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1.

D0 0BJETO, DA JuSTIFICATIVA E DOS RESULTADOS

1.1
0BJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE
REFEICOES TIP0 QUENTINHAS A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
IPUEIRAS-CE.

1.2 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

0 presente Termo de Referencia tern a finalidade de definir o conjunto de elementos tecnicos e
operacionais que deverao nortear a execugao dos procedimentos administrativos para a contratagao de
Pessoa Juridica especializada na prestagao de servigos de fornecimento refeig6es tipo "quentinhas" para
atender as demandas das diversas secretarias deste municipio.
Diante da necessidade de alimentar prestadores de servigos eventuais, servidores de outras
municipalidades que prestam servigos semanalmente neste municipio ou ate mesmo servidores que, por
eventualidade necessitem estar em horarios estendidos, sem pausa para almogo, como na realizagao de
eventos, mutir6es e reuni6es extraordinarias, bern como para alimentagao de medicos, enfermeiros e
demais profissionais da saLlde que prestam servigos nos PSF`s deste municipio.
0 objeto ora discriminado esta definido de forma clara e objetiva em todas as especificag6es e quantitativos,
por meio de padrao usual de mercado. E considerado objeto utilizado de forma ampla, rotineira e constante
no mercado nacional por 6rgaos publicos e privados para satisfagao de suas necessidades nas mais
diversas areas de atuagao. Portanto, sao considerado servigos comuns, na forma que disp6e o paragrafo
tlnico do art.1° da Lei n° 10.520/2002.
1.3.

a

DAJUSTIFICATIVADE EXIGENCIADE ESTRUTURA NO MUNICIPIO (SUBITEM 8.1)

Exigir-se-a da licitante vencedora, para efeito de assinatura de contrato, que a mesma comprove possuir
sede (ou filial) na sede do municipio. Justifica-se para tanto o fato de que a Administra9ao busca em toda
contratagao A MELHOR PRPOSTA, PELO MENOR PRECO POSSIVEL. Destaca-se que para a prestagao
do presente servigo ser realizado em outro municipio, Iogicamente inviavel executar tal servigo em prego
menor do que algum fornecedor situado na sede, a que nao resultaria na "melhor proposta" para
administragao, pois teriam os custos de deslocamento pra entregar semanalmente urn numero nao tao
grande de quentinhas e ainda nao funcionaria como uma "pronta entrega" ou disponibilizagao rapida para
pois essa e a principal caracterlstica desse servigo.
Alem do mais, busca-se com tal medida fomentar a economia local/regional aparado pelo Decreto n° 6.204
de 2007 e pela Lei Complementar n° 123 de 2006, uma vez que nao ha legislagao no ambito municipal
concernente ao tema, usa-se aqui bases legais federais para atender a tais exigencias leais em busca da
melhor proposta para a Administragao.
0 Decreto n° 6.204 de 2007 regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nas contratag6es publicas de bens, servi9os e obras, no
ambito da administraeao publica federal, instituida pela Lei Complementar n° 123 de 2006.
0 inciso I do artigo 1° do Decreto n° 6.204 de 2007 repete o objetivo da Lei Complementar, ao mencionar

que a contratagao pdblica devera realizar tratamento diferenciado a promo9ao do desenvolvimento
econ6mico e social, no ambito municipal e regional.

Por fim, tern-se assim justificada a decisao de se impor tal exigencia, por, resumidamente: evitar despesas
nao contabilizadas no impacto financeiro, conseguindo contratar o servigo por urn menor prego impactando
menos possivel o efario publico municipal e fomentar o desenvolvimento econ6mico local e regional.
1.4.
DA JUSTIFICATIVA DE EXIGENCIA
ARTIGOS 27 A 31 DA LEI 8.666/93

DE

DOCUMENTACAO

ALEM

DAS

EXIGivEIS

NOS

Em busca de maior seguran9a jurldica, financeira e da perfeita execugao do objeto retro mencionado, serao
exigidos alguns documentos alem do rol taxativo constante nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93,
2.
2.1.

