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TERMO DE REFERENCIA

\`R`ut.mc,a±
1.

D0 0BJETO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

1.1 REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAIS AQUISICOES DE OCULOS DE GRAU

8£#EPNLF:g(CQ°uMESEPRoVS§3EDMETE::E9sE.BE5EACDAE°°cCoURi£ER6'APoAR3,33AiA°ASg£DPEANcbEONT:§
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CE.
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1.2 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
Justifica-se as eventuais aquisig6es dos itens do objeto deste termo visando priorizar uma melhor condi0ao
de vida para a populagao, ha necessidade de adquirir os armae6es e lentes que sao distribuldos gratuitamente
a populaeao de baixa renda que nao tern condig6es econ6micas necessarias para aquisigao de seus 6culos,
sendo que sua nao utilizagao agrava os sintomas oftalmol6gicos, podendo inclusive levar a perda da visao.
Dessa forma, o Municipio de lpueiras, juntamente com a Secretaria de Satlde, por meio da Lei Municipal de
Beneficios Eventuais N° 990/2020, resolve por disponibilizar 6culos de grau para a populaeao carente.
Importante destacar que para a liberagao deste benef[cio a Assistente Social faz urn estudo S6cio Econ6mico
na residencia dos pacientes para comprovacao de sua hipossuficiencia. Assim, a Secretaria Municipal de
Saude de lpueiras solicita a abertura de processo licitat6rio visando a aquisi9ao de armae6es e lentes para
continuidade do servigo prestado a populaeao.
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 unico do art.
1 a da Lei n° 10.520/2002.

2.
2.1.

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

acontece porque nao ha necessidades de despender recursos para deslocamento - seja pagamento de
passagens aereas ou rodoviarias ou mesmo combustlvel - nem com servieos de hospedagem, traslados e
alimenta9ao. Afinal, nao existe necessidade de que alguem da empresa viaje para acompanhar os processos,
independentemente da regiao -economia essa que se traduz no prego final. Por ser feito via internet, acaba
facilitando a participagao de empresas de qualquer localidade e como permite que os pregos sejam
rebaixados durante o processo, aumenta a competitividade.
3.
3.1.

ESPECIFICAC6ES TECNICAS E QUANTITATIVOS:
As especificae6es tecnicas e quantitativos encontram-se no Anexo a este Termo de Referencia.

4. DA PROPOSTA DE PRECOS E ENTREGA.
4.1.
Na proposta de precos devera constar discrimina9ao 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 devera fazer constar da sua proposta a garantia dos produtos contra qualquer defeito de
fabricaeao ou de embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeigao, ter os produtos devolvjdos e a
empresa submetida as penalidades da Lei 8.666/93 e alterag6es posteriores;
4.3.
A entrega devefa ser em ate 10 (dez) dias oteis a contar do recebimento da requisigao formalizada
por setor competente;
4.4.
A entrega devefa ser feita nos hofarios de expediente: das 07:00 as 11:00 ou das 13:00 as 17:00
horas, sendo que a entrega fora dos horarios e dias de expediente nao sera aceita;
4.5.
Os informativos utilizados para comprovar as especificag6es do bern, estejam impressos em idioma
diverso do nacional, deverao ser apresentados com tradugao para o portugues.
5. DO PAGAMENTO
5.1
0 pagamento sera realizado ao fornecedor, quando solicitado a aquisieao pelo MUNICIPIO,

segundo a autoriza9ao de entrega expedidas, de conformidade com a nota fiscal devidamente atestada pelo
Gestor da despesa, acompanhadas das Certid6es Federais, estaduais e Municipais, todas atualizadas,
observadas a condig6es da proposta e os pregos.
5.2
Por ocasiao da execu9ao da entrega o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
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respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura rfusis:jcipa|de

lpueiras -Ce, com endere9o no Parque da Cidade Jose Costa Matos, N° 1, Centro -lpueirds£[Lcip_ueJ_

