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1. OBJETIVO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERÊNCIA

FOLHA _ I

unicefi^

Aquisição de quentinhas para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São João
dos Patos-MA, conforme especificações abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT

1

QUENTINHA PRONTA: REFEIÇÃO COMPLETA valor calórico mínimo 800 a
1000 kcal: ARROZ BRANCO (300G). FEIJAO(150G) E MACARRÃO(80G),
01(UM) TIPO DE CARNE 200G (FRANGO/BOVINA/PEIXE)
COZIDA/ASSADO/EMPANADO/FRITO, FAROFA (50G), SALADA DE

Unid 135

VERDURA,. CR^ OU COZIDA PORÇÃO(IOOG), verduras cleflboa:
qualidade^ variadas, hiqienizada. ' ' • - ti -i-r. .

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição dos produtos abaixo èspecificados, devido a realizaçãp.'da 133 Cpnfei:ência Municipal de
Assistência Social, que tem jcomo temática:^Assistênci^So~cja direito doJpovo, e dever jdo estado, com
financiamento para enfrentarJas desigualdadeie^^garántirrorotêção-social. Oeíficontro irá servir para avaliar os
serviços e os programas sociais e melhorar-as acoes do münicipio?«^L^

, V

serão recebidos,como sé segu^^: ijri

serviços e os programas socmjs e memorar-as ãções' do município:

3. CONDIÇÕES DE ACÉITAÇÃÒ' eIpRMO^DE^NTREGA

I• ^"j I iH\.•••-
a) provispriamenté", pelo.^jrésporisayeI por seu acompapíiámentò .e fiscalização,í ^ termo
circunstanciado, assinado'pelàs"partes em até 15 (quinze) diasda-torfiunicáção escrita '

i 1 ..t
b) definitivamerite, poi] sèrvidof^ou comissíò^ designada^.pelá-autpridaâe [competente,
circunstanciado^ assinado pelas'partes,:;apórTj^1jécursb>(^L'prazb âe-observação,
comprovèa adequação do objetqaos-terrho^çbntratuals; i'

\ .• ' /j

( ii •, f. -• , i,' '/< [íi jt
3.1. Os itens objeto desta contratação serão-contratadosTSòb demanda.-e/deverão atender às especificações
técnicas constantes neste ContratoL./ ; W ü : H

i • • I -'-^i X—'4/ íj'}, I li I
3.2. Serão aceitos os'itens que estiverem de acordo com.as,especificâçõés desse.Termp de,|Contrato, os quais

J

I 1/ !

do contratado;

mediante termo

ou vistoria que

3.3. O prazo de entrega será[de'5 (cincoí dias úteis, "cphtádos dá emissão da),Ordem de Serviço, podendo ser
í - iprorrogado uma vez, por igual período.

•

4. DOS VALORES eÍDOS PAGAMENTOS
i ,i I

' i
/

4.1. Pela prestação dós serviços, objeto'deste contrato, o''contratante pagará'á contratada o valor global
estimado de R$XXXXXXX.Í

I

4.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, em conta Bancária
em nome da Contratada.'

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I

5.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta dos recursos orçamentários
desta Prefeitura Municipal, estão assim previstos:
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02 PODER EXECUTIVO

02 17 FUNDO DE ASSISTENCIÀ SOCIAL

02 17 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00

08 Assistência Social !

08 122 Administração Geral {
08 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

08 244 0015 2091 0000 MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.90.36.00 Outros Servlços|De Terceiros - Pessoa Física

6. DAVIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1.0 prazode vigência dp contrato será de XX (XXXXX) meses, contados da data de sua assinatura.

rnl ir 116.2. A CCNTRATADA..fica obrigada: a aceitar, nas mesmas condições contratuaisFos acréscimos ou supressões
que sefizerem necessários at^ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vãiprjihicial átuaiizado do contrato,
conforme legislação yigentel "

7. DO REAJUSTE

8.

