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Memoranda lnterno 

A Exmo. Sr0• 

ISMAEL GON<;AL VES BARBOSA 
Prefeito Municipal 

Assunta: Solicitacao de Processo Licitat6rio 

Senhor Prefeito: 

Jacunda - Para, 21 de Ou tu bro de 2019. 

Vimos atraves deste. solicitar autorizacao para realizacao de Processo licitat6rio para 
EVENTUAL CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE 
LIMPEZA E HIGIENIZA(;AO PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA.. 

lnformamos que encaminhamos em anexo o Termo de Referencia contendo objeto, objetivo e 
demais informacoes pertinentes ao pleito em tela. 

Sem mais para o momenta, elevamos votos de estima e consideracao. 

Atenciosamente, 

Secretario Municipal 
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TERMO DE REFERENCIA 

DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE 

LIMPEZA E IDGIENIZA(;AO PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA. 

2. OBJETIVO I FINALIDADE I JUSTIFICATIV A 

Para a execucao das atividades pr6prias do orgao requisitante, faz-se necessaria a disponibilidade do 

objeto pretendido, considerando especialmente que os produtos serao destinados para atender as 

necessidades desta municipalidade. 0 quantitative dos materiais de consume e services foi 

previstos pelas secretarias com base no consume mensal do exercicio anterior. 

3. RELA<;AO DOS PRODUTOS 

Conforme Solicitacoes de despesa em Anexo. 

4 OBRIGA(;OES GERAJS DA CONTRATANTE 

4.1. Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela licitante 

vencedora. 

4.2. Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermedio da Controladoria 

Intema da P.M.J. 

4.3 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos services prestados, no prazo 

maxi mo de ate 15 ( quinze) dias uteis, a con tar do recebimento das mesmas na Controladoria Intema 

Administrativa e Financeira/P.M.J .. 

4.4 - Rejeitar. no todo ou em parte, os services em desacordo com o especificado. 

4.5. Alocar recurses financeiros necessaries para cobrir as despesas de execucao deste contrato, 

efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 

4.6. Tomar todas as providencias necessarias ao fie! cumprimento das clausulas deste contrato. 
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4.7. Designar servidor ou cornissao composta par servidores da P.M.J. para o recebime1�- ... 
· - d d it�o aceitacao os pro utos. . ,1 ..... 

4.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente Contrato. [Fl&.�, 
5 OBRIGA<;OES DA EMPRESA VENCEDORA �,g 
5.1 A aquisicao dos produtos devera obedecer, rigorosamente, as especificacoes deste me R ----� 
descritivo e as demais instrucoes contidas no Edita1 do Pregao Presencial e na Minuta de Contrato. 

5.2. Ressarcir eventuais solicitacoes voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas durante 

a vigencia do contrato. 

5.3. Observar rigorosamente as norrnas legais que regulamentam a prestacao dos services e a 

aquisicao dos produtos, em especial, o C6digo de Defesa ao Consurnidor - CDC, cabendo-lhe 

inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressoes a que der causa. 

5.4. Fomecer os produtos conforrne especificado pelo CONTRA T ANTE, com base no resultado e 

homologacao do procedimento licitat6rio; 

S.S. Manter durante a execucao do objeto deste Termo de Referencia as condicoes de habilitacao e 

qualificacao exigidas na fase licitat6ria. 

5.6. Cumprir as exigencies, no que conceme a apresentacao das certidoes negativas de debitos 

tributaries e fiscais (CART.AO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, CND 

DIVIDA A TIV A DA UNIAO. CND EST AD UAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

5.7 Apresentar Nata Fiscal/fatura na Controladoria lnterna Administrativa e Financeira/P.M.J., 

discriminando os produtos adquiridos, bem coma os quantitativos e seus respectivos valores 

conforme constam discrirninados no contrato. 

5.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e de 

transporte resultantes da execucao do contrato. 

5.9. Responder pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes da sua 

culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalizacao ou acompanhamento pelo CONTRA T ANTE. 

5.10. A CONTRA TADA se obriga a executar o fomecimento rigorosamente de acordo com o 

disposto na CLAUSULA QUINT A. 

5.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao interessado. 
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JaCUlida 

5.12. Fomecer o produto adjudicado, parceladamente conforme for solicitado, no prazo m · · 
f, 

24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da solicitacao da CONTRA T ANTE. f:� 
o,t-� t:25 o 

5.13. 0 retardamento no fomecimento, nao justificado, considerar-se-a como infracao co � atu� r 
5.14. A CONTRA TADA assumira a responsabilidade e o onus pelo recolhimento d to os , 

If� / 

impastos. taxas, tarifas, contribuicoes ou emolumentos federais, estaduais e municipal , "'1e,,..... 

incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Contrato e apresentar os respectivos 

comprovantes. quando solicitados pelo CONTRA T ANTE, exceto com relacao aos tributos e 

contribuicoes que serao recolhidos pelo CONTRA T ANTE no ato do pagamento. 

