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ANEXOI _'

TEEMO DE REFERÊNCIA
ORGÃO REQUISITANTE DO ÇERTAME: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
[SEINFRA].
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SEINFRA]
OB]ETO= SELEÇÃO DE IVIELI---IOR PROPOSTA A"l`RAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANILEA) DESTINADO A SOPEIE As NECESSIDADES
DE CONSTRUÇÕES DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS DOS OISTRITOS DO

MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES No

-_.-'

TERMO DE EEEEEENCIA (ANEXO 1), DESTE: EDITAL.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote.
LOCAL DO PREGÃO: Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Morada Nova, situada a

Av. Manoel Castro, nf* 726, Centro, Morada Nova, Ceara.
ORIGEM. MODALIDADE, CRITÉRIO DE IULGAMENTO-'E'ESPECIFICAÇÃO DO LOTE.

O presente termo de referência é oriundo da Solicitação de Despesa, procedente das diversas _unidades
administrativas [Secretarias] da Prefeitura Municipal de Morada Nova, conforme especificações dos
itens abaixo discriminadas.
"
Deverá ser adotada a modalidade licitatdria PREGÃO na forma PRESENCIAL, tendo com critério de
julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE, tudo com fundamento da Lei NS. 10.520/O2 c/c Lei NS.
8.666/93.
IUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade de aquisição de material de construção [manilhas), destinados E
manutenção dos equipamentos públicos de responsabilidade da Administ1¬ação Municipal, visto que, O
de responsabilidade do Governo Municipal zelar pelo patrimônio público.
lustiﬁcamos a aquisição dos materiais constantes deste Termo para eventuais construções de bueiros
em diversas ruas da sede e estradas dos distritos do Município, visando, manter instalações adequadas
a ambientes seguros e conservados, proporcionando estímulo, saúde e bem estar aos munícipes, bem
como todas as pessoas em geral, funcionarios ou populaçao atendida pelos orgãos administrativos
deste municipio.
|.¡.

Toda a demanda constante abaixo foi formulada diante da necessidade e levantamento de aquisição
para o exercício de 2019/2020, salientamos que a aquisição dos materiais citados neste termo, serão
solicitados por demanda, de acordo com as necessidades das secretarias requisitantes constantes neste
termo.

'-

Este termo segue o rito referente ao Artigo SS, Inciso Ill da Lei E666/93, alterada pela Lei 8883/94, ao
disposto no Artigo 351, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002 elaboramos o presente Termo de Referência
para nortear a compra de Materiais objeto deste termo para atender as necessidades das Secretarias
Requisitantes, para que o procedimento se torne legal, seja efetuada a seleçao de proposta mais
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vantajosa, tendo por fin-alidade definir elementos que norteiam a contratação de empresa que pratique
preços de mercado e qualidade nos produtos, visando E formação de contrato.
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Em cumprimento a Lei federal nã 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com todas as suas alterações
posteriores é que elaboramos o presente termo, para que o procedimento legal, seja efetuada a seleção
de proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, tendo por ﬁnalidade definir
elementos que norteiam a contratação de empresa para a aquisição do objeto deste termo de
referência.
“
0 presente Termo de Referência tem por objetivo o levantamento e caracterização das especificações
dos produtos a serem adquiridos, buscar no mercado o orçamento dos custos e indicação da
disponibilidade dos recursos orçamentários para fim de baliear a contratação, assim como estabelecer
prazo, local de entrega, forma de fornecimento, pagamento e condições de execução contratual do
objeto.

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE
LOTE I - MANILRAS
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Obs. 1: Os itens do objeto deste termo de referênicia foram agrupados em lote único levando em
consideração os Produtos requisitadas. Cabe ressaltaraue a presente separação não afeta o principio da
economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito a mais ampla competição e conforme
previsto no art 23 §§ 19 e 29 da Lei Nii. 8.666/93.
Obs. 2: Quanto a divisão tecnica do lote os itens foram agrupados tendo em vista os mesmos guardarem
compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para o objeto Iicitodo, de modo a
manter a competitividade necessãria d disputa.
Obs. 3: No objeto em tela caso ƒasse adotado o critério de julgamento por item geraria um mimero muito
grande de contratos a Serem ﬁscalieadas para o atendimento de um mesmo objeto, o que dificultaria a
coordenação das aI.T'vidades, pois a unidade gestora não conta com servidores suficientes para fiscalizar e
acompanhar um elevado numero de contratos. Desta feita optamos pelo crite'rio de julgamento menor preço
por lote.
Obs. 4: No que die respeito ao principio da economicidade e em contratar a proposta mais vantajosa,
individaaliear a contratação da aludido objeto sobrecarrega a administração piiblica e encarece o contrato
final, haja vista também que os licitantes possuem margem de negociação maior por estarem

camerciaãaando uma maior parcela (lote) do objeto licitado, dessa forma na divisão por lote do objeto em
tela ha um grande ganho para a Administração na economia deescala, tendo em vista que implicaria em
aumento de quantitativos e consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração.
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REPERENCIAL Dos PREÇOS
Os preços de referência foram estimados com base tias cotações realizadas pelo Setor de Cotação de
Preços do Município de Morada Nova/CE, anexadas aos autos deste processo.
DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 'DD CONTRATO'

`

_

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou su.pressões
no quantitativo do objeto contratado, atê o limite de 2_5'5IE [vinte e cinco por cento] do valer inicial
atualizado do Contrato, conforme O disposto no § ílê, art.'65, da Lei no 8.665/93 e suas alterações
posteriores.
"
A fiscalização do contrato dar-se¬á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.656 de 1.993, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou serviços, anotando em registro
proprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando O que for necessário á
regularização de falhas ou defeitos observados.
A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitõrios, e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nê 8.666/93 e suas alterações.
O representante da Administração anotará em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários à regularização
eventualmente envolvidos, determinando D que for necessário ã regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos ã autoridade competente para as providências cabíveis.
.I.." ¡_.
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DA REVISAO DOS PREÇOS REGISTRADOS