7.1. O objeto do presente contrato poderá:sqfrer^7êajuste;' rhe.diaiqte apresentação de justificativa, após 30
(trinta) dias da dáta deissinatura. iíl.r i |

^ íl
7.2. Quando do reajuste previsto no item anterior, devem ser observados;© limite* de 25% bém como o limite
de R$ 17.600,00; j \ ^ C..' . ,1., fl-f í'

] 1 i ! 1 '•
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA- \v .'li,- i i COBRIGAÇÕES

{

f,

8.1. Caberá à CONTRATADA:
í • i . —^— ,
! • i í 1T' j r ^ ííM j i' ' ;a) responsabiiizar-se pelos eri^cargósifisçais e, comerciais resuitantes desta.'contratação, eainc apelos encargos

trabalhistas, prevldenciários edbrigyções,sociais em vigor, impostos, trijiutosieiçontribuições, obrigando-se a
saidá-ios na época própria, vez que^^os seus funcionários não/rhánterão'.quaiqLièr vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;? | | . tá'• {I
b) responsabilizar-se por todas as providênciasV-obrigações éstabeiycíd^má iégisiàção específica de acidentes
de trabalho, quando, em |ocorrênciá-da»éspécie, fSem-vítimasfos^seuí-ernyregad^ durante áexecução deste
contrato, ainda gué acontecido ém depeHdyricla do^toNTRATA jíj Is í •' j
c) fornecer oobjeto no pr^azoll locai indicado,.na qüalidadejrè-cqndjqõés previstas|nO;Termo de Referência, bem
como de acordoicòm aproposta eoeditai,da Dispensqde'Licitação 02/2021; ÍImI j; I
d) Reparar, corrigir, remover| reconstruir ou substituir; às suas expensas, no total ou em Ipàrte, o objeto do
contrato em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções resuitantés| dà-execução/ou de materiais
empregados; j | - . í f'
e) Responsabiiizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratantelou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou ^lo quando da execução-do objeto, não excluindo ou reduzíndo-éssa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
f) Não subcontratar, totaiiou parcialmente, o objeto desta contratação;
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no
fornecimento, até 25% (vinteé cinco por cento) do valor iniciai atualizado do contrato;
h) Cumprir rigorosamente os prazos e as demais exigências constantes do edital e seus anexos;
i) Fornecer, sempre que; solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

j) manter, durante toda á execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no editai da Dispensa de Licitação 02/2021 e neste
contrato.

?S 4 \Í1
Wh
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9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Caberá ao CONTRATANTE:
} •

a) prestar as informações e os esclarecimentos, relativos a esta contratação, que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA; i

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do objeto e interromper
imediatamente a execução, se for o caso;

c) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que necessário à execução
do objeto, nos horários previamente acordados;
d) rejeitar, no todo ou em'parte, os equipamentos entregues em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pela CONTRATADA;

ir
e) fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a contratante ten
suas obrigações contratuais; í| - ^ ^ - j
f) efetuar os pagarnentos devidos, observadas as condições éstabelecidas| no contrato
Referência. ! j - ^
g) Designar umà comiissão ou servidor, o qual ficará^ responsável pela fiscalização e acompanhamento do
fornecimento dos serviços consoante às espedfiçaçõefno Jerrrio de Referência! LU'
h) Indicar olocal^para ofornecimento via Ordern d,è^Sêrv,içôs;'' i | [| ^
i) Proporcionar todas as faciíijades para que p.iÈorrTécedbTl^ossá w suasj obrigações dentro das normas e
condições deste'processo;'̂ ':i o -.. i -U .-v'- ííTTV

-

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ;

(

, .... . ' '•= '• =
10.1. o descurnprimento, total "'OU parcial,'"de 'quaiquef\das obrigações
CONTRATADA às sanções/preyistás na Lei Federa[nJ^8.666/93r""''' '

' ! ' '• J ! i •>
PARÁGRAFO PRIMEIRO 4 Ov atraso-injustificado-no-cumprimento-da: obrigação'süjeltará
aplicação dasseguintes multas de,rriora:\ ( Uí i I í