5.15. A fiscalizacao da aquisicao dos produtos por parte da P.M.J. nao exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRA TADA, inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em co- 

responsabil idade da CONTRA T ANTE ou de seus agentes e preposto, de conformidade com o art. 

70 da Lein° 8.666 de 1993. 

5.16. Cabera a CONTRA TADA todas as providencias e obrigacoes estabelecidas na legislacao 

especifica de acidente de trabalho, quando em ocorrencias da especie forem vitimas os seus tecnicos 

e empregados no desempenho do service, ou em contato com eles nas dependencias da 

CONTRA T ANTE. 

6 CONDI<;OES SOBRE A CONTRA T A(AO: 

6.1. Em hipotese alguma sera permitida a sub-rogacao do contrato para terceiros, senao por 

aquele contratado. 

7. DA VIGEN CIA DO CONTRA TO OU/E A TA DE REGISTRO DE PRE<;O 

A vigencia do contrato sera ate 31 de dezembro de 2020, contados a partir da data da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado. nos terrnos da Lei Federal n° 8.666/93. A ata de registro tera 

validade de um ano ( 1 ANO). 

8. DA DOT A<;AO OR<;AMENT ARIA 

Em se tratando de SRP - Sistema de Registro de Precos, as despesas correrao por conta das 

dotacoes orcarnentarias no exercicio de 2020 e serao aplicadas nos contratos de acordo com a 

necessidade de cada Secretaria e Fundos Municipais. 
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ee 
7.1 A aquisicao dos produtos, objeto deste Termo de Referencia, tern arnparo legal, in,..,�_."._. 

na Lei n.? 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, 

subsidiariarnente, na Lei n° 8666/93 e suas alteracoes. 

8 RECURSOS FINANCEIROS: 

8. I. Os recursos para pagarnentos dos services a serem contratados, correrao a conta dos recursos da 

dotacao orcarnentaria indicados no (s) Contrato (s). 

9 FORM.A DE PAGAMENTO: 

9.1 0 pagarnento sera efetuado, a vista e integralrnente, por meio de ordem bancaria transmitida ao 

Banco do Brasil, para credito em banco, agencia e conta-corrente indicados pela licitante vencedora, 

em ate 15 (QUINZE) dias corridos ap6s a apresentacao dos documentos de cobranca, e ap6s o 

aceite/ atesto da nota fiscal fatura pelo setor competente da P.M.J. 

9.2. E vedada expressarnente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste Termo 

de Referencia, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob 

pena de aplicacao das sancoes previstas neste instrumento e indenizacao pelos danos decorrentes. 

9.3. Para efeito de pagarnento, A P.M.J. procedera as retencoes tributarias e previdenciarias 

previstas na legislacao em vigor, aplicaveis a este instrurnento. 

9.4 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagarnento de Impostos e 

Contribuicoes das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera apresentar 

juntamente com a nota fiscal, a devida comprovacao a fim de evitar a retencao na fonte dos tributos 

e contribuicoes de acordo com a legislacao especifica. 

9.5. Nenhum pagarnento sera efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre em situacao 

irregular perante os orgaos tributaries e fiscais dos diversos entes da Federacao, 

9.6. As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorrecao serao devolvidas aos seus 

emitentes, que deverao corrigir os vicios que originararn a devolucao. 

9.7. Nenhurn pagarnento sera efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de 

liquidacao de qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direta a alteracao de precos, 

indenizacao ou cornpensacao financeira. 
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11. DA ESPECIFICA<;AO DOS PRODUTOS 

I 1. I. Os produtos que serao adquiridos devem obedecer as normas e 

conforme descricao e quantitativos discriminados nas despesas em anexo. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Em caso de inexecucao parcial ou total das condicoes pactuadas, erro ou mora na execucao, 

garantida a previa defesa, ficara a CONTRATADA sujeita as sancoes previstas na Lei 8.666/93; 

12.2. A CONTRA TADA que, por qualquer forma nae cumprir as normas do contrato celebrado 

esta sujeita a sancoes, assegurados o contradit6rio e ampla defesa. 

E 
Secretario Municipal de Administracao e anejamento - SEMAPLAN 
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