
PREFEITURA Oe '

SÃO JOÃO c
DOS. PATOS

1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERÊNCIA

folha

unicefí^

1.1. Registro de Preços para Eventual Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

para atender os alunos da rede municipal de ensino da Prefeitura de São João dos Patos - MA:

ORD GÊNERO UNID QTDE EMBALAGEM OBSERVAÇÃO
VALOR

UNIT.
VALOR TOTAL

1

Achocolatado em pó-
1009Í cacau, sem adição
de açúcares.

KG 6.200
Pacote de 400g e cabca de 10
unidades.

Quando da entrega, o

produto deverá [apresentar
data de ^bricação 'não

inferior a 609^ do prazo de
validade. ! j \

!RS 16,63
í

1

I

RS 103.106,00

2 Alhoinnatura ]- KG 250

Na embalagem deve conter o
nome do produto, data de
empacotam'ehto'..e- validade,
'pesoÍíquidò, ,éndêreço i e
Telefonepara"contato. s' •

Quando da entrega, 6
produto deverá [ está, em
perfeito estado |de'[cónser-
vaçao e matúração adequa
do para o consumo huma
no. i; .

i

1R$ 22,18
1

í

i

RS5.545,00

3

Açúcar origem vegetal
constituído fuhdamen- ^
talmente de sacárose de

cana-de-açúcar. Aspecto
sólido com cristais bem

definidos. ;

t\ -

•': '

FARDO '
X -

•- 550^ •
i

Saco plástico de polietiieno,
atóxico, transparente conten
do Ikg do produto,'fardo com
30 kg. Rotulagem 'dê acordo
com á legislação vigente.

Quando da entrega, o

produto 'deverá'-apresentar
data,'de; fabricação' não

'inferior'a <60% do prazo de
.valida'de. 11 [ /

RS79,83 RS 43.906,50

4
Arroz polido, classe longo

fino tipo 1. i
KG i 15.500

••

Saco plástico de polietiieno,
atóxico,- transparènte~cbht'erí-
•do 1 kgdo produto, fardo com^
30. kg. Rotulagem de acordo
,com.a.legislação vigente.'''"'̂

.i.'! '

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar
dataf de fabricado', não
inferior a 60% do 'prázo de
validade'.1 [ '!

. .. .

RS5,94 RS 92.070,00

5

í
i

Biscoito tipo ' cream

cracker

i ^

KG

V '-\ \ '

•; 8.ÕOO;,"
Dupla *de polietiieno"atóxico,

'de'400g e caixa corh 20'uni-
dades.v . ^ —

/ • • . ^ V 9 .1

puandò da [entrega, o
produto deveráiapresentar
data - de fabricação não
inferior a 60%jclo prazo de
válidadè. | •, ^*

1

Ij RS 7,13

í

RS57.040,00

6

1

Biscoito tipo maisena KG 8.000

Dupla de polietiieno atóxico,
de 400g e cabo com 20 uni
dades.

Quando da 1entrega, o
produto deverá apresentar

data de fabricação não
inferior a 60% do[prazo de
validade. [' 'j .

1
! RS 8,10
):

.1

RS 64.800,00

7

í

Colorífico natural obtido

a partir do urucum, sem
adição de sal.

' KG 4Ò0

Saco plástico de polietilenó,
atóxico, transparente conten-

-do lOOg do produto, fardo
com 1 kg. Rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.

Quando da | 'entrega,, o'
produto deverá apresentar
data de fabricação não
inferior a 60% do prazo de

validade.

RS8,97 RS3.588,00

8 Extrato de tomate
Pacote

de 260g
2000 Pacote de 260g

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação não
Inferior a 60% do prazo de
validade.

RS2,26 RS4.520,00

9

Feijão carioquinha grupo:
anão, classe: carioquinha.
Isento de matérias estra

nhas, impurezas insetos

KG 15.300

Saco plástico de polietiieno,
atóxico, transparente conten
do Ikg do produto, fardo com
30 kg. Rotulagem de acordo

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação não
inferior a 60% do prazo de

RS7,50 RS 114.750,00
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vivos ou mortos. com a legislação vigente. validade.