62.230-000.
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as necessarias correg6es, com as informae6es que motivaram sua rejeigao, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresentagao.
5,5
Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta "ON-LINE" as certid6es apresentadas, para
verificagao de todas as condie6es de regularidade fiscal.
5.6
Constatada a situaeao de irregularidade junto a fazenda ptlblica, a CONTRATADA sera comunicada
por escrito para que regularize sua situaeao, no prazo estabelecido pelo MUNICIPIO, sendo-lhe facultada a
apresentaeao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias dteis, sob pena de aplicaeao das penalidades cablveis.
5.7
Nenhum pagamento isentafa o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigae6es, nem
implicafa aceita9ao definitiva do fornecimento.
5.8
Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevislveis, ou previslveis, pofem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do prlncipe, configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual, podera, 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 retribuieao da Administra8ao para a justa remuneragao do fornecimento, objetivando a
manutencao 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.

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigag6es da Contratada, alem das demais previstas nesta:
6.1
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 entrega,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejulzos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou
condieao aqui estabelecida;
6.2
Disponibilizar servigo de oftalmologista ou optometrista para realizagao do exame de vista, conforme
especificado no item;
6.3
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, sejam trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato que lhes sejam imputaveis, inclusive
com rela9ao a terceiros, em decorrencia do fornecimento;
6.4
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorree6es;
6.5
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 fiscalizaeao
ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
6.6
lndicar preposto, aceito pela Administragao, para representa-lo na execu9ao 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;

:::nderpprreosnt:armo:net::,:ree:,mc:ELt:sdqaurecf,oernecTas::c,La€Ricp,e#oYYmN:gi'apt:oriecnutJ:Serepc::me:::i:oS,Sdeeo:::FqTear
anormalidade que verificar quando da execugao do contrato;
6.8
Djspor-se a toda e qualquer fiscalizacao do MUNICIPIO, no tocante a aquisieao do material, assim
como ao cumprimento das obrigag6es previstas neste Termo;
6.9
Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisagao de qualquer natureza;
6.10
Respeitar e fazer cumprir a legislagao de seguran9a no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

3;.c.umeyt:::e:,s3:3,::a%:::stg:n,i:i;soeT:,:mc:rTjE,,:tod:sabms£[::Pa,Sjg:,:sMo3Le,grpa,,8Tudeer%au:o;:,nnf:rTat:6me:;
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com a aquisigao,
objeto deste Termo;
6.12
Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condig6es de habilitacao e qualificagao exigidas no
Edital relativo a licita9ao da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XllI, da Lei n°

8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA.

7.

DAs OBRiGAe6ES DO CONTRATANTE
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0 MUNICIPIO obriga-se a:

7.1 Solicitar a entrega do objeto a contratada atraves de Nota de Empenho ou outro instrum¢
7.2 Proporcionar a contratada todas as condie6es necessarias ao pleno cumprimento das
obj6to contratual, consoante estabelece a L-ei no 8.666/1993 e su.as alterae6es posteriore\$
7.3 Fiscalizar a entrega do objeto contratual atraves de sua unidade competente, podendo, err
solicitar providencias da contratada, que atendera ou justificafa 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 e o de Menor Prego Por Item.

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. E vedada a subcontratagao do objeto desta contratagao.
10. DA FUNDAIVIENTACAO LEGAL

10.1.
0 presente certame licitat6rio sera regido pelo Decreto 10.024/19, pela Lei Federal n°.10.520, de
17/07/2002, com aplicagao subsidiaria da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterag6es, alem das demais
disposig6es legais aplicaveis.

