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1.1- Aquisigio de liateriais de Limpeza, pim atender as necessidades da Gimara Municipal de
Coelho Neto.

1.1. O presente Termo de Refer6ncia visa detalhar os materiais necess6rios para atender as demandas
deste 6195o.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitagSo da AquisigSo de Materiais de Limpeza, para atender as necessidades de manter o
funcionamento de forma aceit6vel o setor administrativo e os gabinetes dos vereadores da C6mara
Municipal de Coelho NetolMA.

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

8.666 de 21.06.1993 e 10.520, de 17.O7.2002, com suas altera@es e todas as demais normas e legislag6es
vigentes e aplicSveis ao presente termo.

4. ESPECTFTCA96ES DETALHADAS DOS MATERTATS

N"

ff{I;l PRODUTO QUANT.

1 Aqua Sanit6ria 130

2 Alcool 45

3 Alveiante 50

4 Amaciante 1,8 L 20

5 Avental 10

6 Balde grande 06

7 Balde Dequeno 07

E Desengordurante 40

I Desinfetante 180

't0 Desodor de Ambiente 60

11 Deterqente tr
12 Escova DiSria 10

13 EscovSo de Piso 15

14 Esponia de aco 30

15 Esoonia duola face 30

16 Lustra m6veis 22

17 lnseticida 30

18 Limpa aluminio 30

19 Limpa piso 20

20 Limoa vidros 35

CAmann MUNICIPAT DE COELHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ns - Centro / Coelho Neto-MA / cEP 65.62$€nO/ CNPJ:05.779.5,4ol0oo1{0 /Telefones: (98)3473-1262 / 1308

ED. vEREADoR FRANclsco FERREIRA / E+nal!: ry!g!p3!91@!g4q[



do

Esilrooooruaril{o
PoDERIlGil$.{nO

Gdmara Municipal

-t

A
FolLrt{FLt[ tt b. n in8.frilro

5. DO QUANTITATIVO

5.1. As quantidades previstas na tabela acima s6o estimativas mdximas para o perlodo de validade do
Contrato, reservando-se d Gimara Municipal de Coelho Neto, o direito de adquirir em cada item o
quantitativo que julgar necessdrio, podendo ser parcial, integral ou at6 mesmo abster-se de adquirir
quaisquer itens especiflcados.

6. MODALTDADE DA LTC|TA9AO
6.1.A crit6rio da ComissSo Permanente de Licitagdo (CPL).

7. DO CONTROLE E ALTERA9AO Oe pREgOS
7.1. Durante a vig6ncia do contrato, os pregos contratados ser6o fixos e ineajustdveis, exceto nas
hip6teses, devidamente comprovadas na ocorr6ncia de situagSo prevista na alinea "d" do inciso ll do art. 65
da Leino. 8.666/93 ou de redug5o dos pregos praticados no mercado;
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21 Limpador perfumado 1L tT.]

22 Limpeza pesada 35

23 Lixeira o4

24 P5 para lixo 09

25 Pano de ch6o 25

26 Pano de chSo extra 07

27 Panos multiuso 20

28 Papelhigi€nico folhas simples c/4 400

29 Papel hiqiEnico folhas duolas d4 400

30 Pedra sanit6ria 140

31 Pastilha adesiva t3E

32 Refilde limpa vidros 24

33 Removedor 24

34 Rodo grande 18

35 SabSo em bana - oct Kd

36 Sab6o em p6 85

37 Sao para lixo 50 L 200

38 Saco para lixo 30 L 500

39 Tira manchas 30

40 Vassoura de Naylon grande 20

41 Vassoura de Navlon Dequena 20

42 Vassoura de Pelo 04

43 Vassoura de pete 03

44 Sabonete 40

45 Vassourito 10
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7.2. Quando o prego inicialmente contratado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao prego
praticado no mercado a CONTRATANTE epnvocar6 o CONTRATADO, visando a negociageo para redugao
de pregos e sua adequageo ao praticado pelo mercado;
7.3, Frustrda a negociageo, o CONTRATADO sere liberado do compromisso assumido;
7,t1. Mesmo comprovada a ocorencia de situagao prevista na alinea'd" do inciso ll do art. 65 da Lei no.
8.666/93, a Administrageo, se julgar conveniente, podeni optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar
outro processo licitabrio.

8. DO PRAZO DE V|GENCN DO CONTRATO
8.1. O Contrato terd a vigancia at6 3111212V2O, entrando em vigor na dda da assinatura do ajuste, podendo
ser prorrogado nos tamos do ar{igo 57 da lei federal 8.666/98 e alterag6es.

