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TERM0 DE REFERENCIA
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1. UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA
ASSISTENCIA-SbcIAL E TRABALHO, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE OBRAS,
lNFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, FUNDO MUNICIPAL D0 MEIO AMBIENTE,
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.

2. OBJETO:
2.1. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE
OLEOS PARA MOTORES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CE, conforme as especificag6es e

quantitativos previstos neste Termo de Refefencia.
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DEMANDA.

3. DA JUSTIFICATIVA:
3.1. A realizaeao da licitaeao para aquisieao deste objeto justifica-se pela imprescindivel

necessidade de garantir a troca desses itens na frota de veiculos da prefeitura, visando
futuras perdas grandes a administracao, seguranca dos motoristas, passageiros e a boa
conservacao e desempenho do veiculo durante a exeougao das atividades
administrativas das referidas seoretarias.
4. DAS ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS
As especificae6es e quantitativos estao previstas no ANEXO I deste termo.
Obs.: llavendo diveraencias entre as esDecificac6es deste anexo e as do sistema,
Drevalecefao as deste anexo.
4.1. Have fa itens exclusivos as miorcempresas, 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 alterae6es introduzidas pela lei complementar 147/2014.
4.2. Especificaeao detalhada:
4.2.1. Tedos os itens deverao apresentara as especificag6es descritas no t6pico 04,
anexo I deste termo. Os materiais supracitados deverao ser necessariamente de 10
linha.

4.2.2. Os materiais deverao ter sua marca gravada no corpo da peea para que se possa
conhecer a sua procedencia.
5. DAS DOTAC6ES ORCAMENTARIAS
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 devera ser entregue em conformidade com as especificae6es
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 sextasfeiras, 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 fortuito, de
justificados ate 02 (dois) dias tlteis antes do termino do prazo de entrega, e aceit
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
6.2. Quanto ao recebimento:
6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificacao 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
condie6es estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitacao das Notas Fiscais
pelo gestor da contrataeao, devendo haver rejeigao no caso de desconformidade.
6.2.3. Caso o material Iicitado nao atenda as especificag6es exigidas ou apresente
defeitos, nao sera aceito, sujeitando-se o fornecedor a aplicaeao das penalidades
previstas no termo do contrato.
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7. DO PAGAMENTO

7.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresenta9ao
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante credito
em conta corrente em nome da contratada, preferencialmente no Banco do Brasil.
7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreg6es sera devolvida a contratada para
as devidas corree6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comeeara a
fluir a partir da data de apresentaeao da nota fiscal/fatura corrigida.
7.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada em caso de descumprimento
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nao estiver de acordo com as especificae6es deste instrumento.
7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes
comprovantes:
7.4.1. Documentaeao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (lNSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Servieo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal,
Estadual e Municipal.

7.5. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta
documenta8ao tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmaeao de
sua autenticidade.
8. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS
8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigag6es, a licitante estafa sujeita, sem
prejuizo das sang6es legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades
administrativas:
a) Multa;

b) Suspensao temporaria de participaeao em licitaeao e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
c) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica.
8.2. Sem prejuizo da sangao prevista no item anterior, podefa 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;
c) Tumultuar a sessao publica da licitagao;
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Descumprir requisitos de habilitaeao, a despeito da declaraeao em entido
contrario;
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Propor recursos manifestamente protelat6rios em sede de licitaeao;
Comportar-se de modo inid6neo;
Fizer declaraeao falsa;
Cometer fraude fiscal;
Praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaeao;
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 informaeao e/ou documento falso;
8.5. Multa de 10,0%, por ocorfencia (sobre o valor total da adjudicaeao 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 relacao a fase de licitagao.
8.7. 0 Iicitante recolhefa 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 declaragao de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a aplicagao da penalidade ou ate que seja promovida a
reabilitagao 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 sane6es previstas nas alineas "b" e "c" do item 20.1 poderao 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.

9. DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATADA
9.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condie6es deste instrumento.
9.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidade com as obrigae6es
assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificaeao exigidas na licitaeao.
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 execucao 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 execugao contratual.
9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugao contratual, inclusive as obrigae6es relativas a salarios,
previdencia social, impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes
do trabalho e legislaeao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execugao
contratual.
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9.6. Prestar imediatamente as informae6es e os esclarecimentos que venha aSer
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagae6es de cafater t
hip6tese em que serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorree6es resultantes da execueao ou de materiais empregados, ou em
desconformidade com as especificag6es 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 condig6es de garantia do objeto, responsabilizando-

se pelo periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo
exigido pela Administraeao.
9.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execueao do
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objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizaeao da
contratante.
9.10. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo 11,
cap[tulo V, da CLT, e na Portaria n.° 3.46077, do Minist6rio do Trabalho, relativos a

seguranga e higiene do trabalho, bern como a Legislagao 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, obrigae6es sociais, seguros contra acidentes de trabalho e outros que
eventualmente estejam vinculados a tal ato.
10. DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE
10.1. Solicitar a execueao do objeto a contratada atraves da emissao de Ordem de
Servi9o/Fornecimento.
10.2. Proporcionar a contratada todas as condig6es necessarias ao pleno cumprimento
das obrigae6es decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n9
8.666/1993 e suas alterag6es.
10.3. Fiscalizar a execugao do objeto contratual atrav6s de sua unidade competente,
podendo, em decortencia, solicitar providencias da contratada, que atendera ou
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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.
10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
11. DA FISCALIZACAO

11.1. A execueao 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 Federal n° 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do
instrumento contratual.

12. PRAZ0 DE VIGENCIA DO CONTRATO
12.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera ate 31 de dezembro do ano corrente, na
forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.
12.2. A publica9ao resumida do instrumento de contrato dar-se-a na forma do paragrafo
unico, 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 § 10 do art.

7 da Lei

Federal n° 8.666/1993.
13. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.11.1. Comprovaeao de aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagao, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado de instrumento de contrato ou equivalente.
8.11.1.2. 0 licitante disponibilizafa todas as informae6es necessarias a comprovaeao
da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser feita diligencias para dirimir
quaisquer dLividas inerentes a veracidade das informae6es prestadas.
13 de Janeiro de 2022.
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ANTONIO IGO

SECRETARIO DE OBRAS, lNF
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EspecificaGao : OIeo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20
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EspecificaGao : OIeo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1
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OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE OW-20 SINTETICO GAsoLINA

'L
FLUIDO PARA RADIADORES
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Espeeificagao : FLUIDO PARA RADIADORES - FLUIDO SINTETICO
PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS.
OLEO HIDRAULICO 68 20L

Especificagao : 6Ico hidraulico pare sistemas hidraulicos que operem em

condicbes severas de pressao e temperature, formulado com 6Ieos
basicos parafinicos e aditivos especiais que evitam o desgaste e a
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Especificagao : Primejro uso. indicado pare uso em transmissbes
automaticas, manuals sjstema e djrecao a corrosao das parles
lubrificadas. e sua ativagao lhe garante ainda baixa oxidacao,
homologado pelas principals montadoras de velculo e que atenda a
recomendacao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em
balderfeombena contendo 20 Iitros
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ARLA 32

Especifica¢ao : reagente usado juntamente com o sistema de Redugao
Catalltica Seletiva (SCR) pare reduzir quimicamente as emissoes de
6xidos de nitrogenio presentes nos gases de escape dos ve[culos a
diesel Galao 20 Iitros
1290,000

6LEO DE FREIO DOT4

UNIDADE

Especificacao : sint6tico de alto desempenho, para sisstemas de freio a
tambor e a disco, e coma fluido hidrdulico no acionamento de
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Espec;ific;agao : MATERIAL: Flo de AIgodao Puro, APLICACAO: Limpeza
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- :i,-:Especificae5o : Graxa a base de c6Icio, hidrorepelente, fabricada com
6Ieo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e
grande adesividade. Recomendada pare lubrificacao das arficula¢bes de
chassis de caminhoes, autom6veis, tratores, motocicletas, maquinas
agrlcolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma
graxa pare trabalhos em temperaturas nao superiores a 80®C. E tambem
utilizada em indostrias pesadas, tais como mineracao, Iaminacao de ago
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Especificacao : OIeo lubrificante mineral de alto desempenho pare
motores 2 tempos .... Indicado na proporcao de 1:50 e perlodos de
descarbonizacao de 600 horas de operagao, prolongando os intervalos

entre as descarbonizagoes dos motores, proporcionando elevada
produtividade e redugao dos custos operacionais e de manuteneao. unidade com 500ml
OLEO HIDRAULICO 10W 20L

