HREffi
TERMO DE REFERENCIA
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ADMINISTRACAO E FINANCAS

2. OBJETO:
2.1. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE VASILHAME E RECARGA DE GAS
GLP P13 E P45, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE

IPUEIRAS-CE, conforme as especificag6es e quantitativos previstos neste Termo de
Refefencia.
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3. DA JUSTIFICATIVA:

®

3.1. Este processo faz-se necessario para suprir as necessidades de recarga e aquisigao de
gas de cozinha para manutengao das principais repartig6es do municipio, tais como escolas,
hospitais e secretarias, dessa forma esses serviaps sao imprescindiveis para o born
funcionamento do Municipio de lpueiras, proporcionando urn melhor atendimento aos que
procuram os serviaps deste 6rgao e a pr6pria popula9ao.

4. DAS ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS
As especificag6es e quantitativos estao previstas no ANEXO I deste termo.
Obs.: llavendo diveraencias entre as esDecificac6es deste anexo e as do sistema,
Drevalecerao as deste anexo.
4.1. Havera itens exclusivos as mioroempresas, empresas de pequeno porte e as
cooperativas que se enquadram nos termos disposto no inciso I do art.48, I da lei
complementar N°123/2006, e altera96es intreduzidas pela lei complementar 147/2014.
4.2. Especificaeao detalhada:
4.2.1. Todos os itens deverao apresentara as especificag6es descritas no t6pico 04, anexo I
deste termo. Os materiais supracitados deverao ser necessariamente de 1° linha.
4.2.2. Os materiais deverao ter sua marca gravada no corpo da peea para que se possa
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5.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preaps correfao pela fonte de reoursos
dos 6rgaos participante do SRP (Sistema de Registro de Preaps), a ser informada quando da
lavratura do instrumento de contrato.
6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
6.1. Quanto a entrega:

6.1.1. 0 objeto contratual devefa ser entregue em conformidade com as especificag6es
estabelecidas neste Termo, no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do
recebimento da nota de empenho ou instrumento habil, no(a) sede da Prefeitura Municipal de
lpueiras/CE, no(s) horario(s) e dia(s) da semana de segunda as sextas-feiras, das 07:00 as
11 :00 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

6.1.2. A entrega do objeto sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta

responsavel por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto,
comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.
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6.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forea maior ou caso
justificados ate 02 (dois) dias t]teis antes do termino do prazo de entrega, e
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
6.2. Quanto ao recebimento:
6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificaeao da
conformidade do objeto com as especificag6es, devendo ser feito por pessoa credenciada
pela CONTRATANTE.
6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, ap6s a
verificaeao da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condig6es
estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitaeao das Notas Fiscais pelo gestor da
contrataeao, devendo haver rejeigao no caso de desconformidade.
6.2.3. Caso o material licitado nao atenda as especificae6es exigidas ou apresente defeitos,
nao sera aceito, sujeitando-se o fornecedor a aplicaeao das penalidades previstas no termo
do contrato.
7. DO PAGAMENTO
7.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentaeao da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante cfedito em conta
corrente em nome da contratada, preferencialmente no Banco do Brasil.
7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorree6es sera devolvida a contratada para as
devidas correg6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegafa a fluir a
partir da data de apresentagao da nota fiscal/fatura corrigida.
7.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada em caso de descumprimento das
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estiver de acordo com as especificag6es deste instrumento.
7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentaeao dos seguintes
comprovantes:
7.4.1. Documentaeao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Servi8o (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

7.5. Toda a documentaeao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta documentagao

t8:nDhassj8°A%#dEaspAeba#ie.rsnfiRff.iirsaceitaap6Saconfirmaeaodesuaautenticidade.
8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigae6es, a licitante estara sujeita, sem prejufzo
das sane6es legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades administrativas:
a) Multa;

b) Suspensao temporaria de participaeao em licitagao e impedimento de contratar com
a Administraeao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
c) Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Ptlblica.
8.2. Sem prejuizo da sangao prevista no item anterior, podera a Administraeao aplicar
saneao administrativa de multa, da seguinte forma e nos seguintes casos:
8.3. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas
no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:
a) Deixar de entregar documentaeao exigida para o certame licitat6rio;
b) Desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela administraeao;
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c) Tumultuar a sessao pdblica da licitagao;
d) Descumprir requisitos de habilitagao, a despeito da declaragao
contrario;
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e) Propor recursos manifestamente protelat6rios em sede de licitagao;
f) Comportar-se de modo inid6neo;
g) Fizer declaragao falsa;
h) Cometer fraude fiscal;
i)
Praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaeao;
j) Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hip6tese de
o infrator se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos da lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
8.4. Multa de 10,0%, por ocorfencia, de acordo com as regras dispostas no Decreto
Municipal n° 2316/2019, quando fornecer informagao e/ou documento falso;
8.5. Multa de 10,0%, por ocortencia (sobre o valor total da adjudicagao da licitaeao), no
caso de o vencedor recusar-se a assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.

