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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1. O MUNICIPIO DE Viana/MA, pretende contratar, com base na Lei no 8.666/93, na Lei no 
10.520/2002, e Decreto no 7892/13, através de ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
n° 002.036/2021, proveniente do PREGÃO ELETRONICO (SRP) n° 19/2021- PMZD, realizada 
pelo município de Zé Doca/MA, para eventuais AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMAMENTE PARA O MUNICIPIO, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Termo. 

1.2. As especificações, unidades, quantitativos para aquisição são: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO TOTAL 

4 Ar condicionado tipo split 24000 BTUS temperatura de 
18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". 
Classificação energética A. Voltagem 220V. Frequência 
60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso liq. Unid 
externa 37 kg. Peso lig. Unid interna 12 kg. Dimensões 
Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões 
Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm. 

Unid 25 R$ 2.779,36 R$ 69.484,00 

5 Armário Multiuso para pasta suspensa industrial, possui 
03 prateleiras e 2 gavetas para pasta suspensa. Borda 
enrolada, sem aresta cortante (mais segurança); Base 
com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; 
Furação nas portas para troca de ar dentro do armário. 
Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e 
pintura eletroestática a pó, livre de solventes que 
danificam o meio ambiente. Prateleiras reguláveis, maior 
flexibilidade para arrnazamento; Fechamento com chave. 
Medindo 900X1850X450MM, com capacidade para 30 
kg por prateleiras/ 200 pastas suspensas. 

Unid 25 R$ 451,50 R$ 11.287,50 

13 Arquivo 	de 	aço 	com 	04 	gavetas 	econômico 
1330x460x540mm 

Unid 10 R$ 584,00 R$ 5.840,00 

14 Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa 
1330x460x700mm 

Unid 10 R$ 582,00 R$ 5.820,00 

15 Arquivo de aço 04 gavetas chapa 24 1330x460x700mm _ 	Unid 10 R$ 822,00 R$ 8.220,00 
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17 Bebedouro industrial com 03 torneiras, frente 120 cm, 
lateral: 65 cm, altura 130 cm, peso: 56 kg, condensação 
ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100L. 
Aço inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com torneira 
cromada e pia frontal em aço inox (chapa 430 na 
espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço 
inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento 
térmico, serpentina externa em cobre, ou seja, não altera 
as propriedades da água e facilita a higienização. 
Termostato regulável fixado na parte traseira. Prensa 
cabo localizado na parte de trás. Filtro interno com alta 
vazão, prático para troca do refil e possui elemento 
filtrante com prata coloidal. Compressor 1/5+. Fabricado 
com compressor de gás ecológico R134 A, inofensivo à 
camada de ozônio e de baixo consumo de energia. 
Garantia de acordo com a lei. 

Unid 7 R$ 1.749,00 R$ 12.243,00 

22 Carteira infantil tampo aglomerada (mdp), com cantos 
arrendondados, espessura 18mm com revestimento 
superior laminado melamínico com alta pressão, com 
acabamento texturizado,com asswento e encosto em 
poliepropileno injetado em aço carbono com pintura 
eletroestatica cinza 

Unid 400 R$ 99.00 R$ 39.600,00 

23 Conjunto 	infantil 	com 	6 	cadeiras 	colorida, 	mesa 
sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em 
compensado naval de 15 mm revestida em formica na cor 
de preferência do cliente. Cantos arredondados com 
perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi 
na cor de preferência do cliente. Medidas: maternal: 
altura de 50 cm 

Unid 125 R$ 690,00 R$ 86.250,00 

24 Cadeira de plástico tipo poltrona, prof Unididade 57cm, 
largura 54 cm, altura 79cm, suporta até 154 kg. 
Certificada pelo INMETRO. 

Unid 100 R$ 60,00 R$ 6.000,00 

26 Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada densidade 45; 
Capacidade de 120 kg, altura de 920mm, largura 600mm, 
prof Unididade 600mm. 

Unid 30 R$ 132,00 R$ 3.960,00 

29 Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento 
encosto polipropileno com braço fórmico, Largura 
assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, 
Piso até assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, 
Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto 
injetados em polipropileno de alta resistência, em cores 
sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de 
aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros 

Unid 500 R$ 160,00 R$ 80.000,00 

30 Cadeira Universitária em PP, cor branca, com pranchetão 
em MDF. Largura assento 47x40, Largura encosto 
47x30, Altura total 87, Piso até assento 45 Estrutura tubo 
7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. 
Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço 
oblongo, prancheta fixa e porta-livros. 