CRITERIO ADOTADO PARA REALIZACAO DO PREGAO, FORMA "ELETRONICA''
Por ser realizado totalmente online, o pregao eletr6nico permite uma grande economia logistica.

Isso acontece porque nao ha necessidades de despender recursos para deslocamento - seja pagamento
de passagens aereas ou rodoviarias ou mesmo combustlvel -nem com servigos de hospedagem, traslados
e alimentagao. Afinal, nao existe necessidade de que algu6m da empresa viaje para acompanhar os
processos, independentemente da regiao -economia essa que se traduz no pre9o final. Por ser feito via
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internet, acaba facilitando a participagao de empresas de qualquer localidade e como perm
sej.am rebaixados durante o processo, aumenta a competitividade.
3.
3.1.

DO REGIME DE CONTRATACAO
O regime de contratagao sera o de MENOR PRECO -POR ITEM.

4.

ESPECIFICAC6ES TECNICAS E QUANTITATIVOS
As especificag6es tecnicas e quantitativos encontram-se no Anexo a este Termo de Referencia.

4.1.

4. DA PROPOSTA DE PRECOS
4.1.
Na proposta de pregos devefa constar discriminagao detalhada do produto, marca, a quantidade
solicitada com valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, ja considerando todas
as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os
produtos, mesmo que nao estejam registrados nestes documentos;
4.2.
A empresa devefa fazer constar da sua proposta, dos lotes referente as pecas, garantia dos
produtos contra qualquer defeito de fabricagao ou de embalagem, sob pena de constatado alguma
imperfeigao, ter os produtos devolvidos e a empresa submetida as penalidades da Lei 8.666/93 e alterag6es
posteriores;
5. DA EXECUCAO DO SERVICO
5.1.
A entrega das quentinhas devera ser feita em ate 01 (uma) hora tltil a contar do recebimento da
requisigao formalizada por setor competente;
5.2.
A entrega devera ser feita no sistema a domicilio /de//.very/ nos locals requisitados/pie-estabelecidos

pela contratante;
5.3.
Deverao ser fornecidas refeig6es em recipientes fechados de alumlnio ou isopor, com alimentos
diversos a escolha da requisitante, com demais caracterlsticas: limpo, sem quaisquer impurezas, quente, e
com todas caracteristicas inerentes ao fornecimento de refeig6es para consumo.
6. DOPAGAMENTO
6.1.
0 pagamento sera realizado parceladamente ao fornecedor, quando solicitado a aquisigao pelo
Municipio, segundo a autoriza9ao de entrega expedidas, de conformidade com a nota fiscal devidamente
atestada pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certid6es Negatjvas de Debitos federais, estaduais e
Municipais, todas atualizadas, observadas a condig6es da proposta e os pregos.
6.2.
Por ocasiao da execugao da entrega o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em name da Prefeitura Municipal de
lpueiras, com endere9o no Parque da Cidade Jose Costa Matos, N° 01, Centro, Centro -Ipueiras-CE, CEP
62.375-000.

®

6.3.
0 Municipio efetuara o pagamento em ate 30 (trinta) dias, atraves de credito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, ap6s o encaminhamento da documentagao, observadas as disposig6es editalicias.
6.4.
Caso for constatada alguma irregularidade na nota fiscal, esta sera devolvida ao fornecedor, para as
necessarias correg6es, com as informag6es que motivaram sua rejeigao, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresenta9ao.
6.5.
Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta "on-line" as certid6es apresentadas, para
verificagao de todas as condig6es de regularidade fiscal.
6.6.
Constatada a situagao de irregularidade junto a fazenda publica, a CONTRATADA sera comunicada
por escrito para que regularize sua situagao, no prazo estabelecido pelo Municrpio, sendo-lhe facultada a
apresentagao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias titeis, sob pena de aplicaeao das penalidades cabiveis.
6.7.
Nenhum pagamento isentafa o fornecedor das suas responsabilidades e obrigag6es, nem implicafa
aceitagao definitiva do fornecimento.
6.8.
Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impedjtivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual, podefa, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situagao, e antes de recebida a ordem de
fornecimento, ser restabelecida a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuigao da Administragao para a justa remuneraeao do fornecimento, objetivando a
manutengao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, 11, "d" da Lei
Federal n.a 8.666/93, alterada e consolidada.

7. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
Sao obrigag6es da Contratada, alem das demais previstas:
7.1.
Fornecer o objeto licitado dentro dos padr6es estabelecidos pelo Municipio, de acordo com o
especificado neste Termo de Referencia observando ainda todas as normas tecnicas que regulem a
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entrega, responsabilizando-se ainda por eventuais prejufzos decorrentes do descumprimento de qual
clausLla ou 6ondi9ao aqui estabelecida;

dwl

7.2.
Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer Onus de
origem Federal, estadual e municipal, bern como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sej.am
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato que lhes sejam
imputaveis, inclusive com relagao a terceiros, em decorrencia do fornecimento;
7.3.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incoerencias;
7.4.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municipio ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao da entrega, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
7.5.
Indicar preposto, aceito pela Administragao, para representa-lo na execugao do contrato. As
decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas aos seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes;
7.6.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio, cujas reclamag6es se obrigam a
atender prontamente, bern como dar ciencia ao Municipio, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execugao do contrato;
7.7.
Dispor-se a toda e qualquer fiscaliza9ao do Municlpio, no tocante a aquisigao do material, assim
como ao cumprimento das obrigag6es previstas neste Termo;
7.8.
Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisa9ao de qualquer natureza;
7.9.
Respeitar e fazer cumprir a legislagao de seguranca no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
7.10.
Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informag6es,
documentos, especificag6es tecnicas e comerciais dos materiais do Municlpio, de que venha a tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com a aquisigao,
objeto deste Termo;
7.11.
Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condig6es de habilitagao e qualificacao exigidas no
Edital relativo a licita9ao da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso Xlll, da Lei n°
8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA.

®

8. DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE
0 Municlpio obriga-se a:
7.1 Solicitar a entrega do objeto a contratada atraves de Nota de Empenho ou outro instrumento habil.
7.2 Proporcionar a contratada todas as condig6es necessarias ao pleno cumprimento das obrigag6es do
objeto contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/1993 e suas altera06es posteriores.
7.3 Fiscalizar a entrega do objeto contratual atrav6s de sua unidade competente, podendo, em decorrencia,
solicitar providencias da contratada, que atendefa ou justificara de imediato.
7.4 Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da entrega do objeto contratual.
7.5 Efetuar o pagamento a contratada nas condig6es estabelecidas neste Termo.
7.6 Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
8.

DOTIPO

8.1. 0 Tipo de Disputa que sera adotado 6 o de Menor Prego -Por Item.
9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. E vedada a subcontratagao do objeto desta contrata8ao.
10. DA FUNDAMENTACAO LEGAL
10.1.
Processo de Licitagao, na modalidade Pregao Eletr6nico, em conformidade com a Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
Municipal n° 007/2017, de 20 de fevereiro de 2017, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente a Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Decreto N° 6.204 de 2007.
11. DAS PENALIDADES

11.1.
Na hip6tese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obriga96es definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo das
sang6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
11.2.
Se a Contratada ensejar a retardamento de entrega de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execugao do fornecimento, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficafa
impedido de licitar e contratar com o Municipio de lpueiras e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura
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11.
Ill.

multa de ate 20% (vinte porcento) sobre o valortotal da aquisigao:
apresentar documentagao falsa exigida;
naomantera proposta;

lv.
fraudar na execugaodo contrato;
V.
comportar-se de modo inid6neo;
11.3.
multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor da aquisi9ao, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto solicitado, contados do recebimento da autorizagao de fornecimento no enderego constante
do cadastro, ate o limite de 13% (treze par cento) sabre o valor do pedido, caso seja inferior a 30(trinta) dias;
11.4.
multa morat6ria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hip6tese de atraso superior a
30 (trinta) dias no fornecimento do bern requisitado;
11.5.
Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento

do fornecimento, as atividades da administragao, desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave,
ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigag6es definidas neste instrumento, no
contrato ou em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao
aplicadas, sem prejuizo das demais sang6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei
n.a 10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertencia;
b) Multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisigao, ou do valor