_

`

Será admitido o reajuste dos preços dos serviços contint_Iad_o`s contratados com prazo de vigência igual
ou superior a 12 [doze] Ineses, desde que observado O interregno minimo de O1 (um) ano, mediante a
aplicação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [lPCA]e/oL1"o disposto na Lei nﬁ
8.666/93, art. 65, §1H.
O interregno minimo de 1 [Um] ano será contado:
a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do
Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao
último reajuste ocorrido ou precluso.
O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra~se na data da prorrogação contratual
subsequente á data em que se completou o cõmputo do interregno minimo de U1 [um] ano, ou na data
do encerramento da vigência do contrato. caso não haja prorrogação.
Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a

preclusão do direito ao reajuste.
,¡."..
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Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste sã poderá ser pleiteado apos o decurso
de novo interregno mínimo de O1 [um] ano. contado na forma prevista neste Edital.
Caso, na data da prorrogação contratual, ainda. não tenha sido divulgado o novo indice de reajuste
adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que
resguardo O direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o novo indice, sob pena de
preclusão.
Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:
a. A partir da data em que se completou o cõmputo do interregno mínimo de O1 [um] ano;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade
para concessão dos proximos reajustes futuros:
_
A decisão sobre O pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 [trinta] dias, contados a
partir da data da solicitação da Contratada.
r
Os reajustes serão forrnalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato.

DAS OERICAÇOES DA CONTRATANTE
Solicitar a execução do Objeto á CONTRATADA através da emissão de Ordem de Compra e ou Serviço.
Proporcionar á CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais.
consoante estabelece a Lei Federal ns 8.656/1993 e suas alterações.
Fiscalizar o objeto deste contra-to através de sua unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da COl\I'1`RATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
Efetuar os pagamentos devidos ã CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.
'i

I

.

Determinar o horário da realização/entrega dos serviços/produtos podendo ser variável em cada local
e passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observãnciardas leis
trabalhistas.
_
-Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
indicar os locais onde serão entregues/prestados os produtos/serviços.
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MDRADA NovA
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Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrpntes da
execução deste Contrato.
{_, __

DAS OERICAÇOES DA CONTRATADA
Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos
neste Termo e na proposta vencedora do certame;
Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
í'

Arcar com eventuais prejuizos causados á Contratante e/ou terceiros. provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto
Contratual.

Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providências, respondendo"obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especificas do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na
execução contratual.
_
_
Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter têcnico, hipótese em que serão
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo fixado pelo
Gestor do Contrato.
Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja
conduta considerada pela fiscalização da COl\ITRATANTE.
Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
desqconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, contado da sua
noti icação.
Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas,
e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento,
providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for
entregue oficialmente.
g

DA DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_

_

_

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 [doze] meses. contados a partir da sua
publicação, podendo der prorrogada, conforme Art. 12. do Decreto 7.892 de 23 'de janeiro de 2013. O
prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluidas eventuais
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prorrogações, conforme o inciso lll do § BE do art. 15 da Lei nﬁ 8.666, de 1993.
DA FONTE DE RECIJRSD5

As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Prefeitura
Municipal de Morada Nova, a ser informada da lavratura do contrato.

Panzo. contnçöss os ENTREGA E tocar. E na soam os saoaiusuro
Poderão ser firmados contratos, que serão tratados de forma autõnoma e se submeterão igualmente a
todas as disposições constantes da Lei NE. 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e
rescisões.
`
DAS ORDEN5 DE COMPRAS/SERVIÇOS: Os produtos licitados/contratados serão entregues mediante
expedição de DRDENS DE COMPRAS/SERVIÇOS, por parte da adininistração ao licitante vencedor, que

indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo corn a conveniência e oportunidade
administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da CONTRATANTE.
A Ordem de Compra emitida conterá os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser
entregue ao beneficiário do contrato no seu endereço fisico. ou enviada via Fac-símile ao seu número
de telefone. ou ainda remetida via e-«mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro
municipal.

O contratado deverá entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oportunidade em que
receberá o atesto declarando o fornecimento. Os produtos/serviços serão entregues nas seguintes
condições:

a] Nos locais determinados pela administração do presente processo licitatorio indicado na Ordem de
Compra;
'
"“'
E_
Io] No prazo de no maximo de O5 [cinco] d
apos o recebimento da Ordem de Compra no
horário de O'/h às 13h [horário local).
.
_
.
O aceite dos produtos/serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor
por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo deste
edital quanto aos produtos entregues.
Os produtos/serviços devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando
rigorosamente as especificações contidas no Instrumento Convocatorio, no Termo de Referencia e
observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas tecnicas vigentes.
Para os produtos,/serviços objetos deste certame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome do
da(s) unidade[s] gestora[s] do Municipio de Morada Nova/CE.
As informações necessarias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a(_s]
unidadefsj gestora(s).
No caso de constatação da inadequação do produto fornecido as normas e exigências especiﬁcadas
neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administração os recusarã, devendo ser
de imediato ou no prazo maximo de 24 [vinte e quatro] horas adequados as supracitadas condições,
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
FREEFEITUHA MUNICIPAL DE MDRADÃ HDVA'
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Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especiiicações
contidas no Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua
proposta de preços, bem ainda as normas vigentes, assumindo o contratado a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer õnus de origem federal, estadual e municipal, bem
como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e
ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, ãs suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ã Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo. orgão interessado.
O prazo para pagamento será de ate 30 [trinta] dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
.O pagamento somente será efetuado apos o atesto, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos produtos entregues.
O atesto fica condicionado á verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os produtos efetivamente entregues.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes ã contratação,
ou. ainda, circunstáncia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
apos a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer õnus para a Contratante.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional ã irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
Não produziu os resultados acordados;
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não asggxecutou com a qualidade mínima exigida;
Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar. a manutenção das condições de
habilitação da Contratada. devendo o resultado ser impresso. autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

-

-

'

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, .mediante deposito em conta
corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MCJRAIÍIA NCVA
AV. MANUEL CAETRC, HD. TEE - CENTRO -~ MCRADA NDVA H CEARA- CEP EE5i4D.EliÍlÚ
CNPJ DT.TE2.El4-EIÍDDD1-DD - CEF ÚE.EÉ|J.'lT'l -4. E-MAIL! Iloitaoggrnn@ciutlooI't.cc:I'n-I:|r-- Fone: (EB) 3422 1331

'll

'Í-'U

ee?

