
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Registro de preço para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados ao 

preparo da merenda escolar, conforme especificações e quantidades estimadas constantes neste 

Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Termo de Referência visa atender aos alunos da rede municipal de ensino, através do 

fornecimento de merenda escolar de qualidade. Assim, a obtenção de gêneros alimentícios visa 

promover a melhoria da qualidade da alimentação para os alunos dos Ensinos Infantil e Fundamental 

das escolas municipais do Município de Curralinho. 

2.2. Este pedido justifica-se em razão da necessidade da Secretaria Municipal de Educação, de 

complementar o volume necessário para atender à Merenda Escolar, contado a partir da assinatura 

do contrato até o final do exercício anual (31.12.2021), e assim evitar a falta de produtos essenciais 

para o fornecimento e Merenda escolar de boa qualidade, na quantidade exigida conforme cardápio, 

proporcionando alimentação saudável e balanceada aos alunos das Escolas do Município de Curralinho. 

2.3. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório justifica-

se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela 

Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio processo 

de escolha. 

2.4. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do 

Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos 

fundamentais para utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se 

pode definir previamente, e necessidade de entregas constantes e parceladas. 

2.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

4.1. Especificações dos Produtos/Serviços:  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

ARROZ TIPO 1. BRANCO, longo e fino, de boa qualidade, isento de morfo e 
impurezas. Embalagem 1kg, obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto 
ao tipo e peso para a quantidade total solicitada constando data de 
fabricação do produto de até 120 dias anteriores a data de entrega, 

validade e número do lote.  

QUILOGRAMA 13200 

2 

ARROZ INTEGRAL . Arroz tipo integral , 100% grãos nobres , de 
procedência nacional , isento de morfo , de odores estranhos e de 
substancias nocivas. Embalagem saco de polietileno atóxico , transparente 
, incolor , hermeticamente fechado , devidamente , rotulado conforme 
legislação vigente , embalado em fardos de polietileno reforçado , atóxico. 
Transparente , incolor , contendo 30 kg.  

PACOTE 13200 



 

 

3 

AÇUCAR. Obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprio, com teor de sacarose mínimo de 98,5%, sem fermentação, 

isento de sujidades, parasitas e de enxofre, acondicionado em pacote de 
01 kg e embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30 
kg fardo. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega 

QUILOGRAMA 10800 

4 

ACHOCOLATADO EM PÓ. Apresentação em pó, sabor chocolate, enriquecido 
com vitaminas e sais minerais, embalagem com 400 gr. Contendo data de 
fabricação de até 120 dias anteriores a data de entrega, validade e número 
do lote.  

PACOTE 9900 

5 

ALHO. Apresentação natural, aspecto físico em cabeça, tipo 

branco/importado, tamanho médio a grande, fresco. Embalado contendo 
data de fabricação, validade e número de lote.  

QUILOGRAMA 840 

6 

ALMONDEGA ENLATADA. Almôndegas ao molho de tomate, acondicionada 
em latas de ate 1 kg- carne mecanicamente separada de aves, água e 
carne bovina, miúdos bovinos(coração), proteína de soja,sal, fécula de 

mandioca, condimentos preeparado para salsicha. Sem glúten, deverá ter 
fechamento em lata, apresentar rótulo de acordo com as normas da 
ANVISA.  

LATA 9000 

7 
BOLACHA CREAM CREACKER . 400gr x 10 de 1º qualidade. Embalado com 
dupla proteção, contendo data de fabricação que deverá ser anterior a 120 
dias da data de entrega, prazo de validade e número do lote.  

PACOTE 15000 

8 
BOLACHA MARIA TIPO DOCE. 400gr x 10 de 1º qualidade. Embalado com 
dupla proteção, contendo data de fabricação que deverá ser anterior a 120 

dias da data de entrega, prazo de validade e número do lote 

PACOTE 15000 

9 
BOLACHA MAISENA . 400gr x 10 de 1º qualidade. Embalado com dupla 
proteção, contendo data de fabricação que deverá ser anterior a 120 dias 
da data de entrega, prazo de validade e número do lote 

PACOTE 15000 

10 
BISCOITO DE LEITE TIPO DOCE.400gr x 10 de 1º qualidade. Embalado com 
dupla proteção, contendo data de fabricação que deverá ser anterior a 120 
dias da data de entrega, prazo de validade e número do lote.  