8.6. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no ambito do
processo administrativo de aplicaeao de penalidade, quando nao cumprir quaisquer dos
itens nao mencionados no item 20.2, em relagao a fase de licitagao.
8.7. 0 licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM),
o qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgao. Caso nao o
faga, sera cobrado pela via judicial.
8.8. Os efeitos da declaraeao de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a aplicaeao da penalidade ou ate que seja promovida a
reabilitaeao pelo infrator perante a pr6pria autoridade que a aplicou.
8.9. A reabilitagao sera concedida quando, ap6s o decurso do prazo de 2 (dois) anos a
contar da data em que foi publicada a decisao administrativa no Diario Oficial do Municipio,
o infrator ressarcir a administraeao pelos prejuizos resultantes de sua conduta.
8.10. As sang6es previstas nas alineas "b" e "c" do item 20.1 podefao ser aplicadas juntamente
com a prevista em sua na alinea "a".
8.11. Nenhuma saneao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contradit6rio, na forma
da Lei.
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9. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
9.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condie6es deste instrumento.
9.2. Manter durante toda a execueao do objeto, em compatibilidade com as obrigag6es
assumidas, todas as condig6es de habilitaeao e qualifica9ao exigidas na licita9ao.
9.3. Aceitar, nas mesmas condie6es contratuais, os percentuais de acfescimos ou supress6es
limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por
base o valor contratual.
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execueao do objeto, nao podendo ser arguido
para efeito de exclusao ou redueao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder
a fiscalizagao ou acompanhar a execueao contratual.
9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execugao contratual, inclusive as obrigag6es relativas a salarios, previdencia social,
impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
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cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho iEliEi; EEiE
correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execugao contratual.
9.6. Prestar imediatamente as informae6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indagae6es de carater tecnico, hip6tese em
que serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorree6es
resultantes da execugao ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as
especificae6es deste termo, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua notificaeao,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis.
9.8. Cumprir, quando for o caso, as condie6es de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela
Administraeao.
9.9. Providenciar a substituieao de qualquer profissional envolvido na execueao do objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizaeao da contratante.
9.10. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo 11, capitulo V,
da CLT, e na Portaria n.a 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a seguranga e higiene
do trabalho, bern como a Legislaeao correlata em vigor a ser exigida.

9.11. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a perfeita entrega do
objeto licitado no local indicado pela CONTRATANTE, inclusive, ainda, a mao-de-obra,

obrigag6es sociais, seguros contra acidentes de trabalho e outros que eventualmente estejam
vinculados a tal ato.
10. DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE
10.1. Solicitar a execugao do objeto a contratada atrav6s da emissao de Ordem de
Servigo/Fornecimento.

10.2. Proporcionar a contratada todas as condie6es necessarias ao pleno cumprimento das
obrigae6es decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nQ
8.666/1993 e suas alterag6es.
10.3. Fiscalizar a execueao do objeto contratual atrav6s de sua unidade competente,
podendo, em decorfencia, solicitar providencias da contratada, que atendera ou justificara de
imediato.

10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execueao do objeto
contratual.
10.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condie6es estabelecidas neste Termo.

1?..6bfpEi:a:fi,2eAncaAdoadesprevistasemleienesteinstrumento.
11.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada por urn gestor especialmente
designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei

F2.d:r#oo8.BE6(i8i3ri:,iebgf8rgirafRfT8ndoda,avraturadoinstrumentocontratual.
12.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera ate 31 de dezembro do ano corrente, na forma do
paragrafo tlnico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.
12.2. A publicacao resumida do instrumento de contrato dar-se-a na forma do paragrafo dnico,
do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.3. 0 prazo de execueao do objeto deste contrato 6 de 12 (doze) meses contado a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
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12.4. 0 prazo de execugao podera ser prorrogado nos termos do § 1° do art. 57
no 8.666/1993.
13. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.11.1. Comprovagao de aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades
e prazos compativeis com o objeto desta licitaeao, ou com o item pertinente, por meio da
apresentaeao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito pdblico ou privado,
acompanhado de instrumento de contrato ou equivalente.
8.11.2. Comprovaeao de posto revendedor autorizado pela Agencia Nacional de Petr6leo ANP.