®

11. DAS PENALIDADES

11.1.
Na hip6tese`de descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das obrigag6es definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejulzo das sang6es
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
11.2.
Se a contratada ensejar o retardamento de entrega de seu objeto, nao mantivera proposta, falhar ou
fraudar na execugao do fornecimento, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com o Municlpio de lpueiras e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura
de lpuEIRAS pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejulzo de aplicagao das seguintes multas e das demais
comina96es legais:
I.
multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total da aquisigao:
11.
Ill.

apresentar documentagao falsa exigida;
nao manter a proposta;

lv.
fraudar na execueao do contrato;
V.
comportar-se de modo inid6neo;
11.3.
multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor da aquisigao, 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 por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30(trinta) dias;
11.4.
multa moratoria 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 illcito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento

do fornecimento, as atividades da admjnistraeao, desde que nao caiba a aplicagao de saneao mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigae6es definidas neste instrumento, no contrato
ou em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas,
sem prejulzo das demais san96es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.a 10.520/02,
as seguintes penas:
:)
#duYteartdeen:jaj (urn por cento) ate 2oo/o (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisigao, ou do valor
global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
c)
O valor da multa apljcada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificaeao 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 ctedito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Dlvida Ativa do Municlpio e cobrado mediante processo de execueao
fiscal, com os encargos correspondentes.
f)
As partes se submeterao ainda as demais san96es 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 forga major e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigae6es estabelecidas
neste contrato.
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12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1.

Por se tratar de pregao para Registro de pre9os, nao ha necessidade de se constar

'''-`-:

13. DAS DISPOSIC6ES FINAIS

A:.ParteEfJceadTd:i::::Fodnsat:it::::i,:zeagru:ntceosn?ri:tpoo:i:::rsr:entedopresenteTermoparaqua,queroperacao
financeira, sem pfevia e expressa autorizaeao do MUNICIPIO.
13.2
0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquerdas prerrogativas dispostas no artigo
58 da Lei n.a 8.666/93, alterada e consolidada.

t4r:.n3sfereAa':a#NP,'6rpc,`8:°r::;noencseadb?.[dca°d:5::esr::Ci:gaa°:eennt:::ge°#:db:i:I:tnaes;afisoc:!bsje:oC:om:::!tar:Ston::
restringir a regulariza9ao e o uso dos servieos pela Administraeao.
13.4
0 Contratado, na execueao do objeto, sem prejulzo das responsabilidades contratuais e legais, nao

podera subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizagao da Administragao.
13.5
0s casos omissos, assim como as duvidas, serao resolvidos com base na Lei Federal n.a 10.520/02,
subsidiariamente a lei Federal 8.666/93 e alterae6es posteriores, bern como de acordo com as demais normas
jurldicas em vigor.

®

14. DO FOR0
0 foro da Comarca de lpueiras e o competente para dirimir quest6es decorrentes da execueao 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, 09 de Maio de 2022.

•,,

ROSANNE MARTINS MOURAO
ORD. DE DESPESA DA SECRETARIA DE SAUDE
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ANEXO DO TERMO DE REFERENCIA

DESCRICAO DETALHADA DOS PRODUTOS

ITEM
01

DESCRICAO

MARCA

OCULOS DE GRAU COMPLETO

UNIDADE

QUANT.
450,000

UNIDADE

150,000

UNIDADE

Especificacao : Oculos de grau, armacao e lentes populares, destinados a doacbes pare
pessoas carentes de recursos financeiros, exame de vista por conta da contratada.
02

OCULOS DE GRAU COMPLETO -COTA RESERVADA

Especifica?ao : Oculos de grau, armacao e lentes populares, destinados a doaGbes para
pessoas carentes de recursos financeiros, exame de vista por conta da contratada.

gr
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ANEXO 11 -ATA DE REGISTRO DE PRECOS

:lQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

41

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.O.........

com sede no(a)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atrav6s das Secretarias de

......, 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 licitacao na modalidade de
pregao, na forma eletr6nica, para REGISTRO DE PRECOS n° ....... /20 ..., publicada no ...... de ..... / ..... /20 .....,
processo administrativo n.a ........, RESOLVE registrar os pre9os da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)

nesta ATA, de acordo com a classificaeao por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condie6es previstas no edital, sujeitando-se as partes 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 disposig6es a seguir:
1. DO OBJETO