-Ii'
_gâfƒ'
:Ê

EsTAoo oo cEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE |v|oRAoA NovA
`

.'f>._@,__

-›-*.- '

Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não teriha concorrido, de alguma forma,
para o atraso. o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com_ base na
variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade lnte_rna_ (IGP-Dl), divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se o
criterio "pro~rata temporis" para as atualizações nos subperiodos inferiores a 3D`[trinta] dias.
Deverão ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vínculos deste Contrato por esgotamento
do objeto, por final do prazo ou rescisão contratual.
Serão descontados de (forma integral ou parcelada] sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de
indenizações ou de multas eventualmente registradas.
L:

DAS RESCISOES CONTRATUAIS
A rescisão contratual poderá ser:
a] Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII do art. 78 da Lei Federal nã 8.666/93;
b] Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVII do' art. '78 da Lei ni' 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuizos regulamentaresicornprovados, quando os houver
sofrido.

oAs sANçõEs ADMINISTRATIVAS
1. Cometo infração administrativa, nos termos da Lei ni* 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária que,
no decorrer da licitação:

1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
1.2. Apresentar documentação falsa;
1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
1.5. Comportar-se de modo inidõneo;
1.6. Cometer fraude fiscal;
1.7. Fizer declaração falsa:

1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
a. Multa de até 10% [dez por cento] sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado[s] pela conduta
do licitante:
`
.
b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração l`*'ública,` pelo prazo de até cinco anos;
2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
I
2.2. As infrações e sanções relativas a atos praticados' no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.

`
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2.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nê 8.666,
de 1993.
2.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração,
observado o principio da proporcionalidade.

2.5. As multas serão recolhidas em favor da Contratantegno prazo máximo de 10 [dez] dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso.
inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.
2.6. As sanções aqui previstas são independentes entre_si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
PÉ

DOS DOCUMENTOS DE HAEILITAÇAO

Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência de fatos impeditivos para
sua habilitação neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de
ocorrências posteriores.
Declaração de que a empresa não mantem em seus quadros funcionais menores de 18 [dezoito] anos
em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 [quatorze] anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da Constituição Federal.
Apresentar Declaração de Inexistência de Vínculo empregatício com o Municipio de Morada Nova
do[s) socio[s) e/ou proprietário da empresa.

A) nAsII.rI¬AÇÃo Iuaioica

il- '

a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no Izegistro público de empresa mercantil da junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ouiagêneia, apresentar o registro da junta
onde opera com averbação no registro da junta onde tem sede 'a matriz, acompanhado da[s) copia[s]
do[s] CPF e RG do[s) socio[s] da empresa.
a.2] ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro da junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz,
acompanhado da[s] copia[s] do[s] CPF e RG do(s) socio(s) da empresa..
a.S] INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartório de Registro das Pessoas juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartorio onde tem sede a matriz.
asi-j DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgão competente, quando a atividade assim o exigir.

as) nsoisrno NA oRoAI\IizAçÃo oAs coorerurrivas sRAsII.eInAs, as essa as -:esperar-tvs,
acompanhado dos seguintes documentos:
1] Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;

Q,
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Il) Comprovação da composição dos orgãos de administração da cooperativa [diretoria e
conselheiros), consoante art. fl? da lei 5.76-1/71;
III] Ata de fundação da cooperativa;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou;
Vl] Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os aprovou;
VII] Editais das 03 últimas assembléias gerais extraordinárias.

R) oUAI,II=IcAçAo economico-FINANCEIRA
b.1] Apresentar o BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercicio social
[201E], já exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisorios, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do
I.ivro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando ainda, podendo
ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação
da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e, ou, np caso de
empresa optante pelo simples nacional, declarada em _çre_denciamento, poderá apresentar: copia da
Declaração de Informação Socioeconomicas e Fiscais [DEl~"lS) de Pessoa juridica e respectivo recibo de
entrega em conformidade com o programa gerador de documento de arrecadação o Simples Nacional;
b.2] No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial;
D3] No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial ~›
constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;

b.-fl) No caso de empresa recém-construida [há menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanço de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta Comercial, constando
no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta
comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo titular ou representante legal da empresa.
b.5] CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela junta Comercial da sede da empresa licitante, com data
de emissão não anterior a 30 [trinta] dias da data da licitação.
b.6j CERTIDÃO ESPECÍFICA [com todas as alterações e movimentações da empresa), emitida pela
junta Comercial da sede da empresa licitante, com data--'de emissão não anterior a 30 [trinta] dias da
data da licitação.
'
I

6.7) csRTIDAo NEGATIVA De oscasmçiio os FALÊIvcIA ou coI~IcoRDATA sspeqias pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica.
lj No caso da licitante ser filial terá que apresentar as certidões de sua filial e matriz.
II) No caso de cooperativa, está dispensada a apresentação da Certidão exigida no item "b.7" acima.

cj nzouI.ARIoAos I=IscAI.
I;-.ij cARrAo I~IAcIoI~IAL os Pessoa JURIDICA - cI×IPI:
c.2j PROVA DE INSCRIÇÃO junto ã Fazenda Estadual ou Municipal ou documento däísenção;
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c.3] PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede ou filial do licitante, expedidos pelos orgãos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade de CNPL

I) csRTIoAo CDNIIINTA NEGATIVA or. niiniros RsI:AT.Ivos A TRInUTos FEDERAIS F. A DIVIDA

ATIVA DA UNIAD.