Unid 500 R$ 118,00 R$ 59.000,00 

31 Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira 
em tubo 7/8, e estrutura da prancheta em tubo 3/4, todas 
as peças metálicas deverão ser tinidas por solda mig, a 
estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da 
cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas 
deverão ser tratados em Conjunto de banho químicos, 
com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser 
eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), as ponteira 
para os pés da cadeira deverá ser em polipropileno, o 

Unid 500 R$ 175,00 R$102.500,00 
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porta livros na parte inferior (em polipropileno), assento 
em polipropileno deverá ser fixado a estrutura da cadeira 
por no mínimo 4 parafusos, o encosto em polipropileno 
deverá ser encaixado estrutura da cadeira e travado por 
no mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno na mesma 
cor do encosto, pranchetas com dimensões mínimas que 
encaixa uma folha de papel no formato A4 tanto no 
comprimento quanto na largura, a prancheta deverá ser 
fixada a estrutura metálica por no mínimo 04 parafusos, 
incluindo objetos diversos (estojos de material escolar, 
celular, máscaras para proteção individual, etc...) e uma 
área para frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o 
porta objetos deverá ser acoplado a prancheta através de 
encaixe por canaletas e fixado por no mínimo 2 parafusos 
na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível 
e ao alcance da mão e da visão do aluno. 

32 Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira 
em tubo 7/8, e estrutura da prancheta em tubo 3/4, todas 
as peças metálicas deverão ser unidas por solda mig, a 
estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da 
cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas 
deverão ser tratados em Conjunto de banho químicos, 
com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser 
eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), as ponteira 
para os pés da cadeira deverá ser em polipropileno, com 
assento e encosto anatômicos, o porta livros na parte 
inferior (em polipropileno), assento em polipropileno 
deverá ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo 4 
parafusos, o encosto em polipropileno deverá ser 
encaixado estrutura da cadeira e travado por no mínimo 
2 (duas) buchas de polipropileno na mesma cor do 
encosto, pranchetas com dimensões mínimas que encaixa 
uma folha de papel no formato A4 tanto no comprimento 
quanto na largura, a prancheta deverá ser fixada a 
estrutura metálica por no mínimo 04 parafusos, incluindo 
objetos diversos (estojos de material escolar, celular, 
máscaras para proteção individual, etc...) e uma área para 
frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o porta 
objetos deverá ser acoplado a prancheta através de 
encaixe por canaletas e fixado por no mínimo 2 parafusos 
na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível 
e ao alcance da mão e da visão do aluno. 

Unid 500 R$ 205,00 R$ 87.500,00 

38 Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em 
ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa 
galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, 
com registro cromado em baixa. 

Unid 15 R$ 1.190,00 R$ 17.850,00 

41 Freezer horizontal com capacidade para 310 litros, com 
01 porta. Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas 
sinalizadoras de energia e precaução. Puxador 
ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; 
Medidas externas LxA,xP 1265X940X705mm 

Unid 10 R$ 2.365,00 R$ 23.650,00 
, 

44 Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, 
consumo aproximado de energia48kwh, eficiência 
energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 
407 L 

Unid 10 R$ 2.196,00 R$ 21.960,00 

46 Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm com acabamento 
de bordas em ABS de 2 mm. Pés com niveladores de 
altura. 

Unid 10 R$ 194,50 R$ 1.945,00 
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47 Mesa com estrutura pintado, material tampo aglomerado 
02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x 0,75 

Unid 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00 

50 Mesa em L para Escritório 2 Gavetas 143cmx136cm Unid 20 R$ 330,00 R$ 6.600,00 

52 Mesa redonda em MDF de 1,20m de diâmeh-o com tampo 
de 15mm, altura 75cm 

Unid 10 R$ 160,00 R$ 1.600.00 

53 Mesa 	para 	refeitório 	infantil,mesa 	em 	bancos 
confecionados 	em 	MDP,revestido 	em 
laminado,melaminico 	de 	alta 	pressao(A.P) 	e 	pes 
tubulado de 10  1/2 