® ii#s , Ergs:e;ie: %;:.u::gpsAE::EG:F:!o cco:ERSE[:E:T:o:( C:g:ME::5!,;u3E#SIA:":BEES:E:::F:3;EE^ ::o:c:u:L:A%:
VISUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 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 transcri9ao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. 0 pre9o registrado, as especificae6es do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condig6es
ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

ITEM

Forn ecedor (razao social, CNPJ/MF,endere¢ o, contatos,represen tante)
Marca(seexigida noedital)

X

®

Modelo(seexigido noedital)

Especificagao

Unidade Quantidade Valor Un

Prazo garantiaouvalidade

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. 0 6rgao gerenciador sera o ...... (nome do 6rgao).„.
3.2. Sao 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:
Item no

Orgaos Partjcipantes

Unidade

Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
4.1. A ata de registro de preeos, durante sua validade, podera 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 que couber, as condig6es e as
regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestagao do 6rgao gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesoes feitas
por 6rgaos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada a realizagao de estudo, pelos
6rgaos e pelas entidades que nao participaram do registro de pregos, que demonstre o ganho de
eficiencia, a viabilidade e a economicidade para a administra9ao pLlblica quando da utilizacao da ata
de registro de pregos.
4.2. Cabefa ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condig6es nela
estabelecidas, optar pela aceita9ao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as
obrigae6es anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

&
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ar 6rgao ou
4.3. As aquisig6es ou contratag6es adicionajs a que se refere este item nao poderao exced
registrados Ti'j
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocat6
na ata de registro de pre9os para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
Eiiii _
4.4. As ades6es a ata de registro de pre9os sao limitadas, na totalidade, ao dobro do qua
indepe
item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participante
do nomero de 6rgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 6rgao gerenciador somente autorizafa a
caso o valor da contratacao 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 cobran9a do cumprimento pelo
fornecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o
contraditorio, 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 autorizaeao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a contratagao
solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preeos.
4.6.1. Cabera ao 6rgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagao do prazo
para efetivagao da contratagao, 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 Pre9os sera de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, nao podendo
ser prorrogada.

®

6. REVISAO E CANCELAMENTO
6.1. A Administra9ao realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados nesta Ata.
6.2. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual reducao dos pregos praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administragao promover as
negociag6es junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o pre9o registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente,
a Administragao convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redugao dos pregos aos valores
praticados pelo mercado.
6.4. 0 fornecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera liberado do
compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de
mercado observara a classificagao original.
6.5. Quando o prego de mercado se tornar superior aos preeos registrados e o fornecedor nao puder cumprir
o compromisso, o 6rgao gerenciador podefa:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados; e
6.5.2. Convocar os demajs fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaeao.
6.6. Nao havendo exito nas negociag6es, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao desta ata de
registro de pregos, adotando as medidas cablveis para obten9ao 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 sangao administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcangando a 6rgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).
6.8. 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas nos items 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 sera formalizado por
despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
6.9. 0 cancelamento do registro de pregos podefa ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou for9a major, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.9.1. Por razao de interesse poblico; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES

7.1. 0 descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplica9ao das penalidades e
Edital.

7.2. E da competencia do 6rgao gerenciador a aplicagao das penalidades decorrentes do descu
pactuado nesta ata de registro de prego (art. 5°, inciso X, do Decreto n° 7.892/2013), exceto
em que o descumprimento disser respeito as contrata96es dos 6rgaos participantes, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgao participante a aplicagao da penalidade (art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n° 7.892/2013).
7.3. 0 6rgao participante devera 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. CONDIC6ES GERAIS
8.1. As condie6es gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigag6es da Administracao 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 acrescimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos, inclusive o
acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art.12, §1° do Decreto n° 7892/13.
8.3. No caso de adjudicagao por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagao dos itens nas
seguintes hip6teses.
8.3.1. Contrataeao da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporg6es de quantitativos
definidos no certame; ou
8.3.2. contratagao de item isolado para o qual o prego unifario adjudicado ao vencedor seja o menor
prego valido ofertado para o mesmo item na fase de lances
8.4. A ata de realizagao da sessao ptiblica do pregao, contendo a relagao dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame, sera anexada a esta Ata de
Registro de Pregos, nos termos do art.11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (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).

