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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021. 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
DEMAIS SECRETARIAS E COORDENADORIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LEOPOLDINA DURANTE 30 DIAS.  

 

 
    O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com sede à Av. Prefeito Helio Rocha, n° 1.022, Centro, Santa 
Leopoldina - ES, inscrito no CGC/MF sob o n° 27.165.521/0001-55, neste ato representado 
por seu Exmº Prefeito Municipal, , Sr. ROMERO LUIZ ENDRINGER, brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no CPF (MF) sob o n° 579.367.227-34, e portador da Cédula de 
Identidade RG nº 416256-SSP-ES, residente e domiciliado na Rua Nicolau Pagung, sn, Centro, 
Santa Leopoldina - ES, CEP: 29640-000, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 
lado a Empresa ANDREIA BERMUDES CAMPOS 03924103704 - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
36.269.296/0001-98, estabelecida na Rua Luiz Antônio de Almeida, Nº 2148, Centro, Santa 
Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, neste ato representada pela Sra. ANDREIA BERMUDES 
CAMPOS, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 039.241.037-04 e 
portadora da Cédula de Identidade nº 1.677.185-SPTC-ES, residente e domiciliado à Rua Luiz 
Antônio Almeida, Nº 2260, Centro, Santa Leopoldina/ES, CEP: 29640-000, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o que se segue, mediante as 
Cláusulas e condições seguintes e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Processo Administrativo n° 000045/2021, de 04.01.2021, da 
Secretaria Municipal de Administração 
. 
 
    CLÁUSULA PRIMEIRA 
     DO OBJETO 
 
     Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS E 
COORDENADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA DURANTE 30 DIAS; 
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, conforme quantitativo estimado 
especificado abaixo: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 

MARMITEX N°8 – Em embalagem  
de isopor de 750 ml, contendo no 
mínimo 800 gramas, salada deverá  
ser acondicionada em uma embalagem 
á parte. 

UND 500 R$ 12,99 R$ 6.495,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

     DOS PRAZOS 
 
     2.1 - O prazo de vigência do presente instrumento terá inicio a 
partir de 07 de janeiro de 2021 e término previsto em 05 de fevereiro de 2021. 
 
    2.2 – O prazo de entrega será de acordo com a necessidade do 
CONTRATANTE, que solicitará os quantitativos diários através de Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinadas pelas Secretarias/Coordenadorias Requisitantes; 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA  
     DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
     3.1 – O valor global estimado para o fornecimento objeto deste 
contrato é de R$ 6.495,00 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais), sendo que o 
CONTRATADO, receberá mensalmente de acordo com a quantidade fornecida. 
 
     3.1.1 - Pelo fornecimento do objeto pactuado, o contratante 
pagará por cada unidade de MARMITEX N°8 a importância de R$ 12,99 (doze reais e noventa  
e nove centavos) . 
 
    3.2 - O(s) pagamento(s) ser(ão) efetuado(s) mensalmente após 
a(s) entrega(s) da alimentação  e mediante a apresentação ao Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal do documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras, e ter ocorrido o 
recebimento das mercadorias e ou a conclusão dos serviços, na forma prevista no art. 73 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de 
apresentação da nota Fiscal, com o fornecimento do objeto discriminado e após a liquidação 
da despesa pela Secretaria Requisitante, juntamente com as Autorização de Fornecimento 
emitidas por cada Secretaria. 
 
    3.2.2 – O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo 
constante da Proposta. 
 

3.2.3 – O pagamento somente será efetuado após a entrega de 
todos os produtos que deverão estar em conformidade com as exigências do Termo de 
Referência presente no anexo I deste contrato. 

 
    3.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o 
mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente 
corrigida. 
 