PACOTE 15000 

11 
BISCOITO ROSQUINHA. 400gr x 10 de 1º qualidade. Embalado com dupla 
proteção, contendo data de fabricação que deverá ser anterior a 120 dias 
da data de entrega, prazo de validade e número do lote 

PACOTE 15000 

12 
BATATA INGLESA.  BATATA TIPO MONALISA SELECIONADA, em bom 
estado de conservação para consumo   

QUILOGRAMA 9600 

13 
Cenoura média , selecionada , em bom estado de conservação para 

consumo.  
QUILOGRAMA 1200 

14 

CARNE BOVINO MOIDA. Carne bovina moída congelada, tipo PATINHO IN 
NATURA, de apresentação isenta de cartilagem e nervos, sem excesso de 
gordura, odor característico, cor variando de vermelho cereja escuro, 
acondicionado em embalagem integra adequada e resistente, 
apresentação limpa e congelada, sendo entregue moída em pacote de 1 

kg, com rotulagem especificando peso, tipo de carne, data de validade 
SIF/SIE/SIM, transporte adequado 

QUILOGRAMA 15000 



 

 

15 

CARNE BOVINO CONGELADA. SEM OSSO , TIPO PATINHO , embalagem 
primaria , sacos de polietileno atóxico apropriado para contato direto com 
o alimento, corretamente lacrado, sem perfuração ou vazamento, 

resistente ao transporte e armazenamento, pacotes pesando 1 kg. 
Registro do fabricante no MA / SIF/ DIPOA. marca , nome do fabricante, 
data de fabricação validade , peso , composição.  

QUILOGRAMA 15000 

16 
COLORIFICO EM PÓ.Corante natural de urucum, pacote de 500g, de boa 
qualidade. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do 
produto. 

PACOTE 2520 

17 
CENOURA. Cenoura média , selecionada , em bom estado de conservação 
para consumo.  

QUILOGRAMA 9600 

18 
CEBOLA BRANCA. Cebola média , selecionada em bom estado de 

conservação para o consumo.  
QUILOGRAMA 2400 

19 
EXTRATO DE TOMATE. Extrato de tomate contendo no mínimo em porção 
de 100 g , valor energético: 46 kcal . CHO 8,6 , gordura totais: 0 g e 
sódio máximo 436 mg. Embalagem de 100 kg.   

UNIDADE 3600 

20 

ERVILHA CONGELADA. ERVILHA IN NATURA CONGELADA. Produto 
preparado com ervilhas, envasadas, reidratadas e pré-cozidas, 
submetidas a processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados a fim de evitar sua 
alteração, com validade a 180 dias. Produto contendo 200g .  

QUILOGRAMA 15000 

21 

FRANGO  CONGELADO. FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, 
congelado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 

do ministério da agricultura, DIPOA  n 304 de 22/04/96 e n 145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA n 105de 19/05/99 da lei municipal 
/vigilância sanitária n 5504/99 e resolução RDC n 13 de 02/01/2001 

QUILOGRAMA 15000 

22 

FILÉ DE FRANGO. FILÉ DE FRANGO SEM OSSO, de primeira qualidade, 
congelado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do ministério da agricultura, DIPOA  n 304 de 22/04/96 e n 145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA n 105de 19/05/99 da lei municipal 
/vigilância sanitária n 5504/99 e resolução RDC n 13 de 02/01/2001 

QUILOGRAMA 15000 

23 

FARINHA DE TRIGO. Farinha de trigo sem fermento fardo com 1kg 
contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade, 
com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA 

QUILOGRAMA 3600 

24 

FEIJÃO CARIOQUINHA. Tipo 1 , de boa qualidade isenta de morfo e 
impurezas, embalagem 1kg, obrigatoriamente deverá ser uniforme 

quanto ao tipo e peso para a qualidade total solicitada constando data de 
fabricação até 120 dias anteriores a entrega, validade e número de lote.   

QUILOGRAMA 15000 



 

 

25 

FEIJÃO PRETO. Tipo 1 , de boa qualidade isenta de morfo e impurezas, 
embalagem 1kg, obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e 
peso para a qualidade total solicitada constando data de fabricação até 
120 dias anteriores a entrega, validade e número de lote.   

QUILOGRAMA 15000 

26 

FEIJÃO BRANCO. Tipo 1 , de boa qualidade isenta de morfo e impurezas, 
embalagem 1kg, obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e 
peso para a qualidade total solicitada constando data de fabricação até 
120 dias anteriores a entrega, validade e número de lote.   