Especificacao : Oleo pare conversores de torque e sistemas hidraulicos
de escavadeiras e maquinas fora de estrada, que atende a especificacao
ALLISON C-3. Evita a desgaste e a corrosao dos pegas lubrificadas, com
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EspecificaGao : OIeo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20
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Especificacao : 6leo hidraulico pare sistemas hidraulicos que operem em
condicoes severas de pressao e temperature, formulado com 6leos
basicos parafinicos e aditivos especiais que evitam o desgaste e a

¥deie:+¥T¥¥4=:oTorATE:E=.I
I:::::::¥::REocALEOoAH+D2:Lu.ucc:T:R::E5RsvAJE"aeL

®

I

6„OO|94+pe_i

Especificagao : Primeiro uso, indicado pare use em transmissbes
automaticas, manuals sistema e direc5o a corrosao das partes
lubrificadas, e sue ativacao lhe garante ainda baixa oxidagao,
homologado pelas principals montadoras de velculo e que atenda a
recomendapao da anp - agencia nacional de petrdleo. Envazado em
baldedeombona contendo 20 litres
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ANEXO 11 -ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N .O

..... ' . ' .

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 eletronica, 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 classificagao por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condig6es 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 FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISICOES DE 6LEOS PARA MOTORES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPuEIRAS-CE, conforme Termo de Referencia, anexo I do
edital de Pregao n° .......... /20 ..., que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS
2.1. 0 prego registrado, as especificag6es do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condig6es ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

ITEM

Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endereco, 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 ptlblicas 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, podefa ser utilizada por qualquer 6rgao ou
entidade da administragao publica que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante
anuencia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
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que couber, as condie6es e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no Deerto n° 7.89
de 2013.

4.1.1. A manifestaeao do 6rgao gerenciador de que trata o subitem anterior,

ades6es feitas por 6rgaos ou entidades de outras esferas federativas, fica cor
realizagao de estudo, pelos 6rgaos e pelas entidades que nao participaram do registro de
preeos, que demonstre o ganho de eficiencia, a viabilidade e a economicidade para a
administragao ptiblica quando da utilizaeao da ata de registro de pre9os.
4.2. Cabefa ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Preeos, observadas as condie6es nela

estabelecidas, optar pela aceitaeao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigag6es 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.

0

4.4. As ades6es a ata de registro de pregos 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 nLimero 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 contratag6es 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 obrigae6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada
a ampla defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relaeao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao
6rgao gerenciador.
4.6. Ap6s a autorizagao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devefa efetivar a
contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Pre90S.
4.6.1. Cabera ao 6rgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorroga9ao

do prazo para efetiva9ao da contrataeao, 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 Administragao realizafa 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 preeos 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 negociae6es junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preco registrado tornar-se superior ao pre8o praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administragao convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redu9ao dos
preeos aos valores praticados pelo mercado.
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6.4. 0 fornecedor que nao aceitar reduzir seu pre9o ao valor praticado pelo mercado ser liberad
do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificaeao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos
valores de mercado observara a classificaeao 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 comunicaeao 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 exito nas negociae6es, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogaeao desta
ata de registro de pregos, adotando as medidas cab[veis para obtengao da contratagao mais
vantajosa.
6.7. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condig6es da ata de registro de pre9os;
6.7.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitavel;
6.7.3. Nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou
6.7.4. Sofrer saneao administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato
administrativo, 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 contraditorio e a ampla defesa.
6.9. 0 cancelamento do registro de pregos podefa ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou tonga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
6.9,1. Por razao de interesse pdblico; ou