    3.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA poderá 
deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.  
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     3.5 - O pagamento da fatura somente será feito em carteira ou 
cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou o desconto de 
duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

 
3.6 - Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis 

 
   CLAUSULA QUARTA 
    DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO 

 
     4.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
     4.1.1 - Entregar os produtos de acordo com as condições e 
prazos estabelecidos neste contrato; 
     4.1.2 – Providenciar a imediata correção das deficiências 
apontadas pela Prefeitura; 
 
     4.1.3. – Transportar e entregar as marmitex conforme 
solicitada, em toda sede do município. 
 
       4.1.4 - Entregar a nota fiscal com a descrição completa dos 
materiais, de acordo com as especificações, detalhadas no quadro, devendo ser emitida em 
nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, SECRETARIA REQUISITANTE. 
 
 
             4.1.5. - Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, 
pessoal que atenda aos requisitos de qualificação necessária ao exercício das atividades que 
lhe for confiada, assim como entregar os materiais com a qualidade descrita na proposta. 
 
    4.1.6 – Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
CONTRATANTE, atendendo prontamente todas as reclamações; 
 
     4.1.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e 
penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou morais causados pela CONTRATADA, seus 
empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros. 
 
     4.1.8 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, 
fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e 
qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a 
contratante de qualquer responsabilidade. 
 
     4.1.9 - Manter durante a vigência do Contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
    4.1.10 - Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do 
fornecimento e ou execução do serviço, objeto deste instrumento, na forma da legislação em 
vigor. 
 
     4.1.11 - A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar os itens 
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na quantidade solicitada e sempre dentro do prazo estipulado neste instrumento, sob pena 
das sanções legais cabíveis. 
 
     4.1.12 - Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do 
fornecimento do objeto na forma da legislação em vigor. 
 
    4.1.13 - O peso médio de cada marmitex n°8 a ser fornecido 
será de 750 gramas ; 
 

4.1.14 – O CONTRATADO deverá seguir o cardapio diário que 
consta no termo de referência item 4.3 do anexo I deste contrato ; 

 
4.1.15 - A alimentação a ser fornecida, deverá ser em 

embalagens descartáveis, acompanhando talheres individuais e descartáveis, bem como 
guardanapo. 
 

4.1.16 - A qualidade da alimentação deverá ser dentro dos 
padrões exigidos pelas Normas da Vigilância Sanitária.  

 
4.1.17 - Manter durante a vigência do Contrato todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, inclusive o Alvará Sanitário e 
de Funcionamento.  
 
 
    CLAUSULA QUINTA 
     DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 
 
     5.1. - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
     5.1.1 - Pagar a contratada o preço estabelecido neste 
instrumento. 
 
    5.1.2 – O CONTRATANTE através da Secretaria de 
Administração acompanhará o fornecimento indicando todas as orientações necessárias para 
execução desta contratação, assim como fará todo o acompanhamento da execução do 
contrato. 
 
    5.1.3 – O pagamento será efetuado pela Secretaria de Finanças, 
através da Tesouraria, em conformidade com as disposições da Clausula Terceira deste 
instrumento contratual. 
 
    5.1.4 Havendo uma demanda acima de 50 unidades de 
marmitex, a contratante tem a obrigação de comunicar num prazo mínimo de 24 horas de 
antecedência à contratada. 
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    CLAUSULA SEXTA 
     DA RESCISÃO 
 
     6.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das 
multas e penalidades previstas neste instrumento. 
 
     6.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 
     I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos, ou prazos; 
    II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
     III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a 
comprovar a impossibilidade, da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
     IV - O atraso injustificado no início do fornecimento dos 
objetos; 
    V - A paralisação do fornecimento dos objetos, sem justa causa 
e prévia comunicação à Administração; 
     VI - A sub-contratação total do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação. 
     VII - O desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 
     VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, 
anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
     IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência 
civil; 
     X  - A dissolução da sociedade; 
     XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
     XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 
a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere 
o contrato; 
    XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato; 
     XIV - O atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração decorrentes dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 
    XV - A supressão, por parte da Administração, dos 
fornecimentos/abastecimentos, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do 
limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
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    6.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão 
do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
    6.3. - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
    I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, 
nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 6.2; 
     II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. 
    III - Judicial, nos termos da legislação. 
 