10

Farinha de milho flocada

(Flocão] enriquecidos
com ferro.

KG 5000

Saco plástico de polietlleno,
atóxico, contendo 500g, fardo
com 20 unidades. Rotulagem

de acordo com a legislação
vigente.

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar

data de fòbricação não
inferior a 60% do prazo de

validade.

R$3,01 RS 15.050,00

11

Farinha de arroz flocada

(Floclo) enriquecidos
com ferro.

KG 4000

Saco plástico de polietlleno,
atóxico, contendo 500g, fardo
com 20 unidades. Rotulagem
de acordo'com' a legislação

vigente.

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação não

Inferior a 60% do'prazo de
validade. 11 i '

RS4,75

1

RS 19.000,00

12

Frango, resfriado ou

congelado (não tempera
do)

KG 45.900

Quando da entrega, o
produto deverá! está em
perfeito estado' dé. 'conser
vação e adequado'|para o
consumo humano.'.! '

!RS 8,72 RS 400.248,00

13

Leite em pó Integral,
enriquecido com vitami

nas. Isento de^ mofos,
odores estranhos e

substâncias nocivas.

KG

/"*T"

7.500
Pacote com"^200g fardo~com
ioirg.-,.- -

Quando da entrèga, o
produto deverá ^apresentar
data de fabricação' não
inferior a.60% do prazo de

^rálidadeT ' !i J '

1

!RS 24,13
1
1

)

RS180.975,00

14

Macarrão massa com

ovo, vitaminado tipo

espaguete.

i ,

* • Á,

KG ••6.000

Saco plástico de,polietílenò;
atóxico, transparente conten
do 500g do produto, fardo
com. 5 kg. Rotulagem de
acordo com a '.legislação
vigente.

• • |i "
Quando ' da {.entrega, o
produto deveráj^apresentar
data!-'.de fabríca(^o não
inferior a 60%|do'[)razo de
validade.-^ jj ,

!
\

R$5,08 RS30.480,00

15

Macarrão massa com

ovo, vitaminado tipo
parafuso.

KG

í • ' '

1]2.'pOÒ''-
' 1

1 ' ' /

Saco- plástico de polietlleno,'
atóxico, transparente conten
do 5Ò0g do produto, fardo
com 5 kg. Rotulageni • dè'
acordo com a legislação
'vigente.

Quando' • da entrega, o
produto deverá apresentar
data ,de fabricação não
inferior a 60%'do prazo de
validade. |' | '

i
1'

i RS 5,76
1

RS 11.520,00

16

Margarina vegetal sem

sal, obtida de óleo vegetal
ou gordura vegetal, com
no mínimo 50% de lipí-
dios, fonte de gordura
mono e poliinsatúrada.

KG

\ . 'í. .

,•,500" -

Na.embalagem deve conter-o
norne do produto e fabrican
te, data .--de', fabricação, .e
validade,' número-]de loté,
valor nutriclonal,"' lista- de'

Ingredientes

... ' f) '
r t ( i

' y * i i ':

' l! •! :•;
1

'[ RS 11,32
i

RS 5.660,00

17

Massa para , mingau
(milho, aveia, maisena,
entre outros) sem adição
de açúcares e aditivos.

Pacotes

de 230g
1.000

Embalagem em saco plástico
laminado

Quando da J.'entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação não
inferior a 60%'do prazo de
validade. ! 1 i

j

1 RS 5,24

i'

RS5.240,00

18

Milho branco para mun-

guzá, selecionados e
Inteiros, sem perfurações
com coloração, odor e
sabor característicos.

KG 750

Pacote de 500g e fardo com
20 unidades. Rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.

Quando da | 'entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação' não
inferior a 60% do prazo de
validade.

R$7,76 RS5.820,00

19
Óleo de soja refinado não
transgênico.

Caixa 770

Garrafa plástica tipo PET
atóxica, contendo 900ml do

produto acondicionado em
caixa com 20 unidades.

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação não
inferior a 60% do prazo de
validade.

