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ANEXO I -TERIUIO DE REFERENCIA

1. UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA DE SAUDE / SECRETARIA DE
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO / SECRETARIA DE OBRAS,
lNFRAESTRUTURA E RECuRSOS HIDRICOS / SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /
GABINETE DO PREFEITO / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

2. OBJET0 E JUSTIFICATIVA:

2.1.

REGisTRO

DE

pREeos

PARA

FUTURAs

E

EVENTUAls

AQuisicoEs

DE

COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CE, conforme as especificae6es e

quantitativos previstos neste Termo de Refetencia.

o

2.fETES6eN|3&j,e:°o t:peofaMEeNa8ZRas°REasr8Vpe8Rd,iE'Lcitagao na modalldade PREGAo, na forma
3. FORNECIMENTO E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

3.1. 0 abastecimento sera contfnuo e fracionado de acordo com as necessidades das Secretarias.
3.2. A Contratada se obrigafa a manter posto credenciado e em opera9ao, ate a distancia maxima
de: 10 (dez) kin da sede deste municipio.
3.3. A Contratada se obrigara a realizar o abastecimento com os combustfveis em quantidades

solicitadas, ap6s a requisieao emitida pelas Secretarias. A Contratada devera estar apta a fomecer
o produto imediatamente ap6s a assinatura do contrato.
3. DA JuSTIFICATIVA:

0

3.1. Aquisi¢ao e necessaria para o abastecimento da frota de veloulos de responsabilidade das
diversas secretarias deste municipio para deslocamento dos servidores de suas unidades no
coumprimento de suas atividades, sendo o ponto de abastecirnentos neste municipio.
2.2. Como se sabe, ro desenvolvimento das atribuie6es legais do exercer publico, e born
andamento do expediente, devefa haver deslocamentos das diversas equipes e colaboradores,
para efetivamente desempenharem seus misteres, sendo, portanto, imperiosa a realizaeao da
referida contrata8ao supra sob pena de solugao de continuidade ne prestagao dos relevantes
servieos pilblicos prestados por parte das diversas secretarias do municipio.
4. DAS ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS

a::S i:::;::::#:i:£::::::::::i:;:i::::::::::;::::::::=:::: :::::::::r:a sistem a. prevaiece rag
as deste anexo.
4.1. Especificagao detalhada:

4.1.1. Tedos os itens deverao apresentara as especificag6es descritas no anexo I deste termo.
4.1.2. Os materials deverao tor sua marca gravada no corpo da pe9a para que se possa conhecer

3.sEa€ngEsORCAMENTARIAs
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5.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preeos correrao pela fonte
6rgaos participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), a ser informada quando da laiivratura
do instrumento de contrato.
6. DA SUBCONTRATAC^0
6.1. Nao sera admitida a subcontrataeao do objeto licitat6rio.
7. DO PAGAMENTO

7.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentagao da nota
fiscalffatura 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 fiscalffatura que apresente incorreg6es sera devolvida a contratada para as devidas
correg6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegafa a fluir a partir da data de
apresentaeao da nota fiscal#atura corrigida.
7.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada em caso de descumprimento das

0

;?3n.dE6veesd::ahaabj::aaij!:gea3u::fig:3:°m:Xn'tg:d::t:: 'ic:taecxae°juoao do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificae6es deste instrumento.
7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados
comprovantes:

a

apresentacao

dos

seguintes

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 documentaeao exigida devefa ser apresentada em original ou por qualquer processo

de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta documentaeao tenha sido

:rbtAd§§#Sn6eEnsei86Mi#TaRceA#vaAPssaconfirmagaodesuaautenticidade
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 tempofaria de participagao em licitaeao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
c) Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao PI]blica.
8.2. Sem prejufzo da saneao prevista no item anterior, podefa a Administraeao aplicar saneao
administrativa de multa, da seguinte forma e nos seguintes casos:
8.3. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no

®

Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:

a) Deixar de entregar documentaeao exigida para o certame licitat6rio;
b) Desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela administracao;
c) Tumultuar a sessao pdblica da licitaeao;
d) Descumprir requisitos de habilitaeao, a despeito da declaragao em sentido contfario;
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 licitagao;

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;
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8.4. Multa de 10,0%, por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no Dec
n° 2316/2019, quando fornecer informagao e/ou documento falso;
8.5. Multa de 10,0%, por ocorfencia (sabre a valor total da adjudicaeao da licitaeao), no caso de
o vencedor recusar-se a assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.