    6.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 
precedida de autorização escrita do PREFEITO MUNICIPAL. 
 
 
    CLAUSULA SETIMA 
     DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
     7.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 
resultantes desta Licitação advirão de recursos orçamentários do orçamento de 2021. 
 
 
Secretaria Municipal de Administração 
006000006001.0412211002.010 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria 
de Administração 
33903000000 – Material de Consumo (065) 
 10010000000 – Recursos Ordinários 
 15300000000 – Transferência da União Referente Royalties de Petróleo 
 
 
                                                      CLÁUSULA OITAVA 
     DAS MULTAS 
 

8.1 – O não pagamento no prazo estabelecido no presente 
Contrato sujeitará ao Contratante ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor. 

 
8.2 – A falta ou paralisação indevida da realização do serviço na 

forma avençada, implicará a Contratada o pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor 
global previsto. 

 
     CLÁUSULA NONA 
     DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
     O Presente CONTRATO é celebrado com Dispensa de Licitação 
de acordo com as disposições do inciso II do art. 24 da Lei no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
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    CLÁUSULA DÉCIMA 
     DO FORO 
 
     Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Leopoldina-ES, como 
Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato e que não possam 
ser resolvidos por meios Administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
    E por se encontrarem em partes juntas e contratadas, assinam 
o presente instrumento em 04 (quatro) vias de idêntico teor e forma, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos.  
 

    Santa Leopoldina/ES, 07 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

ROMERO LUIZ ENDRINGER 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
    
 
 
 
 

ANDREIA BERMUDES CAMPOS  
ANDREIA BERMUDES CAMPOS 03924103704 - ME  

CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1ª )- ________________________________  2ª)- _________________________________
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ANEXO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

ALIMENTAÇÃO – (MARMITEX) 
 

1 DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

1.1 – Aquisição de Materiais de Consumo: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO – 

MARMITEX para atender a demanda da Secretaria de Administração e demais 

Secretarias e Coordenadorias da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina que se 

fizerem necessárias  durante o  período de 30 dias.    

 

2 DO OBJETIVO: 

2.1 – Fornecer alimentação necessária, por um período de 30 dias, para atendimento 

aos servidores da Prefeitura, serviços de convênios e outros órgãos, conforme 

histórico de demanda dos produtos.  

 

3 DA JUSTIFICATIVA: 

3.1 – Justifica-se a aquisição em razão das necessidades das secretarias/setores desta 

prefeitura, com objetivo de atender os servidores de várias secretárias, que irão 

trabalhar em locais fora do município e não tem a possibilidade de retornarem para se 

alimentar em seu horário de almoço, e também atender a convênios e outros órgãos; 

conforme necessidade da demanda das referidas secretárias deste processo. 

 

4 DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE: 

4.1 – Do quantitativo total: 

 

ITEN ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

TOTAL 

01 MARMITEX N°8 UND 500 

  

4.2 – Especificação técnica:  

 

b) O fornecimento de marmitex n°8 deverá ser feita em embalagem de isopor, de 

750ml, contendo no mínimo de 800gr, onde a salada deverá ser acondicionada em 

uma embalagem à parte, seguindo as sugestões do cardápio anexo no tópico 4.3.  

 

4.3- Especificação adicional: - Cardápio:  

 

SEGUNDA FEIRA: Prato principal: Filé de frango grelhado (mínimo de 160gr) 

Opção: Carne bovina ensopada (mínimo de 160gr) 

Guarnição: Legumes sauté/Farofa/jiló/quiabo  

Arroz e feijão: Arroz branco e feijão em caldo  

Salada: Alface, tomate e pepino.  

 

TERÇA FEIRA: Prato principal: Bife bovino/porco acebolado (mínimo de 160gr) 

Opção: Frango assado (coxa e sobrecoxa, mínimo de 160gr)  

Guarnição: Batata corada/Macarronada  

Arroz e feijão: Arroz branco e feijão tropeiro  

Salada: Repolho, cenoura e tomate.  