®

c)

global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
0 valor da multa aplicada devefa ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificagao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecada9ao Municipal DAM.

d)

Se o valor da multa nao for pago, depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a
que o licitante fizer jus.

e)

Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municfpio e cobrado mediante processo de

execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
As partes se submeterao ainda as demais sang6es impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.a
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.
g) A ausencia da entrega nao podera ser alegada como motivo de fonga maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obriga96es
estabelecidas neste contrato.

f)

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1.

As despesas da presente aquisigao correrao por conta das seguintes Dotag6es orgamentarias:
6RGAO

F.M.S.

ELEMENT0 DEDESPESAS

PROGRAMA

DOTACAO

ATENCAO BASICA
MEDIA E ALTACCOMPLEXIDADE

04.02,10.301.0271 [2.015

04.02.10.302.0276.2.021

VIGIIANCIA SAN ITARIA

04.02.10,304.0286,2]024

SECRETARIA
CONSELHO TUTELAR
CRAS/PAIF
SEC. EDUC.
FUNDEB -ENS. FUND.

04.02.10.122.0271.2.011

SEC. DESENV. AGRARIO

ASSIT. AGRIC. PECU.
MANUTENCAO

09.01.20.606.0567.2.062

SEC. ADM. E FINANCAS

SECRETARIA

03.01.04.122,0137.2.cog

SEC. SAUDE
SEC. ASSIST. SOCIAL
F.M.A.S.

SEC. EDUC.
F'MtE.

FUND. MUN. M. AMBIENT. FUND. MUN. M. AMBIENT.

GABINETE

GABINETE

10.03.08.244.0237.2.082

05,01.12.122.0137.2.026
05.03.12.361.0331,2.038

13.01.18.541.0431.2.093

lLUMIN. PUBLICA

MANUT. SEC.
DEMUTRAN

07.01.04.122.0137.2.050
07.01.04.122.0137.2.051

MANUT. SEC.

08.01.04.122.0137.2.060

SEC. TRANSPOTES

33.90.30.00

09.01.04.122.0137.2.061

02.01+04[122.0136.2.003
07.01.15.452.0686.2.056
07.01.15.452.0438.2.055

MANUT. MALHA VIARIA
OBRAS. INF. REC. HID.

10.01.08.122.0231.2.066

13. DAS DISPOSICOES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposig6es:
13.1
E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente Termo para qualquer operagao
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financeira, sem previa e expressa autorizagao do Municipio.
13.2
0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas
artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
13.3
A inadimplencia do fornecedor com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais`nJajf
transfere ao Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podefa onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagao e o uso dos servigos pela Administragao.
13.4
0 Contratado, na execugao do objeto, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, nao

podera subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizagao da Administraeao.
13.5
0s casos omissos, assim como as dtividas, serao resolvidos com base na Lei Federal n.a
10.520/02, subsidiariamente a lei Federal 8.666/93 e alterag6es posteriores, bern como de acordo com as
demais normas juridicas em vigor.
14. DO FORO

0 foro da Comarca de lpueiras e o competente para dirimir quest6es decorrentes da execugao deste
Contrato, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada.
15. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERENCIA
- DESCRICAO E QUANTITATIVOS DOS ITENS

®

Ipueiras-CE, 02 de Margo de 2022
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ANEX0 DO TERMO DE REFERENCIA

ITEM

DESCRIGAO
REFEICAO TIPO QUENTINHA 900G

MARCA

QUANT.

