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CONTRATO NO 1 51/2020
PROCESSO NO 3784/2020
EMERGENCIAL

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS. QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE CONCElçAO DA BARRA E A
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA, NA
FORMA ABAIXO

O MUDjçípjo de Conceição da Barra, pessoa Jurídica de direito público interno. inscrita
CNPJ/MF n'. 27.174.077/0001-34 com Sede na Praça Prefeito José Luiz da Costa.

s/n, Centro. Concepção da Barra/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sro
WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS, portador do CPF-MF n' 089.752.507-84 e
RG 12.892.223-04 SSP-BA. residente na Rodovia Bento Daher, S/N', Distrito de ltaúnas
Concepção da Barra-ES, CEP: 29.968-000, adiante denominado Contratante. e a
Empresa DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ-MF sob o n' 17.364.470/0001-37, com sede Rua: Cajueiro, n' 335
Bairro: Santa Paula 1 -, Vila Velha E.S, CEPA 29.126-160, por seu representante legal
Sra. Anna Christina Firme Leite, CPF n' 900.615.947-68 e na Carteira de Identidade
668.971 SSP/ES, Sócia Administrativa. ajustam o presente CONTRATO Emergencial de
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, nos termos da Lei Federal n' 8.666/93
especialmente o art. 24, IV. bem como de acordo com o Processo n' 3784/2020, parte

no

integrante deste instrumento ficando, porém, ressalvadas
como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste
CONTRATO, que se regerá pelas Cláusulas seguintes

ndependente de transcrição

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1- 0 objeto do presente Contrato Emergencial se refere à contratação da empresa
especializada em AQUISIÇÃO
efeitos da pandemia do novo Corona

DE CESTAS BÁSICAS com a
(COVID-1 9)

finalidade de atenuar os

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social que será
Vírus uma vez que atenderá as

cestas básicas as famílias em situação de vulnerabilidade soda
Conceição da Barra-ES

concedido kits de

conforme as quantidades e especificações constantes no Anexo
neste no Município de

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
2.1 - As despesas decorrentes do presente serviço/aquisição correrão à conta da seguin

CLÁUSULA SEGUNDA

dotação orçamentária abaixo relacionada

te

22.01 .00 - Secretaria Municipal de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.244.0008.2.0073
Natureza da despesa: 3.3.90.32.03

r3ecurso: 1.001 0000.0000. 1.311 .0000.0000 e 1.390.0010

22.01 .30 - Fundo Municipal de Assistência Social
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CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
4.1 - O presente contrato tem o valor Global de R$ 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil
Reais)
4.1.1 - No preço estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de licenças:
impostos e taxas de qualquer natureza. salários. encargos sociais, seguro e outros que
direta ou indiretamente decorram do cumprimento do presente Contrato, não sendo
permitida nenhuma cobrança adicional
4.1.2 0 município não se obriga a efetivar o pagamento na totalidade estimada no item
4.1. mas o valor que corresponda aos serviços efetivamente prestados e demonstrados
através de faturas devidamente aceitas pelo Município
4.1 .3 - Os preços contratuais são fixos e irreajustáveis
4.1.4 0s pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da nota fiscal correspondente, devidamente aceita, cobrindo os serviços já
efetivamente prestados

CLÁUSULA QUARTA
DO PRAZO DE iNiCiO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO
5.1 0 prazo para duração do contrato será de 9g..(Neygnlgl.diga contados da data da
assinatura deste Termo Contratual

CLÁUSULA QUINTA
6.1 Compete a Contratada:
6.1 .1 Iniciar a entrega em até 48 (quarenta e oito) horas contadas após o recebimento da
O rdem de Fornecimento
6.1.2 Manter equipamentos de segurança obrigatórios (EPls), bem como uniformes. com
todas as obrigações trabalhistas necessárias
6.1.3 - Todos os custos de manutenção serão por conta da Contratada
6.1.4 - Pagar as multas e outras penalidades e infrações de lei e regulamentação
cometidas pelos motoristas sob sua responsabilidade
6.1.5 - A contratada será responsável por deslocamentos
6.1.6 - Permitir a fiscalização dos serviços pela secretaria responsável, inclusive sem
p revia comunicação
6.1.7 - A quantidade de pessoal contratado deverá ter a anuência da secretaria
responsável
6.1.8 - Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante
Fornecimento dos Materiais

