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PARA CRESCER COM LIBERDADE

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1 O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento

parcelado sob demanda de cestas básicas, conforme as quantidades, especificações e

condições descritas neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A Contratação pretendida, justifica-se na necessidade de aquisição de Kit Cesta Básica,

pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, para suprir as necessidades das

pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social no município.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVAS DE CONSUMO

3.1 Segue abaixo as especificações do objeto, com suas respectivas descrições:

KIT DE CESTA BÁSICA

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR. UNT VALOR TOTAL

1
Kit de Cestas de alimentos, embalados

em fardo transparente resistente.
FD. 2.500

ITENS QUE COMPOEM O KIT

ITEM PRODUTOS UND. QUANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Polido, longo

fino, tipo 1, embalado em sacos plásticos

transparentes e atóxicos, limpos, não

vioiados,

resistentes, acondicionados em fardos

lacrados. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação,

procedência,

informações nutricionais, número de

lote, quantidade do produto, validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data

de entrega. Pacote de Ikg.

KG
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AÇÚCAR CRISTAL - Acondicionado em
pacote plástico, íntegro, resistente,

vedado hermeticamente. A embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informações

nutricionais, número do lote, data de

fabricação, quantidade do produto,

deverá apresentar validade mínima de 6

(seis) meses a partir da data de entrega.

Pacote de 1 kg

KG

CAFE, PACOTE - Café torrado e moído,

embalagem 250g
PCI

MACARRAO TIPO ESPAGUETE - Massa

alimentícia a base de sêmola de trigo,

enriquecido com ferro, tipo seca, isenta

de sujidades. Pasteurizado, médio, sem

ovos, embalagem plástica resistente e

transparente, rotulagem contendo

informações dos ingredientes,

composição nutricional, data de

fabricação e prazo de validade de no

mínimo 6 (seis) meses, embalagem 250g.

PCI

OLEO DE SOJA - De primeira qualidade,

100% natural, comestível, extrato

refinado, limpo. A embalagem deverá

conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do

lote, data de fabricação, quantidade do

produto. Deverá apresentar validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data

de entrega, embalagem pet com peso

liquido 900ml.

UND.

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, constituído de
grãos inteiros, novos e sadios. Isento de

matéria terrosa, pedras, fungos ou

parasitas, livre de fragmentos est ranhos,

umidade, e misturas de outras

variedades ou espécies. Embalagem

própria, atóxica, intactas, com rótulo que

identifique a categoria do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e

peso, carimbo dos órgãos oficiais de

inspeção. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

Embalagem de 1 Kg

KG

SARDINHA - enlatada em óleo, com

embalagem abre fácil, íntegra, em

vestígios de ferrugem, amassaduras ou

abaulamento. Com prazo de validade de

UND.
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no mínimo 24 meses.

LEITE EM PO INTEGRAL - enriquecido

com vitaminas A e D. Embalagens

resistentes, não violados. A embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações

nutricionais, número de lote, quantidade

do produto, número do registro no

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e

carimbo de

inspeção do SIF. Deverá atender as

especificações técnicas da Portaria n^

369 de 04/09/1997 do Ministério da

Agricultura e do Abastecimento e do

Regulamento da Inspeção Industrial e

Sanitária de produtos de origem animal

do ministério da Agricultura. Validade

mínima de 10 (dez) meses a partir da

data de entrega. Embalagem de 200g.

PCI

3.2 O valor máximo estimado para os interessados em partieipar deste eertame, conforme

pesquisa de preço a ser realizada pela CPL.

4. FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 O objeto do presente Termo de Referência será recebido a cada solicitação de

fornecimento pelo Município de São Domingos do Azeitão, após o recebimento da Ordem de

Fornecimento.

4.2 Feita a solicitação, deverão ser entregues diretamente no local indicado na Ordem de

Fornecimento, no horário combinado com o estabelecimento comercial detentor do contrato

aos cuidados do responsável pelo Setor requisitante, sendo o frete, carga e descarga por conta

do fornecedor até o local indicado.

4.3 A entrega será feita de acordo com o descrito na Ordem de Fornecimento juntamente

com o horário da entrega.

4.4 Os fornecimentos deverão obsei"var aos cardápios, obedecendo os itens mínimos

exigidos pela Prefeitina Municipal, e primar pela qualidade dos produtos que atenderão aos

servidores e funcionários, sempre respeitando as determinações de higiene estabelecidas pela

vigilância sanitária e demais órgãos afins.

4.5 Os bens deverão ser transportados em veículos apropriados em perfeito estado de

conservação e higiene, protegidos conforme características de cada alimento, e obedecendo

aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos necessários.

4.6 Os alimentos ou hebidas que se demonstrarem impróprios para o consumo ou lhes

diminuam o seu valor nutritivo, serão rejeitados, devendo ser substituído imediatamente, sob

pena de aplicação de sanções administrativas previstas neste Termo.
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4.7 A empresa CONTRATADA fica obrigada a trocar, às suas expensas, o

bebida que vier a ser recusado, sendo que o recebimento provisório não importará sua

aceitação.

4.8 As entregas deverão ser com preço C.I.F., por conta e risco do iicitante vencedor, nas

quairtidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes

documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os produtos, marcas e respectivos

valores.

5. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1 Os produtos deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade do

Município, podendo ser diária ou semanal.

5.2 Após solicitação pela Secretaria Requisitante, os produtos deverão ser entregues, em

horário e no local indicado, sem nenhuma despesa adicional, sendo o frete, carga e descarga

por conta do fornecedor até o local do armazenamento.