_

ll) CERTIDÃO QUANTO Ã DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQIJIVALENTE, REFERENTE AO ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III] CERTIDÃO l\lEGA'l`lVA DE DÉEITCIS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR

COMPETENTE DO MUNICÍPIO DA SEDE DO DOMICÍLIO DO LICITANTE.
c.4] A prova de situação regular fiscal perante a Fazenda Nacional [CERTIDÃO NEGATIVA DE DEEITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO), alterada pela portaria conjunta
RPE/PGFN 119 1.751 de O2/10/2014: encontrada no site: portconjuntaRFl3PGFN1B212014.htrn.
c.5) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO [CRF] OU' EQUIVALEINTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do li.citante, devendo o
mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovação da
regularidade fiscal.
c.6) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRAIBALI-'IISTAS [CNDT], da jurisdição da sede ou filial do
licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na
comprovação da regularidade fiscal.
c.7j Alvará de Funcionamento emitido pelo orgão competente tie cada Municipio da empresa
proponente;
'
E
c.8) Os documentos referentes ã regularidade fiscal deverão apresentar imgldade de _CNP|
ressalvando-se aquele que o proprio orgão emissor declara expressamente no referido documento que
ele e válido para todos os estabelecimentos - sede e fili_ais da licitante.
c.9] Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os Inesmos somen_te serão considerados
se forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor jurarnentado.
c.10) As certidões de comprovação de regularidade, exigidas neste edital, que não apresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverão ter sido emitidas nos
data de aberturg do çgrtgpgg.
*I-'

D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
d.1] Apresentar pelo menos 01 [um] Atestado fornecido por pessoa juridica de direito Público ou

Particular, comprovando aptidão pelo concorrente para desempenho de atividade compatível com o
objeto da licitação, acompanhado do respectivo Contrato, este com reconhecimento de firma das
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
I-I'

E] DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

e.1) Apresentar memorial fotográfico Sede da empresa [fachada e partes internas] e algum
documento de água, luz, telefone, outros, que comprove o funcionamento da empresa a participante do
certame.

I
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e.1.1] A comprovação do documento terá que ser emitido com a mesma razão social da empresa, não

serão aceitos documentos de comprovação de endereço emitidos em hipotese alguma em nome de
passoa fisica. mesmos estas sendo só‹:io[s] e ou Proprietário da empresa.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N 9.
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORADA NOVA, ATRAVES DA
SECRETARIA DE
E DO OUTRO
LADO A EMPRESA
QUE ASSIM
PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através da Secretaria de
__, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede a Av. Manoel Castro, ng 726, Centro, Morada Nova, Ceará, inscrita
no CNPJ,/MF soh o në
_
, neste ato representado pelo [a] Secretario[a] de
_
Sr.[a)
, portador[a] do CPF nﬂ.
doravante denominado de
CONTRATANTE e. do outro lado, a empresa
'T _
_, com sede a
_ , inscrita
no CNP] sob o ng.
_
, representada por ___'
, ,
. portador[a) CPF ng.

___ _ _
, ao tim assinado, doravante denominada de CON'I`RA'l"ADA, de acordo com o
Edital de PREGÃO PRESENCIAL NP. __
em conformidade com o que preceitua a Lei Federal
ng. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal ng 10.520/02, de 17
de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir
ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este cont.rato no PREGÃO PRESENCIAL NP

disposições da Lei Federal

ni* 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregão, pelo Decreto ni? 3.555, de DE/OE/2000,

alterados pelos Decretos ng 3.693, de 20/12/2000 e ng 3.784-, de 06/04-/2001, Decreto ng 5.450, de
31/05/2005, Decreto Municipal nﬂ 002 de 22 de janeiro de 2015 e tem como subsidiaria a Lei ng
8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores - Lei de Licitações, da Lei ni* 8.078, de 11/09/1990 Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto nﬁ 6.20-fi/07, Lei Complementar nﬂ 123 de 14 de dezembro
de 2006, Lei Complementar ng 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal 119 155/2016, de 27 de
outubro de 2016, Lei Federal 12.44-D de 07 de julho de 2011 que altera o titulo VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposições estabelecidas no
presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBIETO

_

._

2.1- AQUISIÇÃO DE
__. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
IRFRAESTRIJTIIRA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES ÍVIINIMAS EXIGIDAS DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA, AN EXO l DO EDITAL.

cLAusnI.A TERCEIRA - no Pesço
3.1- A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor global
do Lote de RS _______¬____
PLANILHA DE PREÇOS).

[

J, distribuídos da seguinte forma. [INSERIR
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_

4.1- O contrato terá um prazo de vigência até _ _
_ , O
, a partir da data da assinatura,
podendo ser aditado nos casos previstos no art. 5? e incisos da Le Federal nã. 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
5* “-

cLAUsuLA QUINTA - TIA PQNTE na Recunsos
5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrão por
conta da dotação orçamentária nil.:
_
; elemento de despesas:
- _
, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos
da PMMN, consignados no Orçamento de 20_.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAIUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis durante a gestão contratual,
bem como ocorra majoração legal de preços; devendo a contratada se manifestar e,
comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econõmico - financeiro do contrato, cabendo ao
contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TILP- Taxa de juros de Longo Prazo ou

outro índice em vigor, caso essa seja extinta.
'

-.-¡ I.-
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CLÃUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇAO_ DO CONTRATO

_;-'

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, ate o-liinite de 25% (vinte e cinco por cento] do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no §;`› 1P, art. 65, da Lei- no 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
7.2 - A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da I..ei Federal 8.666 de 1993, será
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou serviços, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
7.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições tecnicas ou vícios redibitõrios, e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nã 8.666/93 e suas alterações.
7.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários á
regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário ã regularização das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providências cabíveis.
CIÁUSULA OITAVA - PRAZO. CONDIÇÕES DA ENTREGA E LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO
|

