Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Rua: Leoberto Leal, 160 - Centro – Ilhota/SC
CNPJ: 83.102.301/0001-53 – CEP 88.320-000
Fone/Fax: (047) 3343-8800 – email: licitacao@ilhota.sc.gov.br
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

2. JUSTIFICATIVA
O presente item tem por objeto compra de produtos de copa e cozinha para as Escolas, creches
e Secretaria de Educação do Município de Ilhota.
3. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO
3.1 O fornecimento será efetuado conforme a necessidade dos estabelecimentos, contados a
partir da assinatura do contrato.
4. AVALIAÇÃO DO CUSTO
4.1. O custo estimado total da presente contratação e conforme a média aritmética dos preços
orçados em anexo
4.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante no processo
administrativo, elaborado com base me orçamentos recebidos de empresas especializadas, em
pesquisas de mercado.
5. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. Os serviços deverão ser realizados de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, tendo inicio dos serviços em até 10 dias após solicitação com a Autorização de
Compras.
5.2. A contratante rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste
Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os
fornecimentos foram executados em desacordo com o especificado, constatar-se que os
fornecimentos foram executados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto,
os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para que a mesma
providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento.
5.3. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos
produtos fornecidos pelo prazo da garantia, obrigando-se a substituir a suas expensas aquele
que apresentar falha ou defeito no prazo estabelecido no item 5.4.
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1.1. Contratação para aquisição de produtos de copa e cozinha para as Escolas, creches e
Secretaria de Educação conforme especificações e quantidades estabelecidas no IRP.
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5.4. A empresa fornecedora deverá prestar garantia mínima pelo período de 12 (doze) meses,
sem qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia terá início após o atesto da Nota
Fiscal.

6.1.1. Efetuar a prestação de serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pelas secretarias e passo municipal administração, em restrita observância das especificações do
Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal contando detalhadamente as
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
6.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;
6.1.3. Comunicar a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a prestação de serviço, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
6.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato;

6.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

7. OBRIGAÇOES DA CONTRANTE
7.1. A contrante obriga-se a:
7.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
com as especificações constate do Edital e da proposta, para fins de aceitação;
7.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
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6. OBRIGAÇÕES DE CONTRATADA
6.1. A contratada obriga-se a:
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7.1.3. Efetuar pagamento no prazo previsto.

9. CONTROLE DE EXECUÇÃO
9.1 . A fiscalização da contratação será exercida pelo(a)servidor(a) Roberta Kelly Warmling ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.’
9.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
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 Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinado o que for necessários os apontamentos à autoridade
competente para as devidas providencias cabíveis.

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 no Edital.
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8. MEDIDAS ACAUTELADORAS
8.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999 a Administração Publica poderá, sem a
previa manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
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Ilhota, 14 de setembro de 2022.

_____________________________________
Andrea Quintino Cordeiro
Secretária de Educação

Assinado por 1 pessoa: ANDREA CORDEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/8A20-3B81-A853-DF74 e informe o código 8A20-3B81-A853-DF74

_____________________________________
Roberta Kelly Warmling
Diretora Administrativa
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