UNIDADE

26630,000

UNIDADE

Especifica?ao : CONTENDO ARROZ, FEIJAO OU BAIAO
DE DOIS, MACARRAO, FAROFA, VERDURAS (CRUA OU
COZIDA), CARNES DE FRANGO, GADO, PORCO,
CARNEIRO OU PEIXE (COZIDAS OU ASSADAS)

@
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ANEXO 11

TERIVIO DE CONTRATO
TERMO

DE

CONTRATO

DE

COMPRA

N°

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

QUE

FAIEM

ENTRE

Sl

E A EMPRESA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atraves da SECRETARIA DE EDUCACAO do municlpio com
/Estado .., inscrito(a) no
na cidade de
sede no(a)
CNPJ

sob

o

n°

....,.,.,.,....................,

neste

ato

representado(a)

pelo(a)

.........,.,...,..,...... (cargo

e

none),

nomeado(a) pela Portaria n° ....., 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 disposig6es da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 -C6digo de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao n° .......... /20 ...,

mediante as clausulas e condig6es a seguir enunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO
1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato e a REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL

::8#AMRFArsT3oDMEUNi5FPFbc3EipuTi£AsqgE,NCTo'nNf:rALsee#c'i#cagD6Ees:TqEu¥PtFfaRtivoAssespa`¥eFeRc:dAoS
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 transcrieao.
1.3. Discriminaeao do objeto:
ITEM

DESCRICAO

UND.

QUANTIDADE

VALOR

1

2
3

®

CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA
2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e aquele fixado no Termo de Referencia, com inlcio na
data de
/
/
e nao podendo ultrapassar 31 de dezembro de 2021.

2.2. A vigencia do contrato podera ultrapassar o exerclcio financeiro, desde que as despesas referentes a
contrataeao 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 incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execu9ao 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. Por se tratar de pregao para Registro de Preeos, nao ha necessidade de se constar as Dotag6es.
CLAUSULA QUINTA -PAGAIVIENTO

5.1. 0 prazo para pagamento e demais condi96es 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.
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CLAUSULA SETIMA-GARANTIA DE EXECUC^O

\

CS'

7.1. Deverao ser apresentadas como condigao para assinatura deste Termo de Contrato, ''eri`T jri`b.ffie da
Pessoa Jurldica vencedora do certame, Garantia Legal de 90 (noventa) dias contra defeitos mecahicos,
eletricos, eletroeletr6nicos surgidos nesse prazo, bern como a Garantia Contratual de 180 (cento e oitenta)
dias, com data de assinatura a partir do fim da garantia anterior, contra os mesmos posslveis defeitos e
demais condig6es estabelecidas no Termo de Referencia do qual esta aquisigao e oriunda..

CLAUSuLA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condig6es de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Termo de Refefencia,
anexo ao Edital.
CLAUSULA NONA -FISCALIZACAO
9.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalizagao da execueao contratual sera desempenhada pelo(a)
inscrito no CPF:

CLAUSULA DECIMA -OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obriga96es da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de
Referencia, anexo do Edital.

®

f.+4.UASsusLaAngD6E:'r¥fAer=:t`eMSE:¥e-c:GAS:%:Ec:n?r:tTg£:Ta#:i'avsApsrevistas no Termo de Referencia, 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 Administraeao, nas situag6es previstas nos incisos I a Xll e XVIl do art.

78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejulzo da
aplicagao das sane6es previstas no Termo de Refefencia, 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 sefao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a ptevia 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 o caso:
12.4.1. Balaneo 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 -VEDACOES

®

13.1. E vedado a CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

13.1.2. interromper a execueao contratual sob alegagao de inadimplemento por parfe da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
13.1.3. subcontratar ou sub-rogar o presente contrato.

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 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 a limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA DECIMA 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 2002 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
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16.1. Incumbifa a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no
Oficial do municlpio ou meio equivalente, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
-i-t.

\,-L\,,a',bfl'!C;i

``D.-i.

CLAUSuLA DECIMA SETIMA -FORO
17.1. E eleito o Foro da Comarca de lpueiras, Estado do Ceara, para dirimir os litlgios que decorrerem da
execugao deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagao, conforme art. 55, §2°
da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
de20.....

lpueiras -CE ,.......... de

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
EE

2.