 



 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 – Centro – CEP 29640-000 – Santa Leopoldina – ES 
TEL: (27) 3266-1181/ 1277 – CNPJ 27.165.521/0001-55 

 

9 

QUARTA FEIRA: Prato principal: Carne bovina em cubos com legumes (mínimo de 

160gr) 

Opção: Frango frito (mínimo de 160gr) 

Guarnição: Polenta/Farofa/Legumes sauté 

Arroz e feijão: Arroz branco e feijão em caldo  

Salada: Couve com tomate.  

 

QUINTA FEIRA: Prato principal: Peixe frito ou moqueca/escabechi (mínimo de 160gr) 

Opção: Bife boi/porco acebolado (mínimo de 160gr) 

Guarnição: Pirão/Macarronada/jiló/quiabo  

Arroz e feijão: Arroz branco e feijão em caldo  

Salada: Vinagrete (tomate, cebola e pimentão)  

 

SEXTA FEIRA: Prato principal: Pernil assado (mínimo de 160gr) 

Opção: Bife bovino a role (mínimo de 160gr) 

Guarnição: Purê de batata/Farofa/salada maionese 

Arroz e feijão: Arroz branco e feijão em caldo  

Salada: Alface, tomate e pepino.  

 

SÁBADO: Prato principal: Carne bovina em cubos com legumes (mínimo de 160gr) 

Opção: Frango frito (mínimo de 160gr) 

Guarnição: Purê de batata/Farofa/legumes sauté 

Arroz e feijão: Arroz branco e feijão em caldo  

Salada: Alface com tomate.  

 

DOMINGO: Prato principal: Frango assado (coxa e sobrecoxa, mínimo de 160gr)  

Opção: Carne bovina assada (mínimo de 160gr) 

Guarnição: Macarronada/Farofa/batata coroada 

Arroz e feijão: Arroz temperado e feijão em caldo  
Salada: Seleta de legumes.  

 

 

5 DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 

 

5.1- A alimentação a ser fornecida em marmitex, deverá ser em embalagens 

descartáveis, em temperatura ideal, quente, e serem condicionados em caixa térmica, 

acompanhando talheres individuais e descartáveis, bem como guardanapo.  

 

5.2- O Quantitativo é estimado, o fornecimento será de acordo com a necessidade de 

cada Secretaria, não podendo ultrapassar a quantidade estimada.  

 

5.3- Forma de pedido: O pedido será parcelado conforme a necessidade de cada 

secretaria, onde a mesma terá que apresentar uma Autorização de Fornecimento ao 

contratado, com o quantitativo solicitado no momento.  

 

5.4- Havendo uma demanda acima de 50 unidades de marmitex, a contratante tem a 

obrigação de comunicar num prazo mínimo de 24 horas de antecedência à contratada.  

5.5- Durante o prazo de validade da Ata, a licitante vencedora, fica obrigada a 

fornecer a alimentação, nas quantidades indicadas pelas Secretarias Municipais e 

Coordenadorias apenas após a emissão da Autorização de Fornecimento.  

 

5.6- Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.  
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5.7- Prazo para entrega: O horário da entrega das Marmitex: PSF - às 07:00 horas; 

SEOSP - às 10:30 horas, COMPDEC e SEAD as 10:30 e as 18:00 horas; e às demais 

conforme solicitação das Secretarias.  

 

5.8-Frete: por conta da contratada;  

 

5.9-Local de entrega: Nos locais definidos pelas secretárias, dentro do município de 

Santa Leopoldina.  

 

6 DA GARANTIA: 

 

6.1 - A alimentação a ser fornecida deverá ser balanceada, diversificada no seu dia a 

dia, seguindo o cardápio apresentado pela nutricionista do município, que consta no 

item 4.3 deste termo de referência.  

 

6.2 - A qualidade da alimentação deverá ser dentro dos padrões exigidos pelas 

Normas de Saúde (Vigilância Sanitária);  

 

6.3 - Serão recusados produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 

corrompidos, fraudados, bem como, aqueles em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.  