DA SOLICITA9AO, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA,
09.1. Os materiais devergo ser entregues mnforme a necossidade da Glmara unicipal de Coelho Neto,
mediante emissao da odem de fom€cimento;

Os materiais d€ve€o ser entregues nos locais indicados nas ordens de fom€cim6nto emitidas pela
Camara ilunicipal d€ Coclho Neto;

O prazo m6ximo para entrega sere de at6 03 (tr6s) dias conidG, contados a partir do recebimento da
ordem de fomecimento.

10. DO RECEBTMENTO
10,1, O rec€bimento do objeto contratual observar6 o seguinte procedimento:
10,1.1. Recebimento provis6rio, lsvrado na data de fornecimento dos materiais e do respec'tivo faturamento,
de acordo oom o disposto no art. 73, ll, alinea "a', da Lei n.o 8.66d1993, neo implicando em
reconhecimento da regularidade do fornecimento dos materiais, nem do respectivo faturamento.
10.1.1.1. O recebimento provis6rio conside na identificageo e confengncia dos materiais, com enfase na
integridade fisica e quantitativa.
10.1.2. Recebimento d€finitivo, lawado em at6 10 (dez) dias Uteis ap6s o recebimento provis6rio, de acordo
com o disposto no art. 73, ll, alinea "b', da Lei n.o 8.666/1993, compreondendo a ac8itagao do bem,
segundo a quantidade, carac{eristicas fislcas e especirica@es t5cnices contratadas.
10.1.2.1. O recebimento definitivo conEigte na veriftcagao do atendimento dos materiais aos termos e
condigoes do Edital, Contrato e seus anexos, indusive a proposta comercial da Contratada.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento sere efetuado at6 3o(trinta) dias contados da entrega 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 AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA).
11.2. - Paru a efetiva9eo do pagamento a empresa CONTRATADA devere comprovar a regularidade com

as 6€guint$ obrigag6es:
o CertidSo Conjunta Negativa, ou Certidao Conlunta Positiva com efeitos de Negativa, de

Tributos e Confibuigoes Federais e Divida Ativa da Uniao e o FGTS;

. o CNDT (Certideo Negativa de D6bitos Trabalhistas)
'11.3. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma di\rersa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga banc6ria, mediante boleto ou mesmo o prot$to de titulo, sob pena de aplicagao das
san@es previstas neste instrumento e indenizagao pelos danos decor€ntes.
11.4 As Notas Fiscais deverSo vir acompanhadas da rsspectiva ordem de fomecimento.
{ 1.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incone@es sereo devolvidas A CONTRATADA.

12. DAS OBRTGAQoES DA
l2.lDentre outras atribui@s de@rrentes da celebragao deste Contrato Administrativo para fornecimento
dos materiais, a Corilratada se obriga a:
a) fornecer os materiais no prazo estabolecido no Termo de Ref6r6ncia, contados a partir do rec€bimento
da respediva Autorizageo de Fomecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especifica@es
t6cnicas estabelecidas Ato convocat6rio e em sua Proposta d€ Pregos, observadas as respedivas
quantidad€s, qualidado e pregos;
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b) nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
c) designar preposto para regolver todos os assuntos relativos a execuggo deste Contrato, indicando seug
enderegos fisico e eletr6nico (+.mail), telefone, c€lulan
d) comunicar imediatamEnte qualquer alterageo no seu estatuto social, razao social, CNPJ, dados
banc6rios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem important$;
e) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fomecidos, sob pena de responder pelos danos
causados a Administrageo ou a terceiros;
f) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurang€ do local onde serao enfuEgues os
materiais;
g) respeitar e fazer com que seu pessoal rcspeite as normas de seguranga, higiene e medicina do trabalho;
h) responder pela superviseo, dilBgao t6cnica e administrativa e maode-obra necess5rias e execug6o deste
Contrato, como 0nica e exclusiva empregadora;
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos ompregados, quando em servigo, por tudo
quanto as bis trabalhistas e previdencierias lhes assegulEm;
j) responsabilizar-se pelos danoE causados direta ou indiretiamente a Administra€o ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
l) manter, durante a execugeo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele assumidas, todas
as condigoes de habil ageo e qualific€gEo exigidas.