®

@
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ANEXO Ill

lvIODELOS DE DECLARAC6ES

Declara€ao de cumprimento ao disposto no inciso Xxxlll do art. 7°, da Constitui€ao Federal

(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins
de prova em processo licitat6rio N°
junto ao Municlpio de lpueiras, Estado do Ceafa, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIll, do artigo 70, da Constituigao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
.,..,........

(CE) ,,.,..

de

......,.,,...........

de

.,......

DECLARANTE

Declaracao de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilita9ao
(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins
de prova em processo licitat6rio N°
junto ao Munic[pio de lpueiras, Estado do Ceafa, sob as
penalidades cablveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagao para
participar no presente certame licitat6rio, bern assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.a 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
.......

(CE) ,.....

de

.....................

de

........

DECLARANTE

Declara9ao de microempresa, de empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006
(Para licitantes Pessoa Jurldica)
(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins
de prova em processo licitat6rio N°
junto ao Municlpio de lpueiras, Estado do Ceafa, sob as

pen'alidades dablveis que e microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n°. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na
lntegra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no certame em
ep'grafe

Pelo que, par ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
.............

(CE) ,.....

de

.....................

de

........

DECLARANTE
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Declara9ao de cumprimento dos requisitos de habilita§ao

(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente paia--fins
de prova em processo licitat6rio N°
junto ao Municlpio de lpueiras, Estado do Ceafa, sob as

penalidades cablveis que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitacao, no presente processo
licitat6rio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
........,,...

(CE) ,.,,..

de

..................,..

de

,.......

DECLARANTE

Declaracao negativa de emprego de servidor do municipio

®

(NOMINA E QUALIFICA O LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins
de prova em processo licitat6rio N°
junto ao Municfpio de lpueiras, Estado do Ceara, sob as

pen-alidades c-abiveis que nao lntegra, no corpo social, nem no quadro funcional empregado ptlblico,

ou membro comissionado de 6rgao direto ou indireto da administragao municipal na qual concorremos ao

processo em epigrafe.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
..,....,..,..

(CE) ,,....

de

.....................

de

.....,..

DECLARANTE

Declaracao negativa de lnidoneidade

®

(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins
de prova em processo licitat6rio N°
junto ao Munic[pio de lpueiras, Estado do Ceara, sob as
pen.alidades c-ab[veis que nao foi declarada inid6nea para licitar ou contratar com a Administraeao Publica,
nos termos do inciso lv, do artigo 87 da Lei Federal N° 8.666/93 e alterag6es posteriores.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
.............

(CE) ,.....

de

,.......... „ ,.......

de

.,......

DECLARANTE

G+
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ANEXO IV

IVIINUTA DA PROPOSTA (ESCRITA)

Ao Setor de Licitae6es do Municipio de lpueiras-CE

Ref.: Pregao Eletr6nico n° PE 022/22-PE-DIV
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEICOES
TIPO QUENTINHAS A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPUEIRASCE.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informae6es previstas no edital e seus anexos.
1. Identifica9ao da licitante:

Razao Social:
CPF/CNPJ e lnscrieao Estadual:
Endereeo completo:
Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF, domicllio):
Telefone, celular, e-mail:

2. Formagao do Pre9o
ITEM

ESPECIFICACAO

MARCA

UND

QUANT

PRECO UNIT

PRECO TOTAL

I

1

2
3
Valor Global da Proposta: .... (...)

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

®

DECLARACAO 1 : conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente ljcitagao.
DECLARACAO 2: para os devidos fins de direito, especialmente para fins da prova em processo licitat6rio,
que tern pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos produtos a serem ofertados no
presente certame licitat6rio e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

DECLARACAO 3: que, nos pregos cotados nessa proposta ja estao inclusos todos os custos/despesas
inerentes, tais como: eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigag6es
trabalhistas e previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamentos
e outras quaisquer que possam incidir sobre a formagao do prego unitario para esta contrataeao.
Local, data

Assinatura de representante legal
(nome do cargo)
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