 

6.4 - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras 

quanto à qualidade do produto entregue.  

 

6.5 - A Administração poderá solicitar testes do material junto aos seus fabricantes, 

para verificar a legitimidade do produto. Se verificada a inadequação do produto ou 

sua falsidade, será feita notificação da empresa para que se proceda à troca, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis; se não for realizada a troca, a empresa ficará sujeita 

às penalidades previstas, sem prejuízo da responsabilidade criminal, prevista no art. 

96, da Lei 8.666/93.  

 

6.6 - Os testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes 

futuros, quando houver suspeita de que o produto seja falsificado.  

 

6.7 - A Empresa Vencedora deverá dar garantia da qualidade da alimentação 

fornecida;  

 

7 DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO: 

7.1 – Os procedimentos de fiscalização foram descritos nos itens 5 e 6 desse Termo;   

 

8 DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO: 

8.1 – A Secretaria Municipal de Administração deverá indicar um servidor formalmente designado, para a 

fiscalização e acompanhamento da contratação e entrega dos produtos.    

 

9 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 

9.1 – Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste 

Termo de Referência;  

9.2 – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Prefeitura;  

 

9.3 - Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;  
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9.4 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações;  

 

9.5 - Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de 

garantia;  

 

9.6 - Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei 8666/93;  

 
9.7 - Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo os valores unitários e total.   

 

10 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

10.1 – Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto 

deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro 

das normas e condições da aquisição;  

 

10.2 – Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento 

do produto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como prazo de 

validade e entrega; 

  

10.3 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no 

prazo estipulado;  

 

10.4 – Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de 

Referência;  

 

10.5 – Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da 

contratação;  

 

10.6 – Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas nos fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas 

corretivas necessárias.  

 

11 DAS PENALIDADES: 

 

11.1 – A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 

para o fornecimento de materiais, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 

86 e 87 da Lei 8666/93 e dispositivos da Lei 10.520/2000.  
 

 

12 DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

12.1- O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento do objeto o valor unitário 

de Marmitex (unidade) de acordo com o quantitativo requisitado. O pagamento será 

efetuado mensalmente até o 10 (décimo) dia útil, após a data de entrega da Nota 

Fiscal na Secretaria de Administração, após a aprovação da nota fiscal, sem rasuras 

ou emendas, que deverá ser encaminhada em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA, com o fornecimento do objeto discriminado, após o ateste do 

setor competente, anexando os originais do controle de fornecimento, juntamente 
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com a Autorização de Fornecimento devidamente assinada pela secretaria 

requisitante.  

 

12.2 – A empresa vencedora deverá emitir a Nota fiscal com a descrição completa dos 

materiais entregues, devendo ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA.  

 

12.3 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões 

Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias 

autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues 

ao Setor de Contabilidade. 

  

12.4 – O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 

lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.  

 

12.5 - A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou 

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

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

despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos 

serviços objeto deste Termo de Referência.  

 

 

13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

13.1 – A empresa vencedora deverá emitir Nota fiscal com a descrição completa do 

material entregue, devendo estar em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA, CNPJ 27.165.521/0001-55.    

 

  

14 DO VALOR DA PROPOSTA  

 

14.1 – O valor aceito para a contratação deverá estar compatível com o valor de 

mercado, estabelecido através de pesquisa de preço e expresso no mapa comparativo 

de preços.  

 
14.2 – Será vencedora a proposta de MENOR VALOR POR LOTE, desde que a empresa 

ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciário, 

fiscais e comerciais, e tenha como cumpris os prazos e condições estabelecidos nesse 

Termo.  

14.3 – Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 

transporte, tributos de qualquer natureza, e todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o objeto da licitação.  

 
14.4 – A proposta de preço deverá informar a validade, que não poderá ser inferior a 

60 (sessenta) dias.  

 

15 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA  

 

16.1 – Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. 
 