5.3 O prazo de entrega dos bens será de no máximo 03 (três) horas a contar do

recebimento da Ordem de Fornecimento.

5.4 Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações constantes

deste Termo de Referência e da proposta, sendo que a inobservância desta condição implicará

recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

5.5 É de responsabilidade da contratada a substituição imediata, depois do comunicado da
Administração Municipal, de qualquer produto entregue fora das especificações, sem

quaisquer ônus para a Administração Municipal e desde que aprovado o novo produto pela

Prefeitura Municipal.

5.6 Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência

e na proposta.

5.7 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,.quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicação das penalidades.

5.8 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia

do esgotamento do prazo.

5.9 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.10 O Contratado fica obrigado a trocar, às suas expensas, o produto que vier a ser recusado,

sendo que o recebimento provisório não importará sua aceitação.

5.11 As entregas deverão ser com preço C.I.F., por conta e risco do Iicitante vencedor, nas

quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes

documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os produtos, marcas e respectivos

valores.
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5.12 Os produtos somente serão aceitos, acondicionados em embalagem com lacre

inviolável, com os dados de identificação e procedência, dáta de fabricação, n°. do lote e

tempo de validade e garantia.

5.13 E de responsabilidade da contratada a substituição de imediato, depois do comunicado

da Administração Municipal, de qualquer produto entregue fora das especificações, sem

quaisquer ônus para a Administração Municipal e desde que aprovado o novo produto pela

Prefeitura Municipal.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Compete à CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições pai-a que a Contratada possa desempenhar o objeto de

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do 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,

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no

artigo 67 da Lei 8666/93;

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução do contrato, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;

e) Pagar à Contratada o valor resultante do cumprimento do contrato, na forma deste;

f) Compete a Contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas

pela contratada;

g) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

h) Providenciar as inspeções da execução do contrato, com vistas ao cumprimento dos

prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade fornecimento que estão sendo prestados;

i) Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o

contraditório e a ampla defesa.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Além das obrigações previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei Federal n°

8.66611993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a:

a) A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários na execução do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato;
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a.l) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celeB^éSèil^tre as
partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações;

b) Manter durante toda a execução do contrato, as infomiações sobre os endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;
e) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato;

d) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições
legais estaduais e federais inerentes;
e) Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
f) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre o fornecimento.
g) Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas ao fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a
perfeita execução do contrato;
h) A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a
CONTRATADA de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato;
i) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fomecimento e entrega dos
bens, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes.
j) Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme disposto no, ait. 55, inciso XIII, da Lei n°. 8.666/93.
k) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos bens.
1) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer iiTcgularidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
m) A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos
bens fornecidos, inclusive suas quantidades, e qualidade, competindo-lhe também, a dos bens
que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser substituídos;
n) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a custos de mão de obra,
transportes,
eneai-gos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato;

o) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Administração Pública
Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
p) A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste Termo de. Referência em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução, conforme o art. 69 da Lei n° 8.666/93;
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q) A CONTRATADA não será responsável por quaisquer trabalhos, fomecímentos,
serviços ou responsabilidade não previstos neste Edital.

r) A Prefeitura Municipal São Domingos do Azeitão - MA, não aceitará, sob nenhum

pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam

fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos 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.

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica

em coiTcsponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade

com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 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.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento do fornecimento de que trata este Termo de Referência será efetuado

pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas

fiseais/faturas de acordo com o fornecimento realizado, com pagamentos efetuados na

conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento,

mediante a apresentação de Nota fiscal.

9.2 A empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta,

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos

materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas

administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos

serviços/fornecimento do objeto deste contrato.

9.3 Nenlium pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento inieiar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

9.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a

CONTRATADA para as devidas coiTeições. Nesse caso, o prazo para pagamento começará

a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
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9.5 O pagamento de qualquer Nota Fiscal referente ao cumprimento do contrato
apresentada pela CONTRATADA será suspenso, no todo ou em parte, sem prejuízo de
exercer outras prerrogativas, ficando o mesmo retido até que a CONTRATADA atenda à
cláusula infringida, nos seguintes casos:

a) Falta de apresentação do relatório dos serviços executados, quando for o caso;
b) Não cumprimento de alguma obrigação prevista neste ou na legislação vigente;
c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADÀ.

9.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, respondera o contratado
pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.7 Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma
concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada
para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da pai-cela. Os encargos
moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N X Vp X (1 / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data
do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1 O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os dispositivos normativos vigentes.
10.2 A vigência dos contratos decon-entes desta licitação, obedecerão aos tennos do art. 57
da Lei n° 8.666/93, os prazos serão contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no
interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o
disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/93.
10.3 À Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

11. DAS PENALIDADES
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11.1 Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a

Contratada que descumprir as condições deste instrumento, ficará sujeita às seguintes

penalidades:

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da

obrigação, a juízo da Administração;

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração poderá

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

a. Advertência;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da

Administração;

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade.

11.2 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da

fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á

concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento

da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração

proceder à cobrança judicial da multa.

11.3 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

11.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo

Administrativo com ampla defesa.

11.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais
cabíveis, ou processo administrativo.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 Conforme Decreto Federal n° 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.° § 2°, para registros de

preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será
exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

13. DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA, para dirimir quaisquer

dúvidas porventura oriundas deste Tenno.
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São Domingos do Azeitão/MA, 12 de novembro de 2021.

í
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GILDX ALVES SOUSA

Diretora de Departamento

APROVO NA FORMA DA LEI

São Domingos do Azeitão/M/
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