8.6. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no ambito do
processo administrativo de aplicagao de penalidade, quando nao cumprir quaisquer dos itens
nao mencionados no item 20.2, em relaeao a fase de licitagao.
8.7. 0 licitante recolhefa a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM), o
qual podefa ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgao. Caso nao o faea,
sera cobrado pela via judicial.

a

8.8. Os efeitos da declara9ao de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos
que determinaram a aplicagao da penalidade ou ate que seja promovida a reabilitagao pelo
infrator perante a pr6pria autoridade que a aplicou.
8.9. A 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 administragao pelos prejuizos resultantes de sua conduta.
8.10. As sane6es previstas nas allneas "b" e "c" do item 20.1 poderao ser aplicadas juntamente com a

prevista em sua na alinea "a".
8.11. Nenhuma sancao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contradit6rio, na forma da
Lei.

9. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
9.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condio6es deste instrumento.
9.2. Manter durante toda a execueao do objeto, em compatibilidade com as obrigae6es
assumidas, todas as condie6es de habilitacao e qualificaeao exigidas na licitacao.
9.3. Aceitar, nas mesmas condic6es 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 execu9ao do objeto, nao podendo ser arguido para
efeito de exclusao ou reducao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a
fiscalizaeao ou acompanhar a execueao contratual.
9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as obrigae6es relativas a salarios, previdencia social, impostos,
encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislaoao correlata, aplicaveis ao
pessoal empregado na execucao contratual.
9.6. Prestar imediatamente as informa96es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indagae6es de cafater 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 vlcios, defeitos ou incorre96es resultantes
da execugao ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificag6es deste
termo, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua notificaeao, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis.
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9.8. Cumprir, quando for o caso, as condi96es de garantia do objeto, responsabilizandbr-se.pelo
periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela
Administragao.
9.9. Providenciar a substitui9ao de qualquer profissional envolvido na execu9ao 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 3.46077, 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.

a

10. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
10.1. Solicitar a execueao do objeto a contratada atraves da emissao de Ordem de
Servigo/Fornecimento.
10.2. Proporcionar a contratada todas as condi96es necessarias ao pleno cumprimento das
obrigac6es decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nQ 8.666/1993 e
suas alterag6es.
10.3. Fiscalizar a execu9ao do objeto contratual atraves de sua unidade competente, podendo, em
decortencia, solicitar providencias da contratada, que atendera ou justificafa 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 condig6es estabelecidas neste Termo.

i:..6bAPEi,:a:fi,ZeAncaAdoadesprev,stasemleieneste,nstmumento
11.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada por urn gestor especialmente
designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal
n° 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.
12. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
12.1. 0 prazo de vig6ncia do contrato sera ate 31 de dezembro do ano em exercicio.
12.2. A publicaeao resumida do instrumento de contrato dar-se-a na forma do pafagrafo unico, do
art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

0

12.3. 0 prazo de execu9ao do objeto deste contrato e ate 31 de dezembro contado a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
12.4. 0 prazo de execu9ao podefa ser prorrogado nos termos do § 1° do art. 57 da Lei Federal n°
8.666/1993.

13. DA QUALiFicAeAO TECNicA
13.1. Comprova9ao de aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e

prazos compativeis com o objeto desta licitacao, ou com o item pertinente, por meio da
apresentaeao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado de instrumento de contrato ou equivalente.
13.1.1. 0 Iicitante disponibilizara todas as informag6es necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser feita diligencias para dirimir quaisquer
dt]vidas inerentes a veracidade das informae6es prestadas.
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13.1.2. A atividade de revenda varejista consiste na comercializagao de combustfve+adiJ!ffp9vo
em estabelecimento denominado posto, expedido pela Agencia Nacional do Petr6leo -ANP (Lei
n° 9.847/99 e Portaria ANP n° 116, de 5-7-2000);
lpueiras/CE.

®
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652.500,00
Especificap8o : OLEO. diesel S10, adTti`iedo, 8spede limpido e
isonto de impurozas, car lncolor a amarelo. em conformidodo

com a SAE e normas vigentes d8 ANP.Ate)nder 8(s) NORMA (s)
da ABNT , solo de identjficacao da conformidade e nurrrero do
regisfro Junta ao lnmetro.

285.000,00
Especificapto . OLEO, diesel , comum, especto limpido o isento
de impurezas, car incolor a 8m8rolo, em conformldade com a
SAE e nonnas ngentos da ANP.Alender a(s) NORMA (s) d8
ABNT , solo de identjficacao d8 confomid8de e numero do
registro junlo ao lnmetro
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ANEXO 11 -ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.a ...