IT

5.1. Poderão ser firmados contratos, que serão tratados de forma autõnoma e se submeterão
igualmente a todas as disposições constantes da I_.ei NE. 8.6-66/93, inclusive quanto as prorrogações,
alterações c rescisões.
-'PREEFEITURA MUNICIPAL os r›.‹1oRAoA NovA
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vencedor, que indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e
oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da CON*l`RATANTE.
8.2.1. A Ordem de Compra emitida conterá es itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser
entregue ao beneficiário do contrato no seu endereço fisico, eu enviada via faosimile ae seu número
de telefone, eu ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletronico, cujos dades constem de cadastro
municipal.
8.2.2. O contratado devera entregar es produtos solici_tados na Ordem de Compra, oportunidade em
que receberá e atesto declarando e fornecimento. Os produtos/serviços serão entregues nas seguintes
condições:
`
a) Nes locais determinados pela administração de presente processo licitatõrio indicado na Ordem de
Compra;
` "
b] No prazo de no máximo de
( _ _ _) dias corridos apos e recebimento da Ordem de Compra
ne horario de 07h as 13h [horario local).
8.2.3. O aceite dos produtos/serviços pele orgão recebedor não exclui a responsabilidade civil de
fornecedor por vicio de quantidade, qualidade eu disparidade cem as especificações estabelecidas no
anexo deste edital quanto aos produtos entregues.
8.2.4. Os produtos/serviços devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra,
observando rigorosamente as especificações contidas ne Instrumento Convocatório, ne Termo de
Referencia e observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.
8.2.5. Para os produtos/serviços objetos deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em
nome de da[s) unidade[s] gestora(s] de Município de Russas/CE.
8.2.5.1. As informações necessarias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto
a(s) unidade(s) gestora[s].
8.2.6. No caso de constatação da inadequação do produto fornecido as normas e exigências
especificadas neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administração os recusará,
devendo ser de imediato ou no prazo maximo de 24 [vinte e quatro) horas adequados as supracitadas
condiçoes, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
8.3. Os produtos licitadosƒcontratados deverão ser ' entregues, observando rigorosamente as
especificações contidas no Termo de Referencia, nos anexos desse instrumento e disposições
constantes de sua proposta de preços, bem ainda as normas vigentes, assumindo o contratado a
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer õnus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento que lhes sejam imputãveis, inclusive
com relação a terceiros, e ainda:
a] A reparar, corrigir, remover eu substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificaram vicios, defeitos ou incorreções;
b] Responsabilizan-se pelos danos causados diretamente ã Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado.
8.4. O prazo para pagamento será de até 30 [trinta] dias, contados a partir da data da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
8.5. O pagamento somente sera efetuado apos o atesto, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos produtos entregues.
8.5.1. O atesto fica condicionado ã verificação da conformidade da Nota Fiscal/ Fatura apresentada pela
Contratada com os produtos efetivamente entregues.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MDRADA NOVA
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8.2. DAS ORDENS DE COMPRAS/SERVIÇOS: Os produtos licitados/contratados serão entregues
mediante expedição de URDEN5 DE COMPRAS/SERVIÇOS, por parte da adniinistraçäo ao licitante
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8.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes ã
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, e prazo para pagamento
iniciar«se-ã após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

8.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional ã irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
8.7.1. Não produziu os resultados acordados;
8.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade minima
exigida;

í-

8.8. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições
de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
8.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crêdito, mediante deposito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
_
8.10. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
_
8.11. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
8.12 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma
forma, para o atraso, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com base
na variação de indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna [IGP-Dl), divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adetando~se
o criterio "pro-rata temporis“ para as atualizações nos subperiodos inferiores a 3U[trinta] dias.
8.13 - Deverão ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vínculos deste Contrato por
esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisão contratual.
8.14- Serão descontados de [forma integral ou parcelada] sobre o valor da fatura, os valores
decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registradas.
L

CLÁUSULA NÚNA - DAS CIBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
¬n.-'-

9.1. Solicitar a execução do objeto á CONTRATADA atravês da emissão de Ordem de Compra e ou
Serviço.

9.2. Proporcionar ã CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e
materiais, consoante estabelece a Lei Federal na 8.686/1998 e suas alterações.
9.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
_
9.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregulgridade decorrente da execução do objeto
contratual.
`
9.5. Efetuar os pagamentos devidos ã CONTRATADA nas condições estabelecidasneste contrato.
9.8. Determinar o horario da realização/entrega dos serviços/produtos podendo ser variável em cada
local e passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observãncia das leis
trabalhistas.
9.7. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.8. Indicar os locais onde serão entregues/prestados os produtos/serviços.
PREEFEITUFEA MUNICIPAL DE MÚRADA NCIVA
AV. MANUEL C'-ASTRÚ, NU. TEE ¬- CENTRD - MDRADA NÚVA +¬ CEARA- CEP E2El40-DDEI
CNPJ Ú?.?E2.l34DHJDlJ1-DD - CEF DE-82Ú.1`?`1-4. EJUIAIL: IÍeitaeaorr|I1@DUtloolt-§grn,br -¬ Fone: [88] 3422 1381

-Ífrƒrr

rjg,

-|_ Ij¬-:Lx

tail

ﬁüffri.
“M ln

-Ii._ lr"'_

EsTAoo Do cEARÁ
Paereiruaa |v|uN|c|Pa|. oe Monaoa Nova

QÕ
ii' .-|=r--¬'-

- rI_
_

- .=|_

ffeaâ-z.¬.of~*

9.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
.... _
_
9.10. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos
serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
9.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução deste Contrato.
-

ctiiusuta estima - nas ostuoaçoss na coN'rxa1*aoa

_='