0

6.2 - Compete à Contratante:
6.2.1 - Cumprir fielmente este Contrato
6.2.2 Indicar um funcionário para fiscalizar e acompanhar a entrega
6.2.3 - Efetuar, no prazo, o pagamento pelos fornecimentos executados

CLÁUSULA SEXTA
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1 - Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades
a) - Advertência;
b) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso
ç) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do
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d) Suspensão para contratar com a Administração
e) - Declaração de inldoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal
7.2 - Antes da aplicação de qualquer das penalidades. a Contratada será advertida
devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis
a) - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três)
advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a
aplicação das penalidades cabíveis. A Administração. porém. poderá considerar
rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência
b) - As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não
serão computadas para o flm previsto na letra "a" deste parágrafos
c) - As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração
darão ensejo à aplicação das penalidades das letras "b" e "e" do caput da Cláusula Nona
7.3 - As multas previstas nas letras ''b" e "c'' poderão ser aplicadas em conjunto e poderão
ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras "d" e ''e'', do caput da
Cláusula Nona
a) - A multa moratória será calculada do momento em que ocorrer o fato gerador, e. não
da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o
Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a
Administração, entretanto. antes de atingido o pré-falado limite. rescindir o Contrato em
razão de atraso

7.4 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na
execução do Contrato. para entender rescindido o Contrato
7.5 As multas serão calculadas pelo total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das cláusulas do ajuste
7.6 - Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a
Administração poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das
penalidades previstas na letra ''d'' ou ''e'', do caput da cláusula oitava
7.7 - Se os danos restringirem-se a Administração será aplicada a pena de suspensão
pelo prazo de, no máximo 02 (dois) anos
7.8 Se puderem atingir a Administração Municipal, será aplicada a pena de Declaração
de inidoneidade
7.9 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pelo Prefeito
Municipal
7.10 - Quando declarada a inidoneidade do Contrato, o Prefeito Municipal, fará publicar
sua decisão no Diário Oficial do Estado, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante
toda a Administração Pública Municipal
7.11 - Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como
suspensão para contratar com a Administração pelo prazo máximo
7.12 - Poderão ser declarados inldõneos ou receberem a pena de suspensão, acima
tratada. os licitantes que, em razão dos Contratos regidos pela Lei n' 8.666/93
a) - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos

b) - Tenham praticado ates ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação
c) - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos praticados
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C LAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES
8.1 - A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a
qualquer indenização nos seguintes casos
a) Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e
as previstas em leal

b) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações
e prazos
c) - Atraso injustificado no inicio da entregam
d) - Recusa sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal de Saúde
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto
f) - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores
g) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma d0 5 1' do art
67 da Lei no 8.666/93
h) Quando o valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor global
contratado ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumidas
i) - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento. justificados
e determinados pelo Prefeito Municipal de Conceição da Barra, exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato
j) - A suspensão. por parte da Contratante acarretando modificações no valor inicial do
contrato, além do limite permitido no $ 1' do art. 65, da Lei n' 8.666/93 e suas alterações
posterioresl
1) a suspensão da sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias. salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra
m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra
n) - a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato
8.2 - A Contratada reconhece que, nos casos enumerados nas letras "a'' a "j'' desta
cláusula, a Contratante poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo das sanções
contratuais e legais que Ihe forem inerentes
8.3 - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o
presente nos ans. 79 e 80, da Lei n' 8.666/93

CLÁUSULA OITAVA
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 - A fiscalização será feita pelo Contratante no local, através da Secretaria Municipal
de Saúde, de forma a fazer cumprir. rigorosamente, os prazos e condições do presente
Contrato

9.2 -- A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá
responsabilidade da contratada pela completa e perfeita entrega dos materiais
9.3 - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados
mediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em
qye serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. ,,,.,'-]

a
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CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO
9.1 A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão. com as