6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. 0 descumprimento da Ata de Registro de Pre8os ensejara aplicaeao das penalidades

®

estabelecidas no Edital.
7.2. E da competencia do 6rgao gerenciador a aplicagao das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preeo (art. 5°, inciso X, do Decreto n°

7.892/2013), exceto nas hip6teses em que o descumprimento disser respeito as contrata96es 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. CONDICOES GERAIS
8.1. As condig6es gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigag6es da Administragao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condig6es
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
8.2. E vedado efetuar acfescimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos, 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 adjudicagao por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a
itens nas seguintes hip6teses.
8.3.1. Contrataeao da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
quantitativos definidos no certame; ou
8.3.2. contrataeao de item isolado para o qual o preeo unitario adjudicado ao vencedor seja o

menor preeo valido ofertado para o mesmo item na fase de lances
8.4. A ata de realizagao da sessao ptlblica do pregao, contendo a relagao dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servigos com preeos 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 (tres) 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).

a

Local e data
Assinaturas
Representante
registrado(s)

legal

do 6rgao gerenciador e

representante(s)
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ANEXO Ill -TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO

DE

........ /.„.,

CONTRATO

QUE

DE

COMPRA

FAZEIVI

N°

ENTRE

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

E

SI
A

EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atraves da Secretaria de ................... do municlpio

na cidade de
neste

com sede no(a)

®

inscrito(a)

no

CNPJ

sob

o

n°

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

/Estado...,

ato

representado(a)

nomeado(a) pela Portaria n° ......, de .....

de .....................

pelo(a)
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 disposig6es 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 sistematica de Sistema de Registro de Pregos 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 Referencia, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.
1.3. Discrimina9ao do objeto:

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

-

ITEIvl

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

in:Ci°rt.n5a7:;:ao,ddeain/oTir6/6TT99e3.encerrament°em_/_/_,prorrogavelna
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 Orienta9ao 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
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraeao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
CLAUSULA QUARTA -DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotaeao orcamentaria
na classificagao
pr6pria, prevista no ongamento da Uniao, para o exerclcio de
abaixo:

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

CLAUSULA QUINTA -PAGAIVIENTO

5.1. 0 prazo para pagamento e demais condie6es 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 EXECUC^0
7.1. Sera exigida a prestaeao de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do
Termo de Referencia.
CLAUSuLA OITAVA -ENTREGA E RECEBllvIENTO DO OBJETO

8.1. As condig6es de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Termo de
Referencia, anexo ao Edital.
CLAUSULA NONA -FISCALIZACAO

9.1. A fiscaliza9ao da execueao 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 obriga96es da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de
Refetencia, anexo do Edital.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -SANCOES ADMINISTRATIVAS

92/

11.1. As sane6es referentes a execugao do contrato sao aquelas previstas no Termo de R
anexo do Edital.

CLAUSULA DECIIVIA 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 XII e
Xvll do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagao das sang6es previstas no Termo de Referencia, 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. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizag6es e multas.

CLAuSULA DECIMA 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 execueao contratual sob alegagao de inadimplemento por parfe da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -ALTERAC6ES
14.1. Eventuais alterae6es 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 condie6es contratuais, os acfescimos 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 DECIIVIA 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 disposig6es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 C6digo de Defesa do Consumidor -e normas e princfpios gerais dos contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA -PUBLICACAO
16.1. Incumbifa 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 SETIMA -FORO
17.1. E eleito o Foro da Comarca de lpueiras, Estado do Ceafa, para dirimir os lit[gios que

decorrerem da execueao 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 dua
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:
iE

®

2-
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ANEXO IV -MODELO DE PROPOSTA

A

Central de Licitac6es do Municipio de lpueiras

Ref.: Pregao Eletr6nico n° 007/22-PE-DIV
A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informag6es previstas no edital e seus
anexos.

1. Identificaeao do licitante:

a

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. Condi96es Gerais da Proposta:

A presente proposta e valida por_ (

_) dias, contados da data de sua emissao.

3. Formagao do Pre9o

®

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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