! "• .-^Z/ZZiP' í
ajMulta moratória 2%-('doisj pòr^centoK'sdbre o valor do^r^pectivo/fprrieci^^^^ erh
injustificada, na entrega dos seryiçòsJs.Z,
bjMulta moratória diáriajde 2% (doJis^^pjjrJcíhtòj^obrejo-v do^.respéctívq fptnecimentb,
substituição deserviço recusado pela~GbNTRÃTANTE;3.'̂ >"7-'
c)Multa moratória diária de 0,02% (dois çèntésimpS'Pj5r-cénto2;sdbre'̂ Walor-dq'réspectiyó:Contrato, em caso
da falta de fornecimento; "salvo os casòs.'fortuitps:ou''déTor^-niaiòr,Pa juízo da Administração, até o limite de
10% (dez por cento); ' jíi ,m

ora 'estábeiec

!!
li

ia cumprido com

e no Termo de

das, sujeitará a

a Contratada à

caso de recusa,

em caso da não

PARÁGRAFO SEGUNDO Alé|jn da multa Indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou çarda! do Contrato, as seguintes
sanções: í

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA, pelo prazo deaté 02(dois) anos;
d) Declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja

I

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d"' poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".i

I

PARÁGRAFO QUARTO - ÁCONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo,
dentre outras hipóteses legais, quando;
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a) Fornecer os serviços em dekonformidade com o especificado e aceito;
b) Não substituir, no prazo estabeiecido, os serviços recusados peia Contratante;
c)Descumprir os prazos epndições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais
cominações legais.

"1

PARÁGRAFO SEXTO -Caberájao Gestor do Contrato propor aaplicação das petiálidades [grevistas, mediante
relatório circunst^ánciado, [apresentando provas que justifiquem aproposição. \ ' ''

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a;
e publicação nà imprensa
penalidades de advertência e muita de.mora.

ajapiicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita àCONTRATADA
oficiai, constando o. fundamento- legai, excluídàs'. os casos ide aplicação das

PARÁGRAFO OITAVO - As

notificação, em conta bancária
contados da data da

PARÁGRAFO NÓNO - Os valorês^dás multas'poderâo/ser descoVtádos |clos. pagameiitos devidos pela
CONTRATANTE óu cobrados diretamente dá CONTRÃfÀDk>^ár;nigávei-oü\judícialmente. jl j

i }l f.V' I \. 1:1 í' " !. j
X • i 11 'ÍTr- . \ .41; 'wl jil 1- ! [. IPARAGRAFO DÉCIMO ^ Nenhum i3agamentO"sera feito'a CONTRATADA antes deipagas ou relevadas as multas

que lhetenham sido aplicadas. ' - -ir:—' 'i'

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

11.1. Évedada a cessão ou transférêhcia tbtãírõü parcial dos^.biréitòs-eVou olirigáções inerentes ao Termo de
Referencia, porquaisquendas partes,.sem,prévià.e-expressa,autorização da outra.; i j

DA TOLERÃNCIAyNOVAÇÃO
i
\

~ - í

ifl í>
7r?

/ ! •

. y. ...

12.1. Atoierânciai não enseja em novação, sendo que^quaiquel^ alteração, pormais simples queseja, deverá
feita obrigatoria^ente^por ajuste escrito entre as partes. *• '• '

C *

f —

ser

13. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
lli ii ; /

13.1. São partes-integrantes do presente contrato, ;para todos os fins de direito,' Independente de transcrições
ou referências, todo o conteúdo dõ Processo Admrriistrativõ'n9*3dÒ8d3*07202Í,~im cujos autos foi promovida
Dispensa de Licitação ns 02/2021.

13.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes no presente Contrato, em especial as
cláusulas que tratam do 'objeto, das condições de execução dos serviços, da garantia e suporte técnico, das
obrigações da contratada e contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e fiscalização e

das penalidades.

14. DA RESCISÃO
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14.1. A inexecuçSo, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos da Lei ns 8.666/93, com

as conseqüências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.s 10.520/02 e no Edital da

licitação em epígrafe. !

14.2. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos Incisos!
a XII e XVII do art. 78 da Lei ns 8.666/93.

15. DO FORO

15.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Estadual, Comarca de São João dos Patos/MA.

--TI f inEpor estarem acordes as partes contratantes, por seus representantes legais,"firmam o présente contrato em
duas vias de iguai.teore forma.

J [^\\^ícarp''KaÍro,Tavaris dos Saritps'
VChéfesétor5dè^Compras

São João dos Pàtós-J MA, 30;de agosto de 2021.

li
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