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nos artigos
78. 79. 80 da lei 8.666/93
9.2 - A inexecução total ou parcial do presente termo de contrato N' 122/2020 enseja a
sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento
com fulcro nos artigos 78. 79, 80 da lei 8.666/93
9.3 - Ficará rescindido o Termo de Aditamento quando se concluir o processo licitatório
em que a contratada não terá direito a reparação ou indenização

CLÁUSULA DÉCIMA
INCIDENCIAS FISCAIS
lO.l - Os tributos (impostos, taxas. emolumentos. contribuições fiscais e para fiscais).
que sejam devidos em decorrência direta ou indireta deste instrumento contratual ou de
sua execução são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma
tributária, sem direito a reembolso. O Município quando fonte retentora deve descontar e
recolher. nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada
pela legislação vigente
1002 - A responsabilidade do Município e da contratada por perdas e danos será limitada
aos danos diretos de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável
excluídos os lucros e danos indiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% do valor
total contratual reajustado.
11.3 - As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior. na forma do artigo 1.058 do Código Civil
Brasileiro, caso em que qualquer das partes pode pleitear a rescisão contratual

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
RESPONSABILIDADE E FORÇA MAIOR
11.1 Fica eleito o foro de Concepção da Barra. Estado do Espírito Santo, para dirimir
qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

lllii J(!$e)SANTOS VASCONCELOS
Prefeito Municipal
Contratante/

Conceição da Barra, 03 de Julho 2020

ZWZCZ,c-
DIS#RmüIDORA SANTA P.
,CNPJ-MF,'sob o n' 17.364..
Contratado

ILA LTDA
'0/0001 -37

Fiscal do Contrato: Camila Rodrigues
Matrícula: 9644

Telefone: 27 9.8806-6034
E mail: crodrigues. pia'ich©)gmail.coro

Cargo/Função: Operador de Serviço de â4áoio Adtllinietral®o
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA
l . OBJETO

AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DA
PLANILHA BÁSICA E ANEXOS.

2. PRAZO VIGENCIA DO CONTRATO:
O contrato deverá ter vigência 90 (noventa) dias

3. MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

Considerando o disposto na Lei Federal n' 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, no
Decreto Federal n' 7616, e 17 de novembro de 201 1

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020. em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-1 9)l
Considerando a Portaria n' 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-1 9)
Considerando a necessidade de preservação da vida humana no enfrentamento ao
COVID19, prlmando pela estrita observância do princípio constitucional da Dignidade da
Pessoa Humana
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde n'. 356/20, que regulamenta a lei
13.979/20 e estabelece medidos de enfrentamento do novo Coronavírus no território
b rasileiro
Considerando que o governo do Estado publicou Decreto de Estado de Emergência em
Saúde Pública (Decreto n'. 4593-R. de 1 3/03/2020), estabelecendo medidas sanitárias e
administrativas para prevenção. controle e contenção de riscos, danos e agravos
decorrentes do surto de Coronavírus
Considerando a necessidade da implementação de medidas de redução de circulação e
de aglomeração de pessoas para prevenir a disseminação do novo Coronavírus (COVID
1 9) no Estado;
Considerando a necessidade de promoção de ações emergenciais para prevenção
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. a fim de evitar
disseminação da doença
Considerando o Decreto n' l0.282, de 20 de março de 2020, que Regulamenta a Lei n'
13.979. de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as ativldades
essenciais

Art. 3' As medidas previstas naLei n' 13.979. de
292Q. deverão resguardar o exercício e o funcionamento
dos serviços públicos e atividades essenciais a que se
refere o $ 1'. $ 1' São serviços públicos e atividades
essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam
em perigo a sobrevivência, a saúde ou 4 segurança da
população, tais como: /,/ L .
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11 - assistência social e atendimento à população em
estado de vulnerabilidade

Considerando medida provisória no 926/2020 pública de Dário Oficial da Presidência da
República, que altera a Lei n' 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre
procedimento para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfretamento da
emergência de Saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírusl

Art. 4' É dispensável a licitação para aquisição de bens
serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados
ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus de
que trata está lei