13. DAS OBRGAcoES DO
13.1. A Cemara illuniclpal de Goelho Neto/MA obriga-se a:
a) emitir as respec,tivas Autorizag6es de Fomecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais;
c) atestar os docrjmentos fiscais pertinentes, quando comprovads a entrega dos materiais, podendo reqlsar
aquelas que nao estejam de acordo com as especifica$es exigidas;
d) efetuar os pegamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabel€cidos, observando as
normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar A CONTRATADA toda € qualquer ocor6ncia relacionada com o fomecimento dos materiais;
0 prestar as informago€s e os esclarscimentos qu€ venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
g) propor a aplicagao das sang6€s administrativas e demais cominagoes legais pelo descumprimento das
obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

14,DAS PENALIDADES ADiIINISTRATIVAS
Pela inexecugeo total ou parcial deste Contrato, ou pslo descumprimento dos prazG e demais obrigag6es
assumidas, a Administragao do CONTRATANTE podera, garantida a pr6via defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sang6es:
't4.'l - Advert6ncia;
14.2 - Multa de 1006 (doz por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexeoJgeo total,
rEcolhida no prazo de '15 (quinze) dias conidos, contado da comunicagSo oficial;
14.3 - Multa d€ 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de atraso e por ocorr6ncia, at6 o m6ximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, iniuslificadamente ou por
motivo neo aceito pelo CONTRATANTE, dolxar de atender totelmente a solicitageo ou a Autorizagao de
Fomecimento, recolhida no prazo mdximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagSo oficial;
14.4 - Multa de 0,306 (tr6s d6cimos por cento) por dia de atraso e por oconencia, at6 o meximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA injustificadamente ou por motivo
n5o aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a solicitaggo ou a Aubrizagao de Fomecimento,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunica€o oficial;
14,5 - Suspensgo temporeria de partr:cipar em licitageo e impedimento de conhatar com a Administraggo
PUblica, por at6 02 (dois) anos.
14.6 - Ficar imp€dida de licitar e de contratar com a AdministragSo Priblica, pelo prazo de at6 5 (cinco)
anos, garantido o direito previo da citagao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
d€terminantes da punigSo ou at6 que s€ja promovida a reabilitag5o perante a pr6pria autoridade que
aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

a) Ensejar o retardamento da execu€o do obieto deste Contrato;
b) Nao mantiver a proposta, iniustificadamente;

cAuam ruuntclpAt DE coEtHo NETo-MA
nuaRioBt nco, yNt - Ccntro / Coelho Neto-lvlA / CEP 55.52O{m/ c PJ:06.779.W1(filg /f.Ltones: {98}3473-1262 / 13oa

EO. VEREADOR fRANCISCO FERREIRA / E{n :



do

EilDommf,Ar$fio
PoDEnEclsl.{nto

Cimara Municipal

9) Comportar-se de modo inid6neo;
d) Fizer declaragdo falsa;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Falhar ou fraudar na execug6o do Contrato;g) NEo celebrar o contrato;
h) Deixar de entregar doanmentag6o exigida no certame;i) Apresentar documentagdo falsi.

14'7.--Al6m das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de suainscrigSo no cadastro de Fomecedores do CoNTRATANTE e, no que @uber, ds demais penalidades
referidas no Capitulo lV da Lei n.o g.666/g3.
14'8 - Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela
Administrag6o do CONTRATANTE, em relagSo 

" ,m dor eventos anolados ni cleusula 14.6 deste, aCONTRATADA ficar6 isenta das penalidades hencionadas.
1a:? --Al 

sang6es de advert6ncia e de impedimento de licitar e contratar com a Administragao doCONTRATANTE, poder6o ser aplicadas A COI,ITRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dospagamentos a serem efetuados.

15. DA RESCISAO
Constituem motivos ensejadores da rescisSo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 7g da leifederal 8.666/93.
15'1 - Os casos de rescisEo contratual serSo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado ocontradit6rio e a ampla defesa.

!5'2 'A rescisSo por descumprimento das cl6usulas contratuais acanetar6 a reteng5o dos cr6ditos
decorrentes do Contrato, at6 o limite dos prejulzos causados ao CONTRATANTE, al6m oas sandiprevistas neste instrumento.

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS
16.1. As obrigag6es assumidas com esta aquisigSo serSo pagas com Recursos pr6prios.

IT.DAADJUD|CA9AO
a, A crit6rio da Comiss6o permanente de Licitag6o.

Coelho Neto, 20 de janeiro de2O2O.

Atenciosamente,

Elmary Torres Neto
Administrativo
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DESPACHO PARA COTA9AO DE PRE9O

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

Coelho Neto- MA, 22deianeiro de2O2O.

Elmary Tores Neto
Administrativo
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