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TERMO DE REFERENCIA
1. UNIDADE(S)
TRABALHO

REQUISITANTE(S):

SECRETARIA

````

DE

ASSISTENCIA

Ru:..`[.I.

SOCIAL

E

2. OBJETO:

:8NIBREA%AORADfTEENMDPERRESAASEFsrfuE[:,IA5iT£As,T¥ASEgvigfsvuDLENETRAp`BTLiDt&83
ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNIcipIO DE
IPUEIRAS-CE.

Este objeto sera realieado atraves de licitagao na medalidade pregao, na forma eletr6nica,
com fomecimento por demanda.

®

3. DA JUSTIFICATIVA:

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 prestaeao de serviaps de fomecimento de
translado funebre para atender as familias carentes do Municipio de lpueiras.
A Constituieao Federal preve que todos a populagao tern direitos fundamentais minimos para
sobrevivencia digna, dessa forma a populaeao carente do municipio ja sofre com a perda de
urn ente, ainda tern que carregar o fardo de nao ter condig6es econ6micas para arcar com
todo o processo de translado. Dessa forma, o Municipio de lpueiras por meio da Seoretaria
de Assistencia Social e Trabalho, por meio de beneficios eventuais, resolve arcar com as
despesas funebres necessarias para toda a populagao carente.
4. DAS ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS

As especificag6es e quantitativos estao previstas no ANEXO I deste termo.

Obs.: Havendo diveraencias entre as esDecificac6es deste anexo e as do sistema,
Drevalecerao as deste anexo.
4.1. Especificaeao detalhada:

4.1.1. Todos os itens deverao apresentara as especificag6es descritas no t6pico 04, anexo I
deste termo.
4.1.2. Os materiais deverao ter sua marca gravada no corpo da pepe para que se possa
conhecer a sua procedencia.
5. DAS DO TACOES ORCAMENTA RIAS
DOTACAO

ELEMENTO DE DEPESA

10,03.08.244.0237,2.080

3.3.90.32.99

FONTE

Recurso Ordinario

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
6.1. Quanto a entrega:

6.1.1. 0 objeto contratual devera ser executado de forma imediata em conformidade com as
especificag6es estabelecidas neste Termo, no(a) sede da Prefeitura Municipal de lpueiras/CE.
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6.1.2. A entrega do objeto sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA,

8e'.esta

responsavel por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do
comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.
6.1.3.
Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que
justificados antes do termino do prazo de entrega, e aceitos pela 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 especificae6es, devendo ser feito por pessoa credenciada
pela CONTRATANTE.
6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, ap6s a
verificagao da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condie6es
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 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 das

;?3n.die:::addeahaa?:i::2:;aeoqduea#Cgaae::n::jgaj:taessndaa[jecit::::aodoobjetoouseomesmonao
estiver de acordo com as especificae6es deste instrumento.
7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentaeao dos seguintes
comprovantes:
7.4.1. Documentagao 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 documentacao

t8:nDh%!8i#8dEasp;ba#Le.rsnf#iirsaceitaap6Saconfirmagaodesuaautenticidade.

8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigae6es, a licitante estara sujeita, sem prejuizo
das sang6es legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades administrativas:
a) Multa;

b) Suspensao temporaria de participagao em licitaeao 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 Administragao Pdblica.
8.2. Sem prejuizo da saneao 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%, par dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas
no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:
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a) Deixar de entregar documentaeao exigida para o certame
b) Desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de

i:,i:t::,:;;:=#=-;, '`/

aceito pela administraeao;
c) Tumultuar a sessao publica da licitaeao;
d) Descumprir requisitos de habilitagao, a despeito da declaraeao em sentido
contrario;

e) Propor recursos manifestamente protelat6rios em sede de licitaeao;
f) Comportar-se de modo inid6neo;
g) Fizer declaraeao 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 ocorrencia, 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 ocorrencia (sobre o valor total da adjudicaeao da licitagao), 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 licitaeao.
8.7. 0 licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadaeao Municipal (DAM),
o qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgao. Caso nao o
faea, 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
reabilitagao pelo infrator perante a pr6pria autoridade que a aplicou.
8.9. A reabilitaeao 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 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.

9. DAS OBRIGACOES 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 licitagao.
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 execugao do objeto, nao podendo ser arguido
para efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder
a fiscalizagao ou acompanhar a execueao contratual.
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9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou
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cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao
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 indagag6es 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 incorreg6es
resultantes da execueao 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 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 objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao 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 Minist6rio do Trabalho, relativos a seguranea 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 atraves da emissao de Ordem de
Servigo/Fornecimento.
10.2. Proporcionar a contratada todas as condig6es 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 execugao do objeto contratual atraves de sua unidade competente,

podendo, em decorfencia, solicitar providencias da contratada, que atendefa 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.
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.
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12. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRAT0
12.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses.
12.2. A publicagao 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 e de 12 (doze) meses contado a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
12.4. 0 prazo de execueao podera ser prorrogado nos termos do § 1° do art. 57 da Lei Federal
n° 8.666/1993.

Ipueiras/CE,14 de Abril de 2022.

ORD. DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E
TRABALHO

®
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ITEM
1 E+05

MARCA

DESCRICAO

QUANT.

Especificacao : translado de corpos em velculos fonebres adequado.