Unid 25 R$ 580,00 R$ 14.500,00 

55 Mesa 	melaminico 	com 	02 	gavetas 	com 	chave 
1100x600x7410trun 

Unid 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00 

56 Mesa 	melaminico 	com 	03 	gavetas 	com 	chave 
1200x650x740mm 

Unid 10 R$ 190,00 R$ 1.900,00 

57 Mesa 	melaminico 	com 	03 	gavetas 	com 	chave 
1500x600x740mm 

Unid 10 R$ 230,00 R$ 2.300,00 

58 Mesa 	melaminico 	com 	04 	gavetas 	com 	chave 
1500x600x740mm 

Unid 10 R$ 250,00 R$ 2.500,00 

59 Mesa melaminico com 06 gavetas 1500x600x740mm 
metalon 

Unid 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

TOTALIZAÇÃO R$ 678.509,50 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1. Os itens serão utilizados para atender às necessidades das Unidades de Ensino da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SEMED; Informamos que se faz de extrema 
necessidade ao tempo que os mobiliários ficaram muito tempo sem uso devido a Pandemia do 
COVID-19, sendo necessário a aquisição de mobiliário para composição de salas de aula, no 
intuito de suprir a demanda nas Unidades da Rede Municipal, para o bom andamento e 
funcionamento das Unidades de Ensino, proporcionando conforto aos alunos e professores, melhor 
eficiência no ensino-aprendizagem dos alunos e qualidade de trabalho para os profissionais da 
Educação. Diante do exposto, a importância e necessidade desta secretaria em contratar os itens 
nos quantitativos solicitados, fazendo necessário a urgente das aquisições como já exposta 
anteriormente. 

À Adesão à Ata de Registro de Preço do justifica-se pela agilidade da aquisição, uma vez que a 
adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum, observando que 
a Secretária tem urgência na contratação de uma empresa para tal fim, não podendo esperar a 
finalização do processo Licitatório haja vista a complexidade para a formalização. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
3.1. O objeto tem natureza comum por ser usual no mercado, nos termos do parágrafo único, do 
Art. 1 0, da Lei Federal n° 10.520/2002. 

4. FORNECIMENTO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
4.1. O prazo de entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de 
recebimento da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento expedida. 
4.2. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o 
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interesse público e à critério da Administração, observado o disposto no art. 57, § 1°, da Lei Federal 
n° 8.666/1993. 
4.3. Os materiais serão entregues na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
localizada na Rua Dr. Castro Maia, s/n, Bairro Centro, Viana/MA. 
4.4. Os materiais serão fornecidos em parcela única em conformidade com os quantitativos e 
preços contratados. 
4.5. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de 
Viana/MA, podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados em outros 
horários, de acordo entre as partes. 
4.6. A Contratada deverá comunicar, a fiscalização do Contrato, a data de entrega dos materiais 
com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, durante o período correspondente ao 
prazo de entrega. 
4.7. No ato de entrega dos materiais deverá ser apresentada a nota fiscal. 
4.8. O armazenamento e o transporte dos materiais deverão atender às especificações determinadas 
pela legislação vigente e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas 
pelo próprio fabricante. 
4.9. É de inteira responsabilidade da Contratada o descarregamento dos materiais no local 
determinado pela Contratante. 
4.10. A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a 
vistoria e comprovação da conformidade pela Contratante. 
4.11. Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade 
ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado. 
4.12. Não serão aceitos materiais diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de 
Referência e na Proposta de Preços da Contratada. 
4.13. Por ocasião do fornecimento, os materiais deverão ser entregues de acordo como solicitado 
pelo Órgão Participante e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de 
controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII 
da Lei Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e nos seus demais dispostos. 

5. RECEBIMENTO DO OBJETO 
5.1. O recebimento dos materiais será efetuado por servidor designada para esse fim. 
5.2. A simples entrega do material não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente 
após a vistoria e comprovação de conformidade, observado os seguintes procedimentos: 

I.Recebimento Provisório: os materiais serão recebidos provisoriamente pela fiscalização do 
Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificação quanto à 
quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência, na Proposta de Preços e na respectiva Autorização de Fornecimento, bem como 
atendimento das obrigações estipuladas no Contrato; 

II.Recebimento Definitivo: os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação pela 
fiscalização do Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do material, bem como o 
cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que deverá ser expedido no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório. 
5.3. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o material fornecido em desacordo com as 
condições estabelecidas na Autorização de Fornecimento, ficando a Contratada, sujeita à 
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substituição do objeto rejeitado. 
5.4. O recebimento provisório transfere para a Contratante a responsabilidade civil pela guarda do 
material 
5.5. O aceite/aprovação do material pela Contratante não exclui a responsabilidade civil da 
Contratada, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as 
especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura 
Municipal de Viana/MA as faculdades previstas no art.18 da Lei Federal n° 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor). 
5.6. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade 
dos materiais entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de 
garantia e de pagamento. 

7. SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO 
7.1. A Contratada, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os materiais: 
a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo 
com as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da Contratada 
e na respectiva Autorização de Fornecimento; 
b) que apresentem vícios redibitórios que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam, dentro do prazo de garantia. 
c) fora do prazo de garantia exigida. 
7.2. Em caso de recusa do material será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo ser substituído pela Contratada no prazo de até 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificação. 
7.2.1. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado será considerada 
inexecução contratual e Contratada estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Termo de 
Referência, inclusive multa de mora. 
7.3. A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as 
despesas de remoção e do transporte. 
7.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo. 