RS 162,93 RS 125.456,10

20
Sal refinado, iodado, para
tempero

FARDO 30

Saco plástico de polletileno,
atóxico, transparente conten
do Ikg. Rotulagem de acordo
com a legislação vigente.

Quando da entrega, o

produto deverá apresentar
data de fabricação não
inferior a 60% do prazo de
validade.

RS 26,53 R$795,90
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21

Sardinha em conserva,
lata 125g, ao molho de
tomate.

CAIXA 170

Na embalagem deve conter o
nome do produto e fabrican
te, data de fabricação e
validade, número de lote,

valor nutricional, lista de
ingredientes

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação não
inferior a 60% do prazo de
validade.

R$ 187,57 RS 31.886,90

22

Sardinha em conserva,

lata 125g, ao óleo comes
tível.

CAIXA 170

Na embalagem deve conter o
nome do produto e fabrican
te, data de fabricação e
validade, número de lote,
valor nutricional, lista de
ingredientes

Quando da entrega, o
produto deverá apresentar
data de fabricação não
inferior a 60% do prazo de
validade.

R$ 184,23 RS 31.319,10

23

Tempero seco pronto,

mistura pimenta do reino'
e cominho de boa quali
dade /

KG 150 Embalagem de um Ikg.

Quando da entrega, o
produtó devefá apresentar
data 'de fabricação não
inferior ã 60% [do pfazo de
validade. jí '1

j- RS 10,19
1

i

RS1.528,50

24 Vinagre de maçã UNID 300

Embalagem de 750ml, emba
lagem secundária em plástico
forte, resistente.'' " •

Validade mínima j de 12
meses. Demais condições
de acordo com as normas

de saúde/ sanitárias vigen
tes(ANVISA, SlÈ eoutras).

i,

i'
' RS 4,82

'i
ri

RS1.446,00

25

Banana prata ou paçóvan
de primeira, tamanho

médio, fresca, integra e
firme, com grau de matu
ração adequado. Isento

de substâncias terrosas,
sujidades. :

/ • .

• Dúzia^. •'v 7.650 •

h' . ! •
Quando da Uentrega, o
produto ' devèrá.^^ está em
perfeito-estado de'conser-

.vação ematum^çãd adequa-

.do.p3ra 'o consumo^ humá-

iíií

'Á
J|

1 RS 10,80
[!
!
1

RS 82.620,00

26

Batata inglesa de primei
ra, tamanho , médio,
fresca, integra e firme,
com grau de maturação
adequado. Isento de
substâncias terrosas,

sujidades.

KG .3.830

- ;

. -; f" ^ 1 'i
Quando,da j lentrega, o
produto ;deverá éstá em
perfeito estado dè 'conser-

- : - 1 1 » _ i .
vação e maturaçao adequa
do pám 0 consumo, huma
no. ' • • 1l í

>:
f;
ll

R$6,17 RS 23.631,10

27

Carne moída ibovina-

músculo. Isenta de teci

dos inferiores' como

ossos, cartilagens, gòrdur
ra parcial, aporieuroses,
tendões, etc.

KG •\5.iop. •
•

Quando-' da -entrega, o

produto devèté.ie^á em
perfeito-estado de!conser-
• i.-' . .1 ji -'i
vaçao e adequada;para o
consumo hurnanó.| '

1

1

i RS 23,06
!'

RS117.606,00

28

Cebola branca, tamanho
médio, fresca, iiitegra è'
firme, isenta de sujidades,
com grau de evolução
completa do tamanho.

Kg 3.830

Qiiando daentrega, o
produto deverá.i^está- em
pêrfeitb éstadó de' conser
vação e maturação adequa
do,para o consumo huma?
no. • ií .i"'.

RS4,43 RS 16.966,90

29

Cenoura de primeira,
tamanho médio; fresca;
integra e firme, com'grau-
de maturação adequado.
Isento de substâncias

terrosas, sujidades.

UNID 3830

•

Quando da j^entrega, o
.produto devetá |está.,..em
perfeito estadò:de-'conser-
vação e maturação adequa
do para o consumo huma
no.