Considerando o Decreto Legislativo Federal n' 06/2020, que reconhece, para fins do
artigo 65 da Lei Complementar n' 101/2000 a ocorrência do estado de calamidade
pública em âmbito nacional
Considerando a Portaria do Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro. n' 337/2020
que dispõem acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavirus, COVID-19, no âmbito do Sistema
Unico de Assistência Social

Art. 2'. A oferta dos serviços, programas e
benefícios soicioassistenciais no âmbito do
estado, municípios e Distrito Federal deverá ser
garantida aqueles que necessitarem, observando
as medidas e condições que garantiam a
segurança e saúde dos usuários e profissionais
do SUASI

Considerando o exposto em parágrafo acima, ressaltamos que o município possui
vendedores ambulantes que são cadastrados e os que trabalham de maneira informal
trabalhadores autónomos, feirantes, pescadores, artesões. Quilombolas. Ciganos
Comunidades de Terreiro, catadores de materiais recicláveis que diante que da situação
que estamos vivenciando no momento, perderam sua única forma de sustento
Considerando Nota do Congemas (Colegiada Nacional de Gestores Municipal de
Assistência Social) sobre demandas urgentes para garantir assistência social nos
municípios em decorrência do Coronavírus (covid-1 9)l

Art. 16 Adoção de medidas que garantam
proteção específica e especial às pessoas e
famílias em situação de maior vulnerabilidade
pessoas em situação de rua, migrantes, pessoas
idosas, mulheres, moradores de periferias
urbanas. povos tradicionais e indígenas
profissionais do sexo, acampados urbanos e
rurais e, particularmente, todas as que são
consideradas grupos de risco, bem como a
suspensão de cobrança por serviços essenciais
como de água, gás e luz, eqpee+atmeTtte--para
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pessoas e populações mais vulneráveis, mediante
compensações e subsídios aos municípios

Considerando a preocupação com as crianças que utilizam alimentação escolar como a
única refeição completa do dia, e com a suspenção das aulas as crianças podem ficar
sem acesso a uma alimentação digna, já que a maioria das nossas famílias não tem
condições de arcar com o aumento das despesas domésticasl
Considerando o Cadastro Unico para Programas Sociais reúne informações
socioeconómicas das famílias brasileiras de baixa renda -- aquelas com renda mensal de
até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer
as reais condições de vida da população e. a partir de então, selecionar as famílias para
diversos programas sociais
Considerando que a crise económica e trabalhista criada pela pandemia da doença pode
aumentar o número de desempregados no município em larga escala, sendo assim
pensando na proteção social das famílias e indivíduos esta Secretaria planeja a
ampliação dos benefícios eventuais, entre eles, o auxílio alimentação, para garantir os
mínimos sociais em caso de extrema pobreza, desencadeado fome, miséria
vulnerabilidade e risco social
Considerando a recomendação da Frente Nacional em Defesa do Sistema União de
Assistencial Social em informe l "Assistência Social no enfrentamento ao COVID-19'
Em organizar a gestão dos benefícios eventuais integrado aos serviços socioasslstenciais
em articulação com as outras políticas, em especial Educação. Segurança Alimentar, e
Saúde, com a ampliação do fornecimento das provisões da segurança alimentar. Tendo
em vista a situação de calamidade e estado de emergência. e necessário desburocratizar
acesso aos benefícios eventuais e acolhimento emergencial
A Assistência como um direito a quem dela precisar, deverá desburocratizar acesso e
planejar, quando necessário, avaliação social para vulnerabilidade temporária, após
período da pandemia, seguindo orientações sanitárias
Equipes de gestão e dos serviços devem identificar possibilidades de provisões em
âmbito local/estadual, para além das possibilidades em âmbito nacional, de modo á
ampliar o acesso à segurança de renda de modo universal. com priorização dos
usuários/as. sem contudo burocratizar os acessos
Considerando que a distribuição de cestas básicas se configura como um benefício
eventual concedido às famílias em situação de vulnerabilidade social temporária
Considerando que de acordo com a LOAS, os benefícios eventuais destinam-se aos
ndivíduos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com situações
causadas por contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a
manutenção das pessoas ou da unidade da família e a sobrevivência de seus membrosl
Considerando que ainda não sabemos os rumos económicos que, por motivo dessa
pandemia do COVID-19 o Brasil irá enfrentar e por quantos meses essa situação irá
permanecer, assim como estamos preocupados em preservar a vida humana, inclui
também que as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e as que ainda não
estão dentro dessas estatísticas, mas por essa situação atual poderá entrar e necessitará
desse benefício, para que assim tenha alimento em sua mesa
Considerando que a procura pelo atendimento deste benefício está aumentando a cada
dia, sendo que hoje temos pouquíssimas cestas para realizarmos esse atendimento e não
possuímos mais contrato para repor.
Diante do exposto, informamos a necessidade em abertura de
para amenizar a problemática apresentada acima, por um período de 30,çl+ag.