QUILOGRAMA 15000 

27 

IOGURTE DE POLPA DE MORANGO. Deverá ser fabricado de matéria 
prima de 1º qualidade. A embalagem obrigatoriamente deverá ser 
uniforme quanto ao tipo e peso para a fabricação, validade e número do 

lote. E registro do produto no SIE, SIF, SIM.  

LITRO 60000 

28 

LEITE INTEGRAL EM PÓ. Deverá estar acondicionado em embalagem 
integra, adequada e resistente com identificação do tipo e data de 
validade e com registro do SIF(serviço de inspeção federal). Embalagem 
de 200g  

PACOTE 10800 

29 

LEITE 0 LACTOSE EM PÓ. Deverá estar acondicionado em embalagem 
integra, adequada e resistente com identificação do tipo e data de 
validade e com registro do SIF(serviço de inspeção federal). Embalagem 
de 200g  

PACOTE 10800 

30 

LEITE DE COCO. Deverá ser fabricado de matéria prima de 1º qualidade, 
a embalagem obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e 
peso para a quantidade total solicitada constando data de fabricação e 
validade e número de lote. Embalagem de 200 ml 

GARRAFA  7200 

31 

MACARRÃO ESPAGUETE. Tipo sêmola, a embalagem de 500 g, deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedências, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação e data de 
validade,   

PACOTE 15000 

32 

MACARRÃO PARAFUSO OU CONCHA. Tipo sêmola, a embalagem de 500 
g, deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação e data de 
validade,   

PACOTE 15000 

33 

MISTURA DE CARNE COM LEGUMES E MACARRÃO. Contendo as seguintes 
especificações, embalagem primaria, saco de polietileno leitoso contendo 
1 kg, acondicionados em cx de papelão com total de 10 kg, valores 
nutricionais para 100 g do produto especificados no rótulo de acordo com 

as normas da ANVISA  

QUILOGRAMA 8400 

34 

MISTURA DE FRANGO COM LEGUMES COM MACARRÃO. Contendo as 
seguintes especificações, embalagem primaria, saco de polietileno leitoso 

contendo 1 kg, acondicionados em cx de papelão com total de 10 k, 

valores nutricionais para 100 g do produto especificados no rótulo de 
acordo com as normas da ANVISA 

QUILOGRAMA 8400 

35 

MISTURA PRONTA LÁCTEAS. Mistura a base de proteína lácteas , sabor 

morango. enriquecida com ferro, isenta, de sacarose, em pó. embalagem 
com 400 gr. Contendo data de fabricação de até 120 dias anteriores a 
data de entrega, validade e número do lote.   

LATA 7200 



 

 

36 

MISTURA PARA MINGAU CREMOGEMA. Embalagem com 400gr, Deverá 
estar acondicionada em embalagem integra, adequada e resistente, com 
identificação do tipo, data de fabricação de até 120 dias anteriores, data 
de entrega, prazo de validade e número de lote.   

PACOTE 8100 

37 

MISTURA PARA MINGAU MUCILON. TIPO MASSA SABOR ARROZ E 
MILHO.Embalagem com 400gr, Deverá estar acondicionado em 
embalagem integra, adequada e resistente, com identificação do tipo data 
de fabricação que não deverá ser anterior a 180 dias da data de entrega, 
data de validade e número de lote.  

PACOTE 9000 

38 

MISTURA PARA MINGAU MILHO BRANCO.Embalagem com 500gr Grãos de 
boa qualidade, isento de morfo e impurezas quanto ao tipo e peso para a 

quantidade total solicitada constando data de fabricação e validade e 

número do lote. 

PACOTE 8100 

39 

MARGARINA. Margarina com sal pote de 250gr , livre de gorduras trans , 
oriunda de óleo vegetal comestível contendo vitaminas , açucar e cloreto 
de sódio dentro dos padrões legais. Composição centesimal aproximada 

deverá ser lipídios 65 a 80% mcg de vitamina A , embalagem primária 
devidamente rotulada conforme legislação vigente. O produto deve ter 
registro no SIF.   

POTE 3240 

40 

ÓLEO DE SOJA REFINADO. Obtido de matéria prima vegetal em bom 

estado sanitário, esta isento de substancia estranhas a sua composição. 
Aspectos límpidos, cor e odor característicos. Embalagem tipo pet de 900 
ml, contendo data de fabricação, prazo de validade e número do lote. 