RS 5,34 RS 20.452,20

30

Laranja pêra, tamanho
médio, fresca, integra e
firme com grau de matu
ração adequado. Isenta
de substâncias terrosas e

sujidades.

Dúzia 7.650

Quando da entrega, o
produto deverá está em
perfeito estado de conser
vação e maturação adequa
do para o consumo huma

no.

RS8,25 RS 63.112,50

31 Pão massa fina Unidade. 200.000

Quando da entrega, o

produto deverá está em
perfeito estado de conser-

RS0,57 RS 114.000,00
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vação e adequado para o
consumo humano.

32

Pimentão verde, fresca,
integra e firme, isenta de

sujidades e corpos estra
nhos, com grau de evolu
ção completa do tama
nho

Kg 3830

Quando da entrega, o
produto deverá está em
perfeito estado de conser

vação e maturação adequa
do para o consumo huma
no.

RS 6,77 RS25.929,10

33 Polpa de fruta KG 5.100
Saco plástico transparente,
atóxicp..

Quando da entrega, o
produto deverá está em
perfeito estado de conser-
vação-.e adequada jpara o
consumo humVno.í •

RS 11,75
r.

RS59.925,00

34

Tomate, fresca, integra e
firme, isenta de sujidades,
com grau de evolução
completa do tamanho.

Kg 3830

Quando -da | [entrega, o
produto deverá,'está em
perfeito estado de conser
vação e maturação adequa
do para p consumo' huma
no. '• 'í'

1

i'

1 RS 8,09 R$ 30.984,70

VALOR TÓTÀL DA cotação' " ' V '• RS 1.910.978,50

u
I . u

1.2. o

documento equivalente

prazo de vigência dã contratação é dè até 12 me^s,' contados do (a) assinatura do contrato ou
livalente. "••••. '' ^•^j

! , !t i'

1.3.

2.

As estimativas de qúaiitidade constituem mera previsão dimensionada, e serve somente como
• i ' . * A i ' . ' I * i '

referencia para elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-las ém sua totalidade,

não cabendo a CONTRATADA o direIto'dè pleitear qualquer tipo^^de-réparação'é/òu indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de;a seu critério, udlizafoúTiaòVs quantidades previstas.

i. 1.1 r • • ' .= •. 1 ! '

JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

AConstituição Federal determina que, é dever do Poder Público aténder^^ao educando emtodas as
etapas da educação básica, através'dé;programas suplerhentares"quê-Ín'cluem,o.jforriecirriento de merenda
escolar, objetivando melhorar a nutrição-da çriaríça.e do;adolés'ceritè_em fase dé crescimento, diminuir
carência alimentar dos alunos, e, corisequeriterhehtej diminuir o índice de
qualidade do ensino.

evasão escolar e melhorar a

11

3 (
2.1. O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Mlnistérlal n' 17.de 24 de abril de 2007, tem

' • í' "i ^
como objetivo principal fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por melo de apoio a

atividades sóciol educativas no contra turno escolar, cabendo ao município de; São) João dos Patos/MA, por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação executar as ações necessárias para sua implementação
através da realização de atividades nas áreas de esporte, lazer, cultura, artes, etc, junto aos alunos da Rede
Municipal de Ensino a serem desenvolvidas, diante disso faz necessário, a aquisição dos alimentos abaixo

relacionados para atender os alunos que participam das atividades em tempo integral.

2.2. A Contratante se reserva o direito de solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos

valores vigentes dos preços dos bens contratados, na data de emissão das faturas.
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2.3. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas

aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através

do procedimento licltatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos,

onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas

atividades durante o exercício de 2021.