8. DA GARANTIA DE FABRICAÇÃO DOS MATERIAIS 
8.1. Os materiais deverão ter prazo de garantia de fabricação de no mínimo de 12 (doze) meses, 
contados da data do recebimento. 
8.3. Em caso de entrega de materiais com prazo de fabricação inferior será lavrado o Termo de 
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo ser substituído pela Contratada, no 
prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados da lavratura do Termo. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada obriga-se a: 
a) fornecer os materiais no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento, conforme especificações técnicas 
estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas 
qualidades, quantidades e preços; 
b) entregar os materiais no local indicado. 
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c) observar o prazo de garantia mínimo dos materiais, contados a partir da assinatura do ateste 
que formalizar o recebimento definitivo; 
d) providenciar a documentação para fins de instrução do processo de pagamento, devidamente 
atualizados; 
e) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, importador 
ou distribuidor) pelos vícios de qualidade que os torne impróprios ou inadequados à utilização a 
que se destinam; 
O não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação; 
g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, 
fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções 
corretivas; 
h) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos materiais; 
i) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 
j) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros; 
k) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e 
quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento; 
1) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública 
onde serão entregues os materiais; 
m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do 
trabalho; 
n) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à 
execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora; 
o) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por 
tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 
p) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 
q) manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. A Contratante obriga-se a: 
a) emitir a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento quando de eventuais e futuras 
aquisições; 
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais por intermédio da fiscalização do 
Contrato; 
c) receber os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e 
demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada; 
d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais; 
e) notificar a Contratada, para a substituição de materiais reprovados no recebimento provisório, 
conforme Termo de Recusa; 

7 
og, 



----""s"F,REForlignelli"tA 1"" 
PROCESSO N°4-(____j--1-2r-í- 

C..t±thr (dm ,cide441 
R arik  - --- • 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Rua Dr. Castro Maía s/n- CENTRO CEP: 65.215-000 

EMAIL: semed@viana.ma.gov.br  

O notificar a Contratada, para a substituição de materiais que apresentarem vícios redibitórios 
após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa; 
g) efetuar os pagamentos à Contratada de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor; 
h) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos 
materiais; 
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da Contratada; 
j) propor a aplicação dos sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada; 
k) fiscalizar para que, durante a vigência de Contrato sejam mantidos todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
12.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão de responsabilidade de servidor, 
designado pela Contratante. 
12.2. Caberá ao servidor/comissão designado para fiscalização do contrato registrar todas as 
ocorrências verificadas durante a execução da contratação, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, com fundamento no § 1 0, art. 66 da Lei n° 
8.666/93. 
12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas ao gestor do contrato, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 
12.4. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será por meio escrito, sempre que se 
entender necessário o registro de ocorrência relacionada com a execução da contratação. 
12.5. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade do fornecimento dos materiais e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que 
será auxiliado pelo agente fiscalizador. 
12.6. A fiscalização caberá o ateste das notas fiscais dos fornecimentos prestados, desde que 
cumpridas as exigências estabelecidas no contrato e no edital de licitação. 

13. DO PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicado pela contratada. 
13.2. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei Federal n° 8.666, de 1993. 
13.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n° 3, de 26 de 
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abril de 2018. 
13.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contrafação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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. 
13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
13.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (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. 
13.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, 
de 26 de abril de 2018. 
13.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
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. 
13.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 
13.11. 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 junto ao 
SICAF. 
13.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo 
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
13.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
13.14. 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 condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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13.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM =I xNx VP„sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

= 	 I = 
(6/100) 	I = 0,00016438 

I (TX)  
	 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

365 
14. DO REAJUSTE 
14.1. Os preços não sofrerão reajustes. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520/2002, a Contratada que: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal. 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
Contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
b) multa moratória de 0,06% (seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, 
até o limite de 30 (trinta) dias; 
c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos 
materiais reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou 
impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento); 
d) multa compensatória de 0,06% (seis centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 
e) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitetn acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
f) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
g) impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
15.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo 
de Referência. 
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15.4. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
15.5. As sanções previstas poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
15.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal n° 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 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 Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei Federal n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 
15.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
15.9. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
15.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a Prefeitura poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
15.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
15.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 10  de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou processo administrativo de responsabilização. 
15.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 10  de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
15.14. O processamento do processo administrativo de responsabilização não interfere no 
seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 
sem a participação de agente público. 
15.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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16.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta nos termos das Lei Federal n° 
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n° 
8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, e demais normas pertinentes à espécie. 

Viana/Ma, 12 de novembro de 2021. 
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