10.1-Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.3~ Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante:
10.4» Arcar com eventuais prejuizos causados ã Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do
objeto contratual.

i-P'

10.5 - Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e específicas do trabalho e legislação .correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na
execução contratual.
“~
10.6 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipotese em q'ue serão
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro] horas. "
10.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito
ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo fixado
pelo Gestor do Contrato.
10.8 - Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual
cuja conduta considerada pela fiscalização da CONTRATANTE.
10.9 -› Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito
ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, contado da sua
notificação.
10.10 - Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações
básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento,
providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for
entregue oficialmente.

ctausuta oêcma Pnimziea - nas sanções t-: inraaçoas aominlsraarivas
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nã 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicataria
que, no decorrer da licitação:
11.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Apresentar documentação falsa;
'
'
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Q/
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1Í..1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Í.Í..1.5. Comportar-se de modo inidõneo;
I.`.1.1.6. Cometer fraude fiscal;
11.1.7. Fizer declaração falsa:
1.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
11.2. A licitante/Adjudicatãria que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
a. Multa de até 10% [dez por cento] sobre o valor estimado do[s] item[s] prejudicado[s_] pela conduta
do licitante;

_

_

_

_

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pií1blica,pelo prazo de até cinco anos;
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
11.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no

Termo de Referência.
_ -`-' 11.-4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-ã em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nã 8.666,
de1993.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á Administração,
observado o principio da proporcionalidade.
11.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 [dez] días, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso,
inscritaa na Divida Ativa e cobradas judicialmente.

11.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabíveis.

ctausuta otcnvia ssounoa - nas nzscisõss conrnaruais
12.1 - A rescisão contratual poderá ser:
a] Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRA'_f_AN'l`E, nos casos enumerados nos incisos I a
Xll do art. 78 da Lei Federal nã- 8.666/93;
"
-.
b] Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c] Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVII do-art; 78 da Lei nã 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.

ctausuta oãcllvla rzaczina - oo roxo
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer

controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para
que possa produzir os efeitos legais.
Morada Nova [CE),

de

_

de 20_.
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Secretaria
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE
Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
O1.

Nome:
CPF/MF
¬\.

02.

Nome:
CPF/MF
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ANEXO III- FICHA DE CREDENCIAMENTO
`

I.ﬂ_. '

MODALIDADE: Pregão Presencial ng

`

E'

-

OBIETO:
_ _ _
_:_,_ ,_
_ _
especificações e quantitativos previstos no Anexo l - Têrmo de Referência do Edital.

I

8'

_acordo com as

'lu

1

__

I

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
_

I

NOME DE FANTASIA:

I
_ .

_

I

¡

7

cnrjz
IL'

I

Enoznzço coMPt.ETo:
I

BAIRRO: ›I

relva/Fax:

I

CIDADE: I

í

` Í

I CEP:

l

I

ENDEREÇO ELETRONICO DO LICITANTE:
DADOS CREDENCIADO:

I
'

RG NE:

'
'

CPF Nil:
_ _

.

I

_'

'l-I
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NA _

_

A empresa _
, inscrita no CN P] 11.9
,, com sede
j
_, declara, sob as penas
lei,'que,,atenderá as exigências do
Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação têcnica e econõmico_

.

financeira, e que está regular perante a liazjenda Nacional, ai Seguridade' Social,
FGTS e CNDT.
"
í,__,de

_de20__

(assinatura, nome e número da identidade do declarante]

i'
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ANEXÚ V

DECLARAÇÃD DE FATOS SUPERVENIENTES
PREGÃO PRESENCIAL Na
A empresa

inscrita no CNP] ng. _

. com sede
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatosi im p editivos para sua habilitaçao
" no presente Processo
Licitatorlo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

|

_

,_ de

_

`\

de 20_.
¬__

Ii

|

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)
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ANEXO Vl

I

DECLARAÇÃO Nos TERMOS DO INCISO XXXIII -DO ARTIGO 72 DA CE
DECLARAÇÃO
A

| E

empresa

, CNPJ D9. __
_, com sede
_ declara, em atendimento ao previsto no edital do
Pregão Presencial n.Ê
que não possui em seu quadro de pessoal
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 [dezesseis] anos em qualquer trabalho.

|

,,,

_de

_de20_

¬\

_

[assinatura e identificação do-responsável pela empresa]
__.:

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condição de aprendia, desde que maior
de 14- [quatorze] anos, deverá declarar essa condição.
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AN EXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE

MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL NE

if

A

empresa

_.

CNP]

n.9

,

com

sede

_
_, Declaro (amos) para todos os fins de direito,
especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que
estou (amos) sob O regime de microempresa ou empresa de pequeno porte,
para efeito do disposto na Lei Complementar ng 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar ng 147, de O7 de Agosto de 201-fi, Lei
Federal n2 155/2016, de 27 de Outubro de 2016.

,

de

_

_de 20_

|_|.¡ __.

_.

(Assinatura, nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VIII
|

MODELO DE PROPOSTA
Atravás do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei ng 10.520. de 17 de julho de 2002,
subsidiada pela Lei D9 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas neste
Pregão Presencial nﬂ
_
_.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluidos todos os
|
Istos e despesas de impostos, taxas, entre outros.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar O objeto desta l_icitação, caso sejamos vencedores
da presente licitação.
_

I

I

N
_

|

|

sámS Para elab ﬂDOsta Cﬂmsrtjalr '

'

1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, na lingua portuguesa, salvo
quanto as expressões tecnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.
devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente,
contendo:
2. Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento;
3. Preços unitário e total. expressos em algarismo e por extenso, conforme Termo de Referência, de forma
clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
4. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os expressos
em algarismo e por extenso, prevalecerá O último:
5. Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem
ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos,
gtaxas. fretes e outros.
6. Serão desclassificadas as propostas que:
a) contiver vícios ou ilegalidades;
b) estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente no Edital;
c) contiver oferta de vantagem não previstaem Edital, inclusive ﬁnanciamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
d.) apresentar proposta comercial com percentual de desconto de valor igual a zero;
e) taxa de encargos sociais inverossímil;
`
`
'
f_] apresentar preços manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demostrada sua viabilidade, atraves de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato:
7. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
8. O prazo de validade das propostas será de no minimo 60 (sessenta) dias.
9. Apos apresentação da proposta comercial não caberá desistência, sob pena de aplicação das
punições previstas na Cláusula - "DAS SANÇOES ADMlNISTRATlVA5"
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Proponente:

CNPIEA
I

Valor global da proposta: R$

[

_ _

).