8.11.3. 0 licitante disponibilizara todas as informae6es necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser feita diligencias para dirimir quaisquer
dt]vidas inerentes a veracidade das informae6es prestadas.
Ipueiras/CE,18 de Janeiro de 2022.

VICTOR ALVE

SECRET^R
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ANEXO I
ITEM

DESCRICAO

47479

RECARGA DE GAS GLP 13KG

MARCA

QUANT.

UNIDADE
3000.000

UNIDADE

1000.000

UNIDADE

30.000

UNIDADE

Especifilcagao : GAS GLP acondicionado em botijao retomavel P13, peso 13 Kg.
Caracteristicas: - Lacre de seguranca na valvula com identificacao da companhia de gas Rotulo com instrucoes de uso - Data de validade inscrita no botijao.
1 E+05

RECARGA DE GAS GLP 13KG -COTA RESERVADA

as

7,,,,A-`,,`,`,,,,J
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Especificacao : GAS GLP acondicionado em bcitijao retomavel P13, peso 13 Kg.
Caracteristicas: - Lacre de seguranca na valvula com identificacao da companhia de gas Rotulo com instrucoes de uso - Data de validade inscrita no botijao.
95503

BOTIJAO DE GAS P45

%t,!,I,,##z

ESDecificacao : Botij5o de gas P45, caDacidade maxima de peso 45 kg.

47484

150,000 UNIDADE

RECARGA DE GAS GLP 45KG

Especifilcagao : GAS GLP acondicionado em botiifao retom6vel P45, peso 45 Kg.
Caracterlsticas: - Lacre de seguranGa na valvula com identifica?5o da companhia de gas Rotulo com instrucbes de uso - Data de validade inscrita no botijao,

®

48287

BOTIJAO 13 KG

157.000

UNIDADE

50.000

UNIDADE

ESDecificacao : Vasilhame Botijao de gas. 13 auilos.
1 E+05

RECARGA DE GAS GLP 45KG -COTA RESERVADA

•3

EspecificaG5o : GAS GLP acondicionado em bctilf5o retom6vel P45, peso 45 Kg.
Caracterlsticas: - Lacre de seguran¢a na v6Ivula com identificaGao da companhia de gas Rotulo com instrucdes de uso - Data de validade inscrita no bctilfao.
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ANEXO 11 -ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.a.........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atraves das Secretarias de
sede no(a) ....,., na cidade de ...,...., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ....., neste ato representado(a)
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... de ..... de ...... de 200 ..., publicada no
.......

de

.....

de

.......

de

.....,

portador

da

matrlcula

funcional

n°

................... „

considerando

o

julgamento da licitagao na modalidade de pregao, na forma eletr6nica, para REGISTRO DE
PRECOS

®

n°

....... /200 ...,

publicada

no

......

de

..... / ..... /200 .....,

processo

administrativo

n.a

........,

RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificaeao por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condie6es previstas no edital, sujeitando-se as parfes as normas constantes na Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterag6es, no Decreto n.a 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019 e em conformidade com as disposie6es a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tern por objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BOTIJAO E
RECARGA DE GAS GLP P13 E P45, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CE, conforme Termo de Referencia, anexo I do edital de Pregao n°
.......... /20 ..., que e parte integrante
independentemente de transcrigao.

desta

Ata,

assim

como

a

proposta

vencedora,

2. DOS PRECOS, ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS
2.1. 0 prego registrado, as especificae6es do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condie6es ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

ITEM

Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endere9o, contatos, representante)
Marca(seexigida noedital)

X

Modelo(seexigido noedital)
Unidade Quantidade Valor Un

Especificagao

Prazo garantiaouvalidade

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. 0 6rgao gerenciador sera o ...... (nome do 6rgao) ....
3.2. Sao 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

Item no

Orgaos Participantes

Unidade

Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou
entidade da administragao pdblica que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante
anuencia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no

Parq. da Cidade Jos€ Cosca Mates, 01 -Centro | lpueiras -Cear5

(88) 3685.1879

CNP`J. 07`680.846/'0001-69 ~ lE. 06.920196~0

www`ipueiras.ce.gov.br

€

EEffffiHffi

[pREuifeis
i:asce

:jrn

novc;

lemoo

que couber, as condig6es e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no
de 2013.