®

Parq, da Ciclade Jos6 Cost: Matos, 01 -Centro I lpueiras ~ Cear6

(88) 3685.1879

('_NF.`j

www`ipueiras,ce,gov.br

h

lE` ()6.C-`2()19C~iro

UNIDADE

15000,000 QUILOMETRO

SERVICO DE TRANSLADO FUNERARIO

07.68rj.84b/OO01-69

¥.Jj,i:,i,,

i---,

ANEXO I

|RETffi'ifeifeRE
n<ri>}ce

ijm

n()``{:,

ter~`DO

osf€~pr6-D_€~``Tr}a?\`
::ls.__h`

ANEXO 11 -MODELOS DE DECLARACOES
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Declaragao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7°, da Constituigao Federal

(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo
licitatorio No
junto ao Municipio de lpueiras, Estado do Ceara, 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 condi9ao 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

Declaragao de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitagao
(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo
licitatorio No

junto ao Municipio de lpueiras, Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fate
superveniente impeditivo de nossa habilitaoao para participar no presente certame licitatorio, bern assim que ficamos ciente da

obrigatoriedade de declarar ocortencias 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

Declaragao negativa de emprego de servidor do municipio

NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo
licitatorio No
junto ao Municipio de lpueiras, Estado do Ceara, sob as penalidades cablveis que nao lntegra, no corpo
social, nem no quadro funcional empregado ptiblico, ou membro comissionado de 6rgao direto ou indireto da administraeao
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

&
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Declaragao cabiveis que ten conhecimento de todos os parametroseelementosdoservicoaseT5lctade±1ig_~__

I:_ji;_rfE,,,-

NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de p
licitat6rio No

junto ao Municipio de lpueiras, Estado do Ceafa, sob as penalidades cabiveis que tern conhecinento`de
todos os parametros e elementos do serviap a ser ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes
neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital.

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

(CE) ,.....

de

...... „

de

....

DECLARANTE

Declaragao de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos

®
NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo
Iicitat6rio No

junto ao Municipio de lpueiras, Estado do Ceafa, sob as penalidades cabiveis que concorda integralmente
com os termos deste edital e seus anexos;

DECLARANTE

Declaragao de microempresa, de empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006

(NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo
Iicitat6rio No
junto ao Municipio de lpueiras, Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis 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 integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no
certame em epigrafe.

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

(CE) ,....,

de

...,,...

de

..,.

DECLARANTE
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ANEXO Ill -TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ / ...., QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O(A) ..................... „ ........................... „ ...... E A EMPRESA

.,,.,.... do municlpio com sede
/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ
neste ato representado(a) pelo(a) ,,,.,..,................. (cargo e nome), nomeado(a)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atraves da Secretaria de

na cidade de

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

disposie6es 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

condie6es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO
1.1.
0
objeto
do

presente

Termo

de
Contrato
e
conforme
especificag6es

o
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 transcri8ao.
1.3. Discrimina9ao do objeto:

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

®

DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

ITEM

lDENTIFICACAO

CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDAD

E

VALOR

1

2
3

CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA
2.1. a prazo de vigencia deste Termo de Contrato e aquele fixado no Termo de Referencia, com inlcio na

data de

/

/

e encerramento em _/_/

, prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da

Lei n° 8.666, de 1993.

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 Orienta9ao Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLAUSULA TERCEIRA -PRECO
3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato e de RS

(').
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comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
objeto da contrataeao.
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CLAUSULA QUARTA -DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao orgamenfaria pr6pria,
na classificagao abaixo:
prevista no orgamento da Uniao, para o exerclcio de
Gestao/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Pl:

CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO

5.1. 0 prazo para pagamento e demais condig6es 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.
CLAUSULA SETIMA -GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestaoao de garantia na presente contrataeao, 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.

CLAUSULA 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 Refefencia,
anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -SANC6ES ADMINISTRATIVAS

®

11.1. As sang6es referentes a execugao do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referencia, 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 situag6es 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
aplica8ao 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 o 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 operagao financeira;

13.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA -ALTERACOES
14.1. Eventuais alterag6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
14.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os
supress6es que se fizerem neces-sarios, ate o limite de 25% (vjnte e cinco por cento) do valor inicial`edial2id6
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.

:n:ffifr-,

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 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. 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 SETllvIA -FORO
17.1. E eleito o Foro da Comarca de lpueiras, Estado do Ceafa, para dirimir os litlgios que decorrerem da

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

de20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
iE!
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ANEXO IV -MODELO DE PROPOSTA

A

Central de Licitac6es do Municipio de lpueiras

Ref.: Pregao Eletr6nico n° 028/22-PE-FMAS

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informae6es previstas no edital e seus anexos.

1. Identifica9ao do licitante:

f)

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. Condie6es Gerais da Proposta:

A presente proposta e valida por

(

) dias, contados da data de sua emissao.

3. Forma9ao do Prego
ESPECIFICACAO

ITEM

UNID

MARCA

QUANT

PREC0 UNIT

PRECO TOTAL

1

2
3
Local, data

Assinatura de representante legal
(nome do cargo)
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