Dados bancários:
Validade da Proposta:

(

) dias.

O

Atenciosamente,

|

(Assinatura do Representante Legal, Carimbo da Empresa Licitante)
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ANEXO IX |*|

DECLARAÇÃO DE INExIsTENCIA DE VÍNCULO EMPRECATÍCIO COM O
MUNICÍPIO DE MORADA NOVA.

Eu,

-O

de

-

pOrtadOr(a) do. RG ng

residente e domici1iado(a) ã "
, da empresa _
, com sede ã _

e -CPF ng

ocupante do cargo
_, inscrita "com O CNP] ng
. declaro para Os devidos

fins que não tenho ngnhpm vinculo empregatício de nenhuma naturez_a_, com
a Prefeitura Municipal de Morada Nova.

__de_de 20_

ASSINATURA DO DECLARANTE
Is

-Iirl'

[*) A Declaração será para todos os socios da empresa _(SEPARADAMlF-INTE), se for O caso.
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ANEXO X - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ng
PREGÃO PRESENCIAL Ng
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria de

-

Aos _ dias do mês de
de 20_, na sede do Paço Municipal. na sala da Comissão de Licitação, foi
lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial Ng
_
_ do respectivo resultado homologado, publicado na imprensa Oficial e Disposta no
Flanelágrafo do Paço Municipal em _/__/20_, conforme Lei Municipal ng 1.582 de 22 de Dezembro de
-I_'.

2011, que vai assinada pelo Gestor do Contrato, Sr.[a)
___. pOrtadOr(a_) do RG ng
e CPF ng
_

, Secretáriofa) de
, e pelos representantes legais

dos detentores do Registro de Preços, Sr.(s)
representantes legal(is) das empresa(s)
. inscrita`(s) com o C:-NP] ngE
_
. todos qualificados e
relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

cLÃosoLA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTAÇÃO LEç,AL__ I

"

O

presente instrumento fundamenta-se no edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP Ng
e nos termos do Decreto Federal ng 7.892 de 23/01/2013, publicado no
D.O.U. de 24/01/2013, Decreto Municipal ng 002 de 22 de janeiro de 2015, Decreto Federal 7.903/2013,
bem como, nas Leis Federais ng 10.520/02 e n.g 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBIETO

¬_r-I'

A presente Ata tem por objeto o registro de preços, visando FUTURA E EVENTUAL contratação para
_ _
. de acordo com O Anexo I - Termo de
Referência do edital, para O periodo de 12 (doze) meses do edital de Pregão Presencial acima
identificado que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas
pelos fornecedores classificados ern primeiro lugar e será incluido, na respectiva ata, O registro dos

licitaiites que aceitarem os preços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame.
Parágrafo Único - Este instrumento não Obriga a Administração a firmar contrataçfies exclusivamente
por seu intermádio, podendo realizar licitações especificas obedecidas à legislação pertinente, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer especie aos detentores do registro de preços,
sendo-lhes assegurada a preferência em igualdade de condições.
_

cLÃusoLA TERCEIRA - DA WILIDADE DA ATA DE REOIsTRO DE PREços
O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) Ineses, contados a partir da sua
publicação, podendo der prorrogada, conforme Art. 12. do Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013. O
prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze rneses, incluidas eventuais

prorrogações, conforme o inciso III do ‹§ 3g :_;lo__.:-I_r_I_;, 1_5 da Lei ng 8.666, de 1993.
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CLAUSULA QUARTA ~ DA GERÊNCIA DA ATA DE .REGISTRO DE PREÇOS

-

Caberá a Secretária de Saúde o gerenciamento da Ata de Registro de Preços, no seu aspecto operacional
e nas questões legais, em conformidade com as normas das Legislações Federais vigentes.
CLÁUSULA QUINTA ¬- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRÚ DE PREÇOS

Em decorrência tia publicação desta Ata, os participantes do SRP poderão firmar contratos com os
fornecedores com preços registrados. devendo comunicar ã Secretaria Gestora do Contrato, a recusa do
detentor de registro de preços em fornecer os bens no prazo estabelecido pelos orgãos participantes.
Parágrafo Primeiro - U fornecedor terá o prazo de U5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma voa
por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente
justificado e aceito.
Parágrafo Segundo» Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das
condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo
o período da contratação.
_
._.ﬂ_

_

¬._.
'I

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
Os signatários desta Ata de Registro de Preços assnaiem as obrigações e responsabilidades constantes
nas Leis vigentes que fundamentam este Registro de Preços.
_
Parágrafo Primeiro - Competirá á Secretaria Gestora do Contrato o controle e administração do SRP,
em especial, as atribuições estabelecidas.
Parágrafo Segundo - Caberá á Secretaria Gestora do Contrato as atribuições que lhe são conferidas
conforme as Legislações vigentes que regem este procedimento.
-___-