Local e data
Assinaturas
Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO Ill . MODELOS DE DECLARACOES

Declaraeao de cumprimento ao disposto no inciso Xxxlll 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
licitat6rio No
junto ao Municipio 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 XXXIIl, do artigo 70, da Constituieao 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 condicao 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 fato
superveniente impeditivo de nossa habilitaeao 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

Declaragao negativa de ®mprego de servidor do municipio

NOMINA E QUALIFICA 0 LICITANTE), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo
Iicitatorio No
junto ao Municipio de lpueiras, Estado do Ceafa, sob as penalidades cabiveis 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
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Declaragao cabiveis que ten conhecimento de todos os parametros e elementos do servi9o a ser ofert

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 tern conhecimento de
todos os parametros e elementos do servico 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

®

Declara§ao 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
licitat6rio 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 empre§a 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 lntegra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de prefetencia 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 IV -TERMO DE CONTRATO

COMPRA

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atrav6s da Secretaria de .................. do municlpio com sede

/Estado ,.,, inscrito(a) no CNPJ
na cidade de
neste ato representado(a) pelo(a) ...,...,..,...,...,...... (cargo e nome), 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 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

condic6es a seguir enunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO
1.1.
0
objeto
do

presente

de
Contrato
e
conforme
especificag6es

Termo

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 transcricao.
1.3. Discriminagao do objeto:

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

®
DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

ITEM

lDENTIFICACAO

CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDAD

E

VALOR

1

2
3

`

^^````/

`

,:

'3

-1;-;`5?`¥`,

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 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
contratagao sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de inscrigao em restos a pagar,
conforme Orientagao Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLAUSULA TERCEIRA -PRECO

G,
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3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato e de RS .......,.... ( ............... ).

3.2. No valor acima estao inclu[das todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrente
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciars, fiscai
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimen
RuL`ri,i

objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA -DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotaeao orgamentaria pr6pria,
na classifica9ao abaixo:
prevista no oreamento 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 prestagao de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do Termo de
Referencia.
CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condig6es de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Termo de Referencia, anexo
ao Edital.

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

®

CLAUSULA DECIMA PRIIVIEIRA -SANCOES 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 podera ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administra9ao, nas situag6es previstas nos incisos I a Xll e XVII do art.
78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejufzo 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 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 opera9ao financeira;

©
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13.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parfe da CO
salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DEclfvIA 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 condig6es contratuais, os acrescimos ou
supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
14.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA -DOS CASOS OIvllssos.
15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi96es contidas na Lei n°
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2066 e demais normas federais de licitag0es e contratos administrativos
e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -C6digo de Defesa do
Consumidor -e normas e principios gerais dos contratos.

®

CLAUSULA DECIMA SEXTA -PUBLICACAO
16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial
do municlpio ou meio equivalente, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
CLAUSULA DECIIVIA 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 concilia9ao, 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

•€
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ANEX0 V -MODELO DE PROPOSTA

A

Central de Licitag6es do Municipio de lpueiras

Ref.: Pregao Eletr6nico n° 033/22-PE-FMS

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

1. Identificaeao do licitante:

Razao Social:
CPF/CNPJ e lnscrigao Estadual:

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

2. Condig6es Gerais da Proposta:

A presente proposta e valida por

(

) dias, contados da data de sua emissao.

3. Formagao do Prego

®

ESPECIFICACAO

lTEM

UNID

MARCA

QUANT

PRECO UNIT

PRECO TOTAL

1

2
3

Local, data

Assinatura de representante legal
(nome do cargo)

cg
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