste
Contrato, como 0nica e exclusiva empregadora;
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por tudo
quanto ds leis trabalhistas e previdenciSrias lhes assegurem;
j) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente i AdministragSo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, n6o excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagSo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
l) manter, durante a execugio do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele assumidas, todas
as condig6es de habilitagio e qualificagSo exigidas.

13. DAS OBRGAq6ES DO CONTRATANTE
13.{. A C6mara Municipal de Coelho Neto/MA obriga-se a:
a) emitir as respectivas Autorizag6es de Fomecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos g6neros;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar
aquelas que nio estejam de acordo com as especificag6es exigidas;
d) efetuar os pagamentos d CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as
normas administrativas e financeiras em vigoq
e) comunicar i CONTRATADA toda e qualquer oconEncia relacionada com o fornecimento dos materiais;
f) prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
g) propor a aplicagdo das san@es administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento das
obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

1 4. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecug6o total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigag6es
assumidas, a AdministragSo do CONTRATANTE poder6, garantida a pr6via defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sang6es:
14.1 - Advert6ncia;
'14.2 - Multa de 1O% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecugfio total,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias conidos, contado da comunicagSo oficial;
14.3 - Multa de 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de atraso e por ocorr6ncia, at6 o m5ximo de 1A%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por
motivo n5o aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente d solicitagSo ou i Autorizag6o de
Fornecimento, recolhida no prazo m6ximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagSo oficial;
14.4 - Multa de 0,3olo (tr6s d6cimos por cento) por dia de atraso e por oconEncia, at6 o m6ximo de 1Oo/o (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo
n6o aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente ir solicitagSo ou d AutorizagSo de Fornecimento,
recolhida no prazo mSximo de '15 (quinze) dias, contado da comunicagSo oficial;
14.5 - SuspensSo tempor6ria de participar em licitagSo e impedimento de contratar com a Administrag6o
Priblica, por at6 02 (dois) anos.
14.6 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a AdministragSo Priblica, pelo prazo de at6 5 (cinco)
anos, garantido o direito pr6vio da citagSo e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagio perante a pr6pria autoridade que
aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

a) Ensejar o retardamento da execugSo do objeto deste Contrato;
b) NEo mantiver a proposta, injustificadamente;
c) Comportar-se de modo inid6neo;
d) Fizer declaragSo falsa;
e) Cometer fraude fiscal;
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0 Falhar ou fraudar na execugSo do Contrato;
g) Nio celebrar o contrato;
h) Deixar de entregar documentaqSo exigida no certame,
i) Apresentar documentagSo falsa.

14.7 - Al6m das penalidades citadas, a CONTRATADA ficar6 sujeila, ainda, ao cancelamento de sua
inscrigSo no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, is demais penalidades
referidas no Capitulo lV da Lei n.o 8.666193.
14.8 - Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela
AdministragSo do CONTRATANTE, em relagSo a um dos eventos anolados na Cl6usula 14.6 deste, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.
14.9 - As sang6es de advert6ncia e de impedimento de licitar e contratar com a AdministragSo do
CONTRATANTE, poderSo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15 - DA RESCISAO
Constituem motivos ensejadores da rescisSo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei
federal 8.666/93.
{5.1 - Os casos de rescisSo contratual ser6o formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa.
15.2 - A rescisSo por descumprimento das cl5usulas contratuais acanetar6 a retengSo dos cr6ditos

decorrentes do Contrato, at6 o limite dos prejulzos causados ao CONTRATANTE, al6m das sang6es
previstas neste instrumento.

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS
16.1. As obrigag6es assumidas com esta aquisigio serSo pagas com Recursos Pr6prios.

17.DA ADJUDTCA9AO
a. A crit6rio da ComissSo Permanente de LicitagSo.

Coelho Neto, 08 de janeiro de 2021

Atenciosamente,

Torres Neto
Administrativo
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DESPACHO PARA COTAQAO DE PREqO

Despacho para os devidos fins, este processo administrativo para as cotag6es de prego.

Coelho Neto- MA, 08 de janeiro de2o21

Elmary Torres Neto
Administrativo
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