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, atrav6s das secretarias de .........., com
sede no(a) ....... na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ....., nest.:..;.t.;. repre:':.ntado(a)
polo(a) ...... (cartyo a none), nomeado(a) pela Portaria n° ...... de ..... de .... „ de 200 ..., publicada no
..... de ..... de ....... de ....., portador da matrlcula funcional n° ..... „ considerando o

julgamento da licitaeao na modalidade de pregao, na forma eletr6nica. para REGISTRO DE
PRECOS n° ....... /200 ..., publicada no ...... de ..... / ..... /200 ....., processo administrativo n.a „

RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesfa ATA, de acordo
com a classificagao par 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 alterac6es, no Decreto n.a 7.892, de 23 de janelro de 2013, do Decreto n°
10.024. de 20 de setembro de 2019 e em conformidade com as disposig6es a seguir:

1. DO OBJET0
1.1 A presente Ata tern por objeto o

1.1. 0 objeto da presente llclta§ao 6 a escolha da proposta mats vantajosa pare o REGISTRO
DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AOUISICOES DE COWIBUSTivEIS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AS DIVERSAS

SECRETARIAS DO MUNICIplo DE IPuEIRAS-CE, conforme Termo de Referencia, anexo I do
edital de Preg6o n° .......... /20 ..., que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. 0 prego registrado, as especificae6es do objeto, a quantidade, fomecedor(es) e as demals

condic6es ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem

lTEM

Forn ecedor /razao soclal, CNPJINIF,®nderoc o, contatos,represen tante)
Modelo(seexigido noedita')

Marca(seexigida noedital)
X

Especificacao

Unldade Quantidade Valor Un

Prazo garantiaouvalidade

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. 0 6rgao gerenciador sera o .... „(nome do 6rgao)„..
3.2. Si5o 6rg5os e entidades poblicas participantes do registro de preaps:

Item no

Orgaos Partlclpantes

unldade

Quantldade

4. DA ADES^O A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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4.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podefa ser utilizada por qualquer 6rg8o ou
entidade da administracao poblica qua n6o tonha participado do certame licitat6rio, medianto
anu6ncia 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 manifestag5o do 6rg5o gerenciador de que trata a subitem anterior, salvo para

adesdes feitas por brgaos ou entidades de outras esferas federativas, filca condicionada a
realizagao de estudo, pelos 6rgaos e pelas entidades que n5o participaram do rogistro de
pregos, que demonstre o ganho de efici6ncia, a viabilidade e a economicidade pare a
adminlstrac5o pilblica quando da utilizagao da ata de registro de pregos.
4.2. Caberfe ao fornecedor beneficiilrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condig6es nela
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde qua este fornecimento nao

prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador a 6rgaos particlpantes.
4.3. As aquisig6es ou contratac6es adiclonais a que se refers esto item nao podefao exceder, por
6rg5o ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocat6rio e registrados na ate de registro de precos pare o 6ngao gerenci8dor e 6rgaos
participantes.

4.4. As ades6es a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao dobro do quantltativo de
cada item registrado na eta de registro de preGcrs para o 6rgao gerenciador e 6rgaos panjcipantes,
independente do ndmero de 6rgaos n5o participantes qua eventualmente aderirem.
4,4.1. Trat8ndo-se de item exclusivo pare microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 6rg5o gerenciador
somente autorizafa a ades5o case o valor da contrata9ao protendida polo adorente, somado
aos valores das contratagdes j6 provistas pare o brg5o gerenciador a participantes ou ja
destinadas a aderentes anteriores, ni5o ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oltenta mil reais)
(Ac6rd5o TCU n° 2957/2011 -P).
4.5. Ao 6rg5o nao participanto qua aderir a ate competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento polo fornecedor das obrigac6es contratualmente assumidas e a aplicag5o, observada
a ample defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cl6usulas contratuais, em relacao as suas prbprias contratagdes, informando as ocorr6ncias ao
6rg5o gerenciador.
4.6. Ap6s a autorizagao do 6rg5o gerenciador. o 6rgao nao participante devefa efetivar a
contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Pregos.
4.6.1. Cabefa ao 6rg5o gerenctador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogac5o
do prazo para efetivag5o da contratagao, respeitado o prazo de vig6ncla da ate, desde que
solicitada pelo 6rg5o n5o parficipante.
5. VALIDADE DA ATA

5.1. A valldade da Ata de Registro de Prec:os sera de 72 /doze/ meses, a partir da sua assinatura,
nao podendo ser prorrogada.
6. REVISAO E CANCELAMENTO
6.1. A Adminlstraoao realizafa pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao superiores a
180 (cento e oitenta) dlas, a tim de verificar a vantajosidade dos precos reglstrados nesta Ala.