Parágrafo Terceiro - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica
obrigado a:
a) Atender aos pedidos efetuados pelo [s] orgão [s] ou entidade [s) participante [sj do SRP, bem como
aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigência.
b] Fornecer os bens/serviços ofertados, pelo menor preço registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do Sistema de Registro de Preços.
c] Responder no prazo de ate DS [cinco] dias a consultas ao Município de Morada Nova sobre a
pretensão de orgão/entidade não participante (carona).
d] Manter durante toda a vigãncia da Ata de Registro' de Preços. em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
e] Responsabiliaar-se pelos danos causados diretamente á contratante ou a terceiros, decorrentes da
sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou
redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder á fiscalização ou acompanhar a
execução contratual.
if] Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
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execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal
empregado na execução contratual.
g] Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indaga-ç-ões de caráter técnico, hipótese em que serão
respondidas no prazo de 24 [vinte e quatro] horas.
_
`“
h] Substituir ou reparar o objeto/serviço que comprovadamente apresente condições de defeito ou. em
desconformidade com as especiﬁcações do termo de__referência, no prazo de 48 [quarenta'e oito) horas
contado da sua notificação.
" _' _'
i] Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja
conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante;
j] Refazer o objeto que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com
as especiﬁcações deste Termo, no prazo de 48 [quarenta e oito), contados da sua notificação;
lt] Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo
oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela Administração;
l] Responsabilizar-se integralmente pela observãncia do dispositivo no titulo ll, capitulo V, da CLT, e na
Portaria NS 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como
a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

cI.ÃUsUI.A SÉTIMA - nos Pasços RssIs'mAI:›os
Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata, os quais
estão relacionados e em consonância com o Mapa de Preços, anexo a este instrumento e servirão de
base para futuras aquisições, observadas as condições de mercado.
CLAUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
I.

-Iír-fl

'I

Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de, vigência
igual ou superior a 12 [doze] meses, desde que observado o interregno minimo de 01 [um] ano,
mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (iPCA]e/ou o disposto na

I..-ii ns asas/es, art. ss, §1e.

`

O interregno niínirno de 1 [um] ano será cclntaclü:

a. Para o primeiro reajuste: a partir da tiata limite para apresentação das propostas constante do
Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao
último reajuste ocorrido ou precluso.
O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ã data em que se completou o cõmputo do interregno mínimo de U1 [um] ano, ou na
data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá
a preclusão do direito ao reajuste.

Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so poderá ser pleiteado após o
decurso de novo interregno minimo de 01 [um] anoƒcorltado na forma prevista neste Edital.
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Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de reajuste

adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que
resguarde o direito futuro ao reajuste. a ser exercido tão logo seja divulgado o novo indice, sob pena
de preclusão.
Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se
o seguinte:
a. A partir da data em que se completou o cõmputo do interregno mínimo de 01 [um] ano;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes. sem prejuizo da contagem de periodicidade
para concessão dos proximos reajustes futuros;
A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 [trinta] d.ias. contados a
partir da data da solicitação da Contratada.
Os reajustes serão formalizados por meio de aposlziianiento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual. caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata. poderão ser cancelados de pleno direito, nas situações previstas
na legalidade da legislação vigente para estes atos.
CLAUSULA DÉCIMA

É

11

L

DAS CONDIÇOES PARA AQUISICAO E/OU PRESTACAO DOS SERVIÇOS

As aquisições/serviços dos bens que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão forrnaliaadas

por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre á Secretaria Gestora do Contrato e os
participantes/interessados (fornecedores).

-1-"

Parágrafo Primeiro - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo
estabelecido pelos orgãos participantes. ou se recuse a efetuar o fornecimento. terá o seu registro de
preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e no instrumento contratual.
Parágrafo Segundo - Neste caso, o orgão participarlte comunicará ao orgão gestor, competindo a este
convocar sucessivamente por ordem de classificação. os demais fornecedores.
'I
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
Os produtos/serviços deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no
edital de convocação, sendo que a inobserváncia desta condição implicará recusa, com a aplicação das
penalidades contratuais.
CLAIJSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ENTREGA E DA FORMA DO PAGAMENTO

Poderão ser firmados contratos, que serão tratados de forma autõnoma e se submeterão
igualmente a todas as disposições constantes da Lei NS. 8.666/93, inclusive quanto ás prorrogações,
alterações e rescisões.
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DAS ORDENS DE COMPRAS/SERVIÇOS: Os pr_odutos_ licitados/contratados serão entregues
mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS/SERišiÇOS, por parte da administração ao licitante
vencedor, que indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e
oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade ﬁnanceira da CONTRATANTE.
A Ordem de Compra emitida conterá os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser
entregue ao beneficiário do contrato no seu endereço físico. ou enviada via fac-simile ao seu
número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrôn.ico. cujos dados constem
do cadastro municipal.
O contratado deverá entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oportunidade em que
receberá o atesto declarando o fornecimento. Os produtos/serviços serão entregues nas seguintes
condições:
il-

a] Nos locais determinados pela administração do presente processo licitatorio indicado na Ordem
de Compra;
b] No prazo de no máximo de
(
H] dias corridos apos o recebimento da Ordem de
Compra no horário de 07h ás 13h [horário local).
O aceite dos produtos/serviços pelo orgão recebgedor não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas
no anexo deste edital quanto aos produtos entregues.
'
'

.
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Os produtos/serviços devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando
rigorosamente as especificações contidas no Instrumento Convocatória, no Termo de Referência e
observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas tecnicas vigentes.
Para os produtos/serviços objetos deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em nome
do da[s] unidade[s] gestora(s] do Município de Morada Nova/CE.
As informações necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a[s]
unidade[s] gestora[s].

J.
Ti-

No caso de constatação da inadequação do produto fornecido ás normas e exigências especificadas
neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administração os recusará. devendo
ser de imediato ou no prazo máximo de 24 [vinte e quatro] horas adequados as supracitadas

condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as
especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições
constantes de sua proposta de preços, bem ainda á_s _normas vigentes, assumindo o contratado a
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer õnus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes--do fornecimento que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, e ainda:
_. --" -a] A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em
que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções;
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b] Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ã Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado.
O prazo para pagamento será de ate 30 [trinta] dias, contados' a partir da data da apresentação da
Nota Fiscal / Fatura pela Contratada. "
II.

'I

O pagamento