processo EMEROeNCIA
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Informamos ainda que os documentos que referenciam os dados citados encontram-se
anexo ao processo

4. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
4.1 A especificação técnica decorrente dos produtos constante do objeto constam no item

5. DA ENTREGA
Mediante Interesse por parte da Secretaria em adquirir tais produtos/serviços. a mesma
providenciará os trâmites internos necessários, bem como expedirá Ordem de
Serviço/Fornecimento. ficando a critério do município estabelecer a quantidade que Ihe for
necessa ria

21

6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
DO PRAZO:
O fornecimento (ou prestação de serviços) será de forma PARCELADA e deverá ocorrer
no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da Ordem de
Serviço/Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho. emitida por esta
municipalidade
DO LOCAL DE ENTREGA:
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua 22 de Novembro, bairro
Vila dos Pescadores das 12 as 17hs de Segunda a Sexta Feira

7. PRAZO E CONDlçOES DE GARANTIA:
7.1 0s produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional e prazo
de validade. que seja de no mínimo 06 (seis meses). após a data da entrega
7.2 Todos os produtos cotados deverão obedecer as normas de legislação vigentes do
Ministério da Agricultura/FI F/DI E/SI M/VIGI LANCIA SAN ITARIA
7.3 0s produtos deverão ser entregues em fardos transparentes resistentes ou caixas
próprias devidamente Identificadas, não podendo haver produtos que não estejam
adequados para o consumo humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas
constantes no empenho, entregue à empresa vencedora
7.4 0s produtos referentes ao objeto, deverão ser reunidos em embalagem original
íntegra (não estar, furada. rasgada. amassada ou enferrujada) e embalados em sacos
transparente conforme disposto no item anterior.

8. DA FISCALIZAÇÃO:
Dos Servidores responsáveis pela fiscalização:
O Contrato será fiscalizada por 02 (dois) servidores públicos municipal. lotada na
Secretaria requisitante. sendo: fiscais titulares e suplentes respectivamente. que
responderão pela fiscalização técnica/operacional
Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como
Fiscais

TIPO TITULAR SUPLENTE
LORENZO LUCAS
FERNANDES DA COSTANOME COMPLETO CAMILA RODRIGUES

ENDEREÇO
ELETRONICO
TELEFONE

Ú
:/

Crodrigues.pmcb@gmail.co
m
27 988066034 27 99931 340;
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NO. MATRICULA 3644 12022

CARGO Op. Apoio Administrativo Agente de serviços
administrativos

TIPO DO VÍNCULO efetivo efetivo

Forma detalhada como se dará a fiscalização:
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da entrega dos produtos (ou prestação dos serviços) e da alocação dos
recursos necessários. de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. devendo
ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente
designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n' 8.666/1993 e do artigo 6' do Decreto
n' 2.271/1 997
A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos
critérios previstos na ata registrada e anexos
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666/1 993
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, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o artigo 70 da Lei n' 8.666/1 993

9. DO CONTRATO:
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de
validade encontra-se nele fixado. sob pena de decair do direito à contratação. sem
prejuízo das sanções previstas neste termo de referência
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do contrato, a Administração poderá encaminha-la para assinatura mediante
meio eletrõnico. para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
de seu recebimento
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do contrato poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s). durante o seu transcurso. e desde que devidamente aceito

1 0. GESTOR DO CONTRATO:
O órgão gestor do contrato a ser firmada, é a Unidade Gestora Municipal denominada
Secretaria Municipal de Assistência Social'