4.1.1. A manifestagao do 6rgao gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
ades6es feitas por 6rgaos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada a
realizaeao de estudo, pelos 6rgaos e pelas entidades que nao participaram do registro de

pregos, que demonstre o ganho de eficiencia, a viabilidade e a economicidade para a
administraeao publica quando da utilizacao da ata de registro de preeos.
4.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condie6es nela
estabelecidas, optar pela aceitaeao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao

prejudique as obrigae6es anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
4.3. As aquisig6es ou contratag6es adicionais a que se refere este item nao podefao exceder, por
6rgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocat6rio e registrados na ata de registro de pre9os para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes.

4.4. As ades6es a ata de registro de preeos sao limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preeos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes,
independente do numero de 6rgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 6rgao gerenciador
somente autorizafa a adesao caso o valor da contratagao pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratae6es ja previstas para o 6rgao gerenciador e participantes ou ja
destinadas a aderentes anteriores, nao ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Ac6rdao TCU n° 2957/2011 -P).

4.5. Ao 6rgao nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada
a ampla defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias contratae6es, informando as ocorrencias ao
6rgao gerenciador.
4.6. Ap6s a autorizaeao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devefa efetivar a
contrataeao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Pre90S.
4.6.1. Cabefa ao 6rgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogaeao

do prazo para efetivaeao da contratacao, respeitado o prazo de vigencia da ata, desde que
solicitada pelo 6rgao nao participante.
5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preeos sera de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
nao podendo ser prorrogada.
6. REVISAO E CANCELAMENTO

6.1. A Administraeao realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados nesta Ata.
6.2. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redueao dos

pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragao promover as negociag6es junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administragao convocafa o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redugao dos
pregos aos valores praticados pelo mercado.
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6.4. 0 fornecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado s
do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observafa a classifica9ao original.
6.5. Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados e o fornecedor nao
puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podefa:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do

®

pedido de fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.
6.6. Nao havendo exjto nas negociag6es, o 6rgao gerenciador devefa proceder a revogagao desta
ata de registro de preeos, adotando as medidas cablveis para obtengao da contratagao mais
vantajosa.
6.7. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condie6es da ata de registro de preeos;
6.7.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administraeao, sem justificativa aceitavel;

6.7.3. Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hip6tese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sangao administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato
administratjvo, alcaneando o 6rgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).
6.8. 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 sera
formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
6.9. 0 cancelamento do registro de pregos podefa ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forea maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
6.9.1. Por razao de interesse publico; ou

6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. 0 descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejafa aplicagao das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2. E da competencia do 6rgao gerenciador a aplicaeao das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 5°, inciso X, do Decreto n°
7.892/2013), exceto nas hip6teses em que o descumprimento disser respeito as contratae6es dos
6rgaos participantes, caso no qual cabefa ao respectivo 6rgao participante a aplicagao da
penalidade (art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n° 7.892/2013).
7.3. 0 6rgao participante devefa comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorrencias

previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauragao de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

8. cONDie6Es GERAis
8.1. As condie6es gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigae6es da Administraeao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condig6es
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Refefencia, ANEXO AO EDITAL.
8.2. E vedado efetuar acfescimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pre9os, inclusive
o acfescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art.12, §1° do Decreto
no 7892/13.
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8.3. No caso de adjudicaeao por preeo global de grupo de itens, s6 sera admitida a co
itens nas seguintes hip6teses.
Rubriga .,,'/
8.3.1. Contratagao da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporg es. de
quantitativos definidos no certame; ou
8.3.2. contratagao de item isolado para o qual o prego unitario adjudicado ao vencedor seja o

menor prego valido ofertado para o mesmo item na fase de lances
8.4. A ata de realizagao da sessao publica do pregao, contendo a relagao dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame, sera
anexada a esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art.11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (ties) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada c6pia aos demais
6rgaos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas
Representante
registrado(s)

legal

do 6rgao gerenciador e

representante(s)

legal(is)

do(s) fornecedor(s)
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ANEXO Ill -TERM0 DE CONTRATO

COMPRA

TERMO

DE

........ / ....,

CONTRATO
QUE

DE

FAZEM

COMPRA

N°

ENTRE

O(A) .........................-...............................