6.2. Os pre9os registrados poderao ser revlstos em decorrencia de eventual redugao dos

precos praticados no mercado ou de fate que eleve o custo do objeto reglstrado. cabendo a
Administra9ao promover as negocia?6es junto ao(s) fomecedor(es).
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I6.3. Quando o preap registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado po`;`m§ifeif ?
superveniente, a Administra9ao convocara o(s) fomecedor(es) para negociar(em) a redu9ao dos
preeos aos valore§ praticados polo mercado.
6.4. 0 fomecedor que nao aceitar reduzir sou preco ao valor praticado pelo mercado sera liberado
do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir sous pre¢os aos
valores de mercado observard a classificacao original.
6.5. Quando a preap de mercado se tornar superior aos precos registrados e o fornecedor nao

puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenclador podefa:
6.5.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumldo, caso a comunicaeao ocorra antes do

pedido de fornecimento, e sem aplica9ao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociaeao.
6.6, Nao havendo exito nas negociac6es, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogacao desta
ata de registro de precos, adotando as medidas cablveis para obteneao da contratacao mais
vantajosa.
6.7. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condi96es da ata de registro de preeos;
6.7.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceifavel;

6.7.3. Nao aceitar reduzir o sou prego registrado, na hip6tese deste se tornar superior aqueles
pratlcados no mercado; ou
6.7.4. Softer sangao admlnistratlva cujo efeito torne® proibido de celebrar contrato
administrativo, alcangando o 6rgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).
6.8. 0 cancelamento de registros nas hip6teses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 sera
formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
6.9. 0 cancelamento do registro de preaps podefa ocorrer por fato superveniente. decorrente de
caso fortuito ou force malor, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
6.9.1. Por razao de interesse pdblico; ou

6.9.2. A pedido do fomecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. 0 descumprimento da Ata de Registro de Preeos ensejafa aplicagao das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2. E da competencia do 6rgao gerenciador a aplicagao das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preeo (art. 5°, inciso X, do Decreto n°
7.892/2013), exceto nas hip6teses em que o descumprimento disser respeito as contratag6es dos
6rgaos participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicaeao da
penalidade (art. 6°, Pafagrafo Llnico, do Decreto n° 7.892/2013).

7.3. 0 6rgao participante devefa comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorr6ncias

previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauraeao de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.
8. CONDICOES GERAIS
8.1. As condie6es gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obriga¢6es da Administra9ao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condig6es
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Refefencia, ANEXO AO EDITAL.
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8.2. E vedado efetuar acfescimos nos quantitativos flxados nesta ata de registro de preeos, in6fadiife
o acr6scimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art.12, §1° do Decreto
no 7892/13.

8.3. No caso de adjudicacao por preeo global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagao dos
itens nas seguintes hlp6teses.
8.3.1. Contrataoao da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propong6es de
quantitativos definidos no certame; ou
8.3.2. contratagao de item isolado para o qual o preeo unitario adjudicado ao vencedor seja o

menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances
8.4. A ata de realizagao da sessao pdblica do pregao, contendo a relacao dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos com preaps iguais ao do licitante vencedor do certame, sera
anexada a esta Ata de Registro de Preeos, nos t6rmos do art. 11, or° do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (tres) vias de igual tear, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encam/.nhada cop/.a aos demo/.s
6rg5os participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas
Representante

legal

do

6rgao

gerenciador

e

representante(s)

legal(ls)

do(s) fomecedor(s)

registrado(s)

P3rq, da cidade Jose costs Matos. 01
Centro I lpueiras -Cear6
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ANEXO 111 -TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO

DE

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

CONTRATO
QUE

DE

COIVIPRA

FAZEM

N°

ENTRE

Sl

EMPRESA

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

na cidade de
....,
neste

sede no(a)
inscrito(a)

no

CNPJ

sob

o

n°

/Estado ...I

ato

representado(a)

pelo(a)

....... (cargo e none), nomeado(a) pela porta.ri.a n° ......, de ..... de .......... de 20 ...,

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

sedlado(a) na
CONTRATADA,

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

neste ate representada

polo(a) Sr.(a)

.........,

portador(a) da

Carteira de

ldentidade n° ...,,...., expedida pela (o) ..,.... „.., e CPF n° ........., tendo em vista o

que consta no proce§so n° .......... e em observancia as disposi96es da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 -C6digo
de Defe§a do Consumidor, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decroto n° 7.892, de

23 de /.One/.ro de 2073, 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 condlc6es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO
1.1.
0
objeto
do

presente

Termo

de

Contrato
6
o
conforme especificag6es e

quantitativos estabelecidos no Termo de Refer6ncia, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identiflcado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.
1.3. Discriminacao do objeto:

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

'TEM

DESCRICAO/
ESPECIFICA¢AO

IDENTIFICACAO

CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDAD

E

VALOR

7

2
3

CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA
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2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato 6 aquele fixado no Termo de Referencla, com

inlcio na data de
/
/
e encerramento em _/_/
doart.57,§1°,da[5ii:°i:6T66TFT993.