11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão realizados mediante ''Contra Nota de Empenho de Despesa'' face
ao ''Boletim de Medição'' elaborado pela fiscalização do contrato, bem como relatórios
internos de fiscalização:
Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com jptósi
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A empresa Contratada, para efeito de recebimento deverá apresentar todos os
documentos constantes do check list anexo ao contrato
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições. por meio de depósito
na conta-corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos
seguintes documentos

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa. em via única. devidamente atestada
pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contratos

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho. conforme Lei n' 12.440/201 1

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. emitido pela Caixa Económica

d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da
Fazenda Nacional, conforme IN/SRF n' 574/2005 e CND Estadual e Municipal na
sede do Licitante:

e) No caso de serviços. obras e/ou locações. Boletim de Medição atestado pela
Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do contrato.
Relatório de Fiscalização

A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida no subitem anterior. implicará na sua devolução à Empresa
contratada para regularização. sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza
Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura
documento que comprove esta opção. na forma do Anexo IV, da IN/SRF n' 480/2004
alterada pela IN/SRF n' 539/2005. situação em que incidirá a retenção no percentual
estabelecido na Lel 123/06. devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota

Nenhum pagamento será efetuado à contratada. enquanto houver pendência de
liquidação ou qualquer obrigação que Ihe for Imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual, sem que Isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza
Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade

Federal. e8

n

fiscal

banca ria

12. OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE:
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados
medidos e faturados
Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA. assinando os
Boletins de Medição ou oferecendo. de imediato. as impugnações que julgar necessárias
Notificar. por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na
execução dos serviços. fixando prazos para sua correção
Notificar. por escrito. à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas. de notas de
débitos e da suspensão da prestação de serviços
Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessão de mão de obra

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Manter durante toda a execução do Contrato. em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas. todas as condições de qualificação assumidas na licitação
Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no município
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Fornecer o bem contratado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo
rigorosamente as especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na
proposta comercial
Substituir, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, o material que porventura
apresentar defeitos sistemáticos de fabricação
Efetuar troca de produto defeituoso somente por produto novo e de acordo com as
especificações do contrato

14. DO RECEBIMENTO DO BEM:
14.1. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com os
artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, conforme
14.1.1 Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias na apresentação da
mercadoria, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada
conferência inicial por responsável do Fundo Municipal de Saúde e se identificada
conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado e é
emitido o Termo de Recebimento Provisório
14.1.2 Definitivamente: após nova conferência e verificação por Fiscal competente do
Fundo Municipal de Saúde e se confirmada conformidade com as especificações
técnicas, a Nota Fiscal será atestada e é emitido o Termo de Recebimento Definitivo no
prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório
Caberá á fiscalização do contrato rejeitar produtos que não estejam de acordo com as
exigências contratual, bem como determinar as suas substituições

15. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial. no caso de empresa individuall e/ou
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradoresl e/ou
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País. e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
1 5.2 - REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)l
b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de
apresentação da documentação e proposta
d) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal. (Quitação de tributos e
contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou
conjuntas, com a validade na data de realização desta licitação;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida
pela Caixa Económica Federal, com validade na data de apresentação da documentação
e .Proposta.
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT. fornecida no site eletrõnico do
Tribunal Superior do Trabalho TST, em atendimento a Lel 12.440/201 1 e a Resolução
Administrativa do TST no 1470/201 1
g) Alvará de localização e funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE;

15.3 - QUALIFICAÇÃO TECNICA:
a) declaração de inexistência de fato impeditiva para a habilitação, na forma do parágrafo
2' do art. 32 da Lei no 8.666/93
b) declaração em atendimento ao disposto no incisa V do art. 27 da Lei 8.666/93
c) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a execução de serviços (ou fornecimento de produto) que tenham
características semelhantes ao objeto desta licitação
d) A empresa deverá possuir Alvará de Licença Sanitária, expedido pelo município, com
validade prevista em Lei

16. PROPOSTA DE PREÇOS:
A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, da seguinte forma
a) Carta de Apresentação da Proposta, contendo:

1) Preço Total proposto em algarismos e por extenso
2) Declaração de que a proposta é válida por 12 (doze) meses. contados a partir da

abertura dos envelopes de Habilitaçãol
3) Declaração de que nos preços propostos estão Incluídos todos os custos diretos e

indiretos, de qualquer natureza, bem como todas as incumbências a que se refere
este Termo de Referência

4) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis
sobre esta licitação, e que se submete inteiramente às suas cláusulas e condições

5) Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites máximos
dos preços unitários e taxas fixadas na Planilha Orçamentária presente nos autos
do processo

17. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dispensa de Licitação conforme Art. 24, Inciso IV da Lei n' 8.666/1993, com menor preço
globalC

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação.
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais

19. DAS SANÇOES:
Segue abaixo as sanções previstas para efeito de descumprimento do contrato
A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o
contrato. deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação
falsa, não mantiver a proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
]tidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida glalicitar e d!
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contratar com a administração pública e será descredenciada no SICAF, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se
refere o inciso XIV do artigo 4' da Lei n' l0.520/2002, sem prejuízo das multas e demais
cominações legais:
Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de cancelar a ata ou mesmo rescindir
os contratos advindos, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes
multas moratórias
0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato. por dia, pelo
não cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização
0.03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo
atraso no inicio dos serviços, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida pelo
CONTRATANTE
0.03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato. por dia e por
ocorrência, pelo atraso na conclusão dos serviços
5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medição (BM> do mês equivalente, no
caso de ocorrer paralisação dos serviços, por dia de paralisação
Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura
da Ata. do Contrato e da Ordem de Serviços
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisa anterior, de conformidade com
a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores
O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será
limitado a 20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato
O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá
aplicar à CONTRATADA as seguintes multas compensatórias:
5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente. caso a contratada deixe
de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente as desconforme
Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da
CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato
0.03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato. por dia de
atraso no pagamento de seus empregados. após o prazo previsto na legislação em vigor
O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá
aplicar à contratada as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por
qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que
causar. na forma do Parágrafo União. do art. 416, do Código Civil
Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita
à contratada, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do
valor total reajustado
As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em
lei ou neste Contrata, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que
causar ao CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição
ou Cláusula deste Contrato
Quando a contratada for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação,de
malta, Ihe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa. . .,,-''
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As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em
contrário, serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independentemente
de ter havido alteração durante a vigência
Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos
todos os valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias

20. DA SUBCONTRATAÇÃO:
É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento)

21. DA PLANILHA BÁSICA
Item Material Un. Marca odeio l Média

Consumo

o.ooo

Qtde Pr. l Pi;. íótal
U nitá rio

84,0000 126000 0001 l .O1 .02.0292-5 UND
L

CESTA BAS l CA )A - OPÇÃO 2

1 .500,0000

- Kit de Cesta Básica, contendo;
05kg de arroz tipo 1, acondicionado em embalagem plástica transparente;

02kg de feijão preto, tipo 1, acondicionado em embalagem plástica
transparente ;
>> Olkg de farinha de trigo, acondicionado em embalagem plástica tr'ansparente;
>> 02kg de E'alinha de mandioca, acondicionado em embalagem plástica
transparente ;
>> Olkg de Macarrão tipo Espaguete, acondicionado em embalagem plástica
transparente ;
>> 02kg de Açúcar Cristal, acondicionado em embalagen plástica transparente;
>> 900ml de Óleo de soja refinado;
>> 500g de Café moá.do extra forte;
>> Olkg de sal iodada, acondici.amado em embalagem plástica transparente;
» Olkg de fubá, tipo mimoso, acondicionado em embalagem plástica tz'ansparente;
» 01 Leite em pó instantâneo, acondicionado em pacote plástico contendo no
mínimo 400g;

02 Sardinha em lata - embalagens com 200gr
>> 01 Biscoito maisena 400g, acondicionado em emabalagem plástica;
>> OI Biscoito Cream Cracker 400g, acondicionado em embalagem plástica

Os produtos devem'ão ser entregues em fardos transparentes resistentes ou
caixas próprias devidamente identificadas

VALOR TOTAL R$ 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)
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