SI

E

A

EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atraves da Secretaria de Educaeao do municlpio com
/Estado...,
na cidade de
sede no(a)
inscrito(a)

no

CNPJ

sob

o

......................... (cargo e nome),

neste

n°

ato

nomeado(a) pela Portaria n° ......,

representado(a)

pelo(a)

de ..... de .,...,.,............. de 20 ...,

doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°

sediado(a) na

em ............................. doravante designada

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de
ldentidade n° ................., expedida pela (o) .................., e CPF n° ........................., tendo em vista o

que consta no Processo n° ...,.......................... e em observancia as disposi96es da Lei n° 8.666, de

21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2066 e na Lei n° 8.078, de 1990 -C6digo

de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 7.892, de
23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao n°
.,........ /20 ..,., sob a sistematjca de Sistema de Registro de Pre?os n°

...... /20 ...,

mediante as

clausulas e condig6es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO
1.1.
0
objeto
do

presente

Termo

de

Contrato
e
o
conforme especifica96es e

quantitativos estabelecidos no Termo de Refefencia, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrieao.
1.3. Discriminaeao do objeto:

ESPECIFICACA0 DOS PRODUTOS
~

lTEIvl

DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

lDENTIFICACAO

UNIDADE

QUANTIDAD

CATMAT

DE MEDIDA

E

VALOR

1

2
3

CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA
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2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e aquele fixado no Termo de

frmdca

:n:C:°rt.n5a7:::ao,ddeari/oiT6/6TiT99e3.encerramentoem_/_/_,prorrogavel
2.2. A vigencia do contrato podefa ultrapassar o exerclcio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratagao sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de
inscrigao em restos a pagar, conforme Orientagao Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
CLAUSULA TERCEIRA -PRECO
3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato e de RS ............ ( ............... ).

3.2. No valor acima estao incluldas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execueao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

a

CLAuSULA QUARTA -DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao oreamentaria
na classificagao
pr6pria, prevista no orgamento da Uniao, para o exerclcio de
abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Pl:

CLAUSULA QulNTA -PAGAMENTO
5.1. 0 prazo para pagamento e demais condic6es a ele referentes encontram-se no Termo de
Referencia.

CLAUSULA SEXTA -REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de Referencia,
anexo a este Contrato.
CL^USULA SETIMA -GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Sera exigida a prestacao de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do
Termo de Referencia.
CLAUSULA OITAVA -ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condig6es de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Termo de
Referencia, anexo ao Edital.
CLAl]SULA NONA -FISCALIZACAO

9.1. A fiscalizagao da execugao do objeto sera efetuada pelo Sr(a).
portador(a)
do CPF
, na forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do
Edital.

CLAUSULA DECIMA -OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigag6es da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de
Referencia, anexo do Edital.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sang6es referentes a execueao do contrato sao aquelas previstas no Termo de Re
anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -RESCISAO
12.1. 0 presente Termo de Contrato podefa ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situae6es previstas nos incisos I a Xll e

Xvll do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejulzo da aplicaeao das sang6es previstas no Termo de Refetencia, anexo ao Edital;
12.1.2.amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a pfevia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. 0 termo de rescisao sera precedido de Relat6rio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 Caso:

12.4.1. Balaneo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Rela9ao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizag6es e multas.

CLAUSULA DEcllvIA TERCEIRA -VEDAC6ES
13.1. E vedado a CONTRATADA:

13.1,1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera9ao financeira;

13.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -ALTERAC6ES
14.1. Eventuais alterag6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

14.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acrescimos ou
supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DEcllvIA QUINTA -DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposig6es contidas na

Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2066 e demais normas federais de licitag6es e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposie6es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 C6digo de Defesa do Consumidor -e normas e princlpios gerais dos contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA -PUBLICACAO
16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial do municlpio ou meio equivalente, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
CLAUSULA DECIMA SETllvIA -FOR0
17.1. E eleito o Foro da Comarca de lpueiras, Estado do Ceafa, para dirimir os litlgios que

decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
lpueiras -CE ,.......... de

``{`--

~.'

de20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

il
2-
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ANEXO IV -MODELO DE PROPOSTA

A

Central de Licitac6es do Municipio de lpueiras

Ref.: Pregao Eletr6nico n° OO8/22-PE-DIV

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informag6es previstas no edital e seus
anexos.

1. Identifica9ao do licitante:

®

Razao Social:
CPF/CNPJ e lnscrigao Estadual:

Enderego completo:
Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF, domicllio):
Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condig6es Gerais da Proposta:

A presente proposta e valida por

(

) dias, contados da data de sua emissao.

3. Formaeao do Prego
ITEM

ESPECIFICACAO UNID

MARCA

QUANT

PRECO UNIT PRECO TOTAL

1

2
3

Local, data

Assinatura de representante legal
(nome do cargo)
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