GARRAFA  5400 

41 

PÃO HAMBURGUER. PÃO HAMBURGUER, 50g, sem gergelim. Embalagem 

em saco de polietileno vedado, tendo especificado na embalagem o nome 
do fornecedor, data de fabricação e data de validade. 

QUILOGRAMA 15000 

42 

SELETA DE LEGUMES. Ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura 
(água e sal). Embalagem: longa vida, deve estar intacta, resistente, 

vedada hermeticamente, contendo 200g do produto, fechamento em lata. 
Prazo de validade mínimo 23 meses a contar a partir da data de entrega. 

LATA 3600 

43 
SUCO CONCENTRADO DE CAJU. Líquido para preparo de suco sabor de: 
caju, contendo 500 ml, data de fabricação e prazo de validade  

GARRAFA 90000 

44 
SUCO CONCENTRADO DE GOIABA. Líquido para preparo de suco sabor de: 
goiaba, contendo 500 ml, data de fabricação e prazo de validade 

GARRAFA  90000 

45 

SAL IODADO REFINADO. Refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve 
apresentar sujidades, misturas inadequada ao produto. Embalagem: deve 

estar intacta, acondicionado em pacotes de polietileno transparente, 
termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg. Prazo de validade mínimo 
12 meses a contar a partir da data de entrega. 

QUILOGRAMA 4800 



 

 

46 

SALSICHA ENLATADA. SALSICHA AO MOLHO DE TOMATE, carne 
mecanicamente separadas de aves, água e carne bovina, miúdos 

bovino(coração), proteína de soja, sal, fécula de mandioca e condimentos 
preparados para a salsicha. Sem glúten e deverá ter fechamento em lata 
até 1 kg e apresentar rótulo de acordo com as normas da ANVISA 

LATA  9000 

47 

SALSICHA RESFRIADA. SALSICHA TIPO HOT DOG bovino/suíno tipo hotdog 
com no Maximo 2% de amido, aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com adição de água no 

Maximo de 10%, com no mínimo 120 dias de validade. SALSICHA TIPO 
HOT DOG bovino/suíno tipo hotdog com no Maximo 2% de amido, aspecto 

próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos 
e larvas, com adição de água no Maximo de 10%, com no mínimo 120 dias 
de validade.. 

QUILOGRAMA 9000 

48 
TEMPERO PRONTO COMPLETO S/PIMENTA.Tempero completo. Sem 
pimenta, sem condimento. a base de sal, alho, cebola, cebolinha e salsa. 
Pote plástico de 1kg, resistente e lacrado. 

POTE  3060 

49 
TOMATE. Tomate selecionado para SALADA, em bom estado de 
conservação para consumo.  

QUILOGRAMA 9600 

50 

VINAGRE DE ALCOOL. Acondicionado em embalagem plástica de 500 

ml,obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento 
de substancias estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 
característico. Contendo data de fabricação, prazo de validade e número 
de lote.  

GARRAFA 5400 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 

5.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 

quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação 

para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens 

acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a 

exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, 

alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos 

retromencionados, diante de tal fato o Curralinho- Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos 

financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da 

compra por parte do Município de Curralinho- Pa. 

5.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve 

apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3 Os produtos/Serviços licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Concórdia do 

Pará- Pa, pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que 

venha a interferir no valor contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela 

empresa contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4 Entende-se por “imediatamente”, até 01(um) dia útil subsequentes ao recebimento da Ordem de 

Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Curralinho- Pa, 

através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos e 

suas respectivas quantidades. 

5.6 Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para 

tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em 



 

 

razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir 

sobre os produtos negociados. 

5.7 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do 

Consumidor (INPC). 

5.8 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de Concórdia do 

Pará- Pa. 

5.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 

fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo 

com as necessidades do Município de Curralinho- Pa. 

5.10 No caso de entrega de produto vencido, o Município de Curralinho- Pa, ficará autorizada a comprar 

dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da contratada, sendo o respectivo valor deduzido 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.  

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, 

ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas 

no prazo de seus vencimentos.  

 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas 

prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não 

sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3.  Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá 

atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da 

solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem 

reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer 

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, 

integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão 

de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a 

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato; 



 

 

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão 

no fornecimento do presente Contrato. 

8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

8.16. Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para 

entrega do objeto. 

8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, 

acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) 

Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, 

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição. 

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a 

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

 

Curralinho-Pa, 16 de Fevereiro de 2021. 

 

 

Jaime de Moraes Oliveira 

Secretário Municipal de Educação 
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