, prorrogavel na forma

2.2. A vigencia do contrato podefa ultrapassar o exerc'cio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacao sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de
inscricao em restos a pagar. conforme Orientacao Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLAUSULA TERCEIRA - PRE90
3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato 6 de RS ............ ( .............. ).

3.2. No valor acima esfao incluldas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execu¢ao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais lncidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contrata9ao.
CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despe§as decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao ongamentaria
na classificaoao
pr6pria, prevista no orcamento da Uniao, pare o exerclcio de
abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
P':

CLAUSuLA QulNTA - PAGAIVIENTO

5.1. 0 prazo para pagamento e demais condi96es a ele referentes encontram-se no Termo de
Refer6ncia.

CL^uSuLA 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 contratagao, conforme regras constantes do
Termo de Referencia.

CLAuSuLA OITAVA - ENTREGA E RECEBIIVIENTO DO OBJETO
8.1. As condicdes de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Termo de
Referencia, anexo ao Edital.

CLAOSuLA NONA - FISCALIZACAO
9.1. A fiscaliza¢ao da execugao do objeto sera efetuada pelo Sr(a).
pohador(a)
do CPF
, na forma estabelecida no Termo de Referencla, anexo do
Edital.

CL^USULA DECIMA -OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigag6es da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aqiielas previstas no Termo de
Referencia, anexo do Edital.

Parq. cia cidacle Jos6 Costs Mates, 01 -Centro I lpuelras-Cear5
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As san96es referentes a execu9ao do contrato sao aquelas prevjstas no Termo de Referencia,
anexo do Edital.

CL^uSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1. 0 presente Termo de Contrato podefa ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administra¢ao, nas situa06es previstas nos incisos I a Xll e

Xvll do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias lndicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagao das sang6es prevlstas 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 previa e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os dlreitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.4. 0 termo de rescisao sera precedido de Relat6rio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 Caso:
12.4.1. Balaneo dos eventos contratuals ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relao5o dos pagamentos ja efetuados e alnda devldos;
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 execugao contratual sob alegagao de
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

inadimplemento por parte da

CLAUSULA DECIIVIA QUARTA -ALTERACOES
14.1. Eventuais alterac6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

14.2. A CONTRATADA e obngada a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, os acfesclmos ou
supress6es qua se fizerem necessarios, ate o llmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor lnicial
atualizado do contrato.

14.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes podefao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CL^USULA DECIMA QUINTA -DOS CASOS OIVIISSOS.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as di§posic6es contidas na
Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitae6es e contratos
adminlstrativos e, subsidiariamente, segundo as disposic6es contjdas na Lei n° 8.078, de 1990 -

C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e prlnclplos gerais dos contratos.

CLAuSuLA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO
16.1. Incumbifa a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial do municlpio ou meio equivalente, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CL^USULA DECIIVIA SETIMA -FORO
17.1. E eleito o Foro da Comarca de lpueiras, Estado do Ceafa, para dirimir os litlgios que

decorrerem da execuoao deste Termo de Contrato que nao possam ssr compostos pela conciliacao,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 02 (duas)
vlas de igual tear, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
lpueiras - CE ,.......... de

de20.....

Rosponsav®l [ogal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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ANEX0111 -DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR-- -

MODELO - EMPREGADOR PESSOA F[SICA/PESSOA JURIDICA

DECLARA, para fins do
(ldentificagao do licitante), inscrito no CPF/CNPJ n°
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescldo pela Lei

Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local, data

Assinatura de representante legal
(home do cargo)
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

A
Central do Llcltac6os do Munlclplo de lpuelras

Ref.: Progao Eletr6nlco n° PE059/2021
A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informag6es previstas no edital e seus
anexos.
1. Identificac5o do licitante:

®

Razao Social:
CPF/CNPJ e lnscricao Estadiial:

Endereco completo:
Representante Legal (name, nacionalidade, estado cMl, 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. Formacao do Preap
'TEM

ESPECIFICACAO UNID

MARCA

OUANT

PRECO UNIT PRECO TOTAL

1

2
3
Local, data

Assinatura de representante legal
(nome do cargo)

Parq, cla C.idade Jose Cosca Mates, 01 -CentJ-a I lpueiras
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