2.4. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar

evidenciada a necessidade de contratações freqüentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita

definir previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se

realizar a licitação lndepéh'dènféménta" dè" prévia "Indicação õrçáitíentáHa,'•ãgllizaFdp'̂ e o processo de
aquisição. •' ti • \

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 11

!' '

1^
a) O presente objeto possui disponibilidade no mèrcádo próprio. Isto é, que .o objeto está disponível para

compra ou contratação a qualquer momento'; \ -. . .. 1 - 11 .á »;
t.

b) Possui padronização, pois são. pré-determlnados ós atributos essenciais do, objeto, de forma objetiva e

uniforme, cujas características sâó Invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínirhas; '•

' ... \ 11' ;;i ••
; . . ' • . - . • i > ' '

c) Desnecessidade de peculiarldade;para satisfação da. Admlnlstração,'ou sejajo^bem é cómum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter características peculiares pára atingir séus fins.;

4. ENTREGA ECRITÉRIOS DEÃCEITAÇÂO DO OBJETO.
' • UM í . .

4.1.

em remessa parcelada.

4.2. No caso de produtos^pefecíyeis, ô prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a
30 (trinta) dias, do prazo totai recdrhen^àdo pelo fabricante. , ' i .1|
4.3. Os;bens serão recebidos'provisoriamente no prazoldè^OS (três) dias,.pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato,~pàrá"efelto.de~posterior verificação de.sua conformidade com as

especificações cónstantes neste Termo de Referência e^na proposta.. j| í
I - ' í •''

4.4. Os! bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando^ em desacordo com as
i ' !

especificações constantes neste Termo de Referência e nà proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03

(três) dias,a contar da notificação da contratada, às suas custas,sem prejuízo dá aplicação das penalidades.
4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias] contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo

circunstanciado.

4.5.1. 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.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuízos resultantes da Incorreta execução do contrato.

-i \\\ -v'.;.. • , i í "i' i
O prazo de entrèga-ídos bens é de 05 dias, contados do(a)'ernissãò da Ordem|de Fornecimento,
tarrial;)Ha • •. • ' ' >.' .1
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""'O

U) Rjjbrica

untcef^í?

5.1. São obrigações da Contratante;

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seüs anexos;
5.1.2. Verifícar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e

recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acornpanha? e~fis'cã!izãr o" cúmpriitiéntcT das Obrigações"" dar Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado; f' , , f •
5.1.5. jÈfetuar o,pagamento à Contratada no valor correspondente!ao fornecimento do objeto, no

" - ! t r '
prazo e forma estabelecidos no Editai e seus anexos;- • i!i i:

I í1 ••
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda-que vinculados à execução do-presente-Termo de Contrato,'bem como pôr qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados; prepostos ou subordinados.
i

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

..ir.6.1. AContratada deve cumprir todas as obrigações constantes/n'o Edibl,'seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente 'séus os riscos e' as despesas decorrentes da boa e peneita execução do

objetoe,ainda:, ' • |i ' 1' '
6.1.1. ' Efetuar a entregai do objeto em perfeitas condições,.conforme especificações, prazo e locai

constantes no Termo de Referênciá e seus anexos, acompanhado da resp'ectiva nota fiscal;; na qual constarão

ou validade;

iacordolcom os artigos 12,
I'

. I • [I
6.1.3. ' Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixadp neste Terrno de Referência, o

objeto com avariasou defeitos; •' ' 1, i'
6.1.4. " Comunicar à Contratante; no pràzó máximo de 24"{vihté è quatro) horas queantecede a data
da entrega,os motivos que impossibilitem o cumprimento dõ prazo pVevistò, com aidevida comprovação;
6.1.5. Manter, durante toda ã execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de.habilitação equalificação.exigidas na licitação;,[ •| í [
6.1.6. ; indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. _i'

7. DA SUBCONTRATAÇÂO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. Éadmissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoajurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação originai;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
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9.1. Nos termos do art. 67 Lei 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.

9.2. 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 redibltórlos, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabllidade da Administração ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei ns 8.666, de 1993.

9.3. O representaritê dã Administração" anotará erh réglstfd"própnd toda?as ocorrências relacionadas
^J ^ • l!

com a execução do'contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dosífuncionários eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas óü defeitos observados e
'• 11 ! '• j

encaminhando os apontamentos àautoridade competente para as providências cabíveis, j;
li i ' ..

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será.realizadç nó prazo rriáximò'de-àté 30 (trinta).dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscaroü'Fa'türa,'através de ordem bancária,;'pára."crédito:em banco, agência e conta
corrente indicados pelocontratado.-"-/; '
10.1.1. - Os pagarnentós decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata

o inciso II do art. 24 dá Lei 8.666,'deíl993,'deverãoser efetuados no prazo>de até 5.(çlnco) dias úteis, contados
da data da apresentação da NotaÍFiscai, nos termos do art. 59, §39, da Lei ris 8.666,;dè 1993.'
10.2. Considera-se ocorrido; o recebimento da nota fisçal_ou fatiira no momento ém que o órgão

contratante atestar aexecução do pÓjeto do contrato. / |i
10.3. A Nota'Fiscal ou .Fatura deverá ser obrigatoriamente" "acomparíhada dajl comprovação da
regularidade fiscal, constatada; por.'m'eiò; de consulta on-llne/ao CADÀSTRd ,DE FORNECEDORES ou, na

; v'~.1'. '1.'> . f • '' ' I I' ii
Impossibilidade'de acesso ao'referido"Sistema, mediante cónsulta"aòs sítios eletrônicos oficiais ou a

documentação mencionada no art; 29^da Lei n9 8.666, de 1993. ...jj, >/
10.3.1. TConstatando-se,: junto ao-CADASTRO'DEcFORNÉCEDORES, a/situàçãp de. irregularidade do
fornecedor contratado, deverão sertomadas as pro"vidênclas prevlst'â/nb do art- 3Í da Instrução Normativa n9
3, de 26deabril de2018. "" / .! =; ;
10.4. 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, jobrjgação firiancelra pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestàdo até;'que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagarnento i'niciár-se-á após a comprovação

I; ' '
da regularização da situação,.não acarretando qualquer ônus para a Contratantè.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CADASTRO DE FORNECEDORES

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao CADASTRO DE FORNECEDORES, 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.
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10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá reaiizar

consuita ao CADASTRO DE FORNECEDORES para identificar possívei 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 ns 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. 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.

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

contratual nos autos dp processo adminlstràtivo corréspóndêhtá,''assegurada à contratada aiampla defesa.

10.11. 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 CADASTRO DE

fornecedores; ^ i-j '.j ^ 1
10.11.1. ' Será rescindido o contrato em execução com a contratada irjadimplentè rio CADASTRO DE
FORNECEDORES; salvo por motivo de economicidadè, segurança nacional ou oütro de interésse público de alta

i i ' í '
relevância, devidamente justificado, em qualquer casó, peia maxima-autoridadeda contratante.

Quando do pagamento; será efetuada a retenção .tributária prevista ina legislação aplicável.

, AContratada regularmente optante pelo Slmpies^Naciorial, nos termos da'iei Complementar
ns 123, de 2006, não sofrèra a retenção tributária quanto aos impostos é contribuições abrangidos por aquele

regime. No entanto, o pagamento "ficará condicionado à apresentação dej còrhprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus áo tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

(? ' 1,
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagaménto; desde que á Contratada; não tenha concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxaxie cornpensação financeira devida pela Contratante,

entre a data do vencimento e o efetivo adlmpíemento da parcela, é caiculáda rnèdiánte a aplicação da seguinte
fórmula: íi |
10.14. ^'
EM = IxNxVP, sendo:, v.'i
EM =Encargos rhoratórios; \ ' |l • í
N= Número de dias entre á data prevista parao pagaméiíto è a'dó efétivò pagamento;
VP =Valor da parcela aser paga. '.J ' " »^ ^
I= índice de compensação financeira =0,00016438; assim apurado:'

(6/100) 1= 0,00016438

TX = Percentual da taxa àhuái'= 6%

365

10.12.

10.12.1.

= (TX) i =

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e Irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice iPCA/lBGE
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuaiídade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.
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11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,

para reajustamento do.preço dõ válò? rem"an"èscentè, pôr mêiò de termcTàditivÕ: .(i|
11.7. Oreajuste será realizado por Apostilamento. 4 ' •

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
li'

i'
i.

ií 'íi
12.1.

12.1.1.

contratação;

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1.

significativos para

12.2.2. Multa moratória de 1% (ürri por cento) por dia de atra^. injustificado sobre ovalor da parcela
Inadimplida, até olimite deis (quinzé).diasV ' '• '.i . 1
12.2.3. Multa compensatórfa de^5% (cinco por céntó) sobré o valor jtotal do contrato, no caso de
inexecução total do objeto; -V '• . _ t."/- • !
12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multá corhpensatória, no rnesrno percentual do subitem
acima, será aplicada deforma proporcional à obrigação inadimpiidá; \\
12.2.5. ' Suspensão de licitar eimpedimento de contratar com oj;órgão,. entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atuaconcretamente, p.elo prazo de até dois anos;
12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidadesj dajynião-com o conseqüente
descredenciamento no CADASTRO DE FORNECEDORES pelo.prazo de até cinco anos; •

12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicá

vel em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Refe

rência.

12.2.7. 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;

12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Comete infração administrativa nos termos da Lei ps 10.520, de 2ÓÒ2;ja Contratada que;
. ' ji I'.' íi •

Inéxecução total ou parcialmente'qualquer das-obrigações'assumidas em decorrência da

j Ensejar ojetardamento da execução do objeto; '
i Falhar oufraúdáfnaexecução do contrato;

Comportar-se demodo inidôneo; • - , ,

' Cbrheter fraude fiscal; - i- í
1( ' '̂ 1'

Pela inexecução total ou parcial do-objeto deste contrato, ai Administração pode aplicar à

IIA
> . - <

acarretem prejuízos
í . • II 'U ;•

' Advertência,, pòr \faltas leves, assim entendidas aqüélas fqüe não ac:
ra a Contratante;\ v ^ '/ >•
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12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, iii e IV da Lei ns 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

12.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

12.5. 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 ns

8.666, de 1993, e subsidiariamentè'a Leins 9784;^dé'1999I

12.6. As muitas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
í.i

deduzidos dos valores a serem

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos
J ' , ' !i .'í , í' ;na Dívida Ativa da União ecobrados judicialmente. jj (

12.6.1. í Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida", npjprazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. ,

í i I i '
12.7. Caso,O valor da multa não-seja"sufíciénte.para cobrir os prejuízos causados;pela conduta do

' . - "s ^ 't l l" i ' í' '
licitante, a União ou Entidade^-pqderá cobrar o valpr rémanescerite judiciairnente^ conforme artigo 419 do
CódigoCivil. ; I ;

' - - f- ^ I; .fí / [ ;
12.8. A autoridade .competente, na- aplicação das sanções,, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter eduçátivo^da pena, berh comp o dano'çaúsado à'Administração, observado o
princípio da proporcionalidade. i'' jl';j f y
12.9. Se, durante o processo de aplicação de.penalidade,.seyhquver|indjcios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n^ 12.846, de 1^ de agosto de.2013,. como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias dò 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 ,,prelitfiinar oui;'Proçésso Administrativo de
Responsabilização-PAR. V i íf•
12.10. Aapuração,e o julgamento das/clémais"infráçõesy.adm'inistrátlvas.n^ consideradas como ato
lesivo à Administração Pública naclÔnàl-ou éstrangelrã nos termos dà Léi;n212!846He is dê agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidadè"administrativa. -• i! ; i -seguirão

12.11.

12.12.

O procéssamentò do PAR não" interfere nò sêgúirnerito regular, dos/processos administrativos
específicos para'apuração da ocorrência de danos eprèjuízos.à Administraçãojpublica Federal resultantes de
ato lesivocometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO DE FORNECEDORES.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOSREFERENCIAIS. .! X

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.910.978,50 (Um milhão Novecentos e dez mil

novecentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n2.8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da nota de

empenho ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do
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Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. OSetor
de Comprassolicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem
como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

f y

f •

São João dos Patos- MA, 22 de abril de 2021.

ícaro Kaíro Tavarís dos Santos
• Chefe do Departamento de Compras

ssa'Oliveira Àrnprim de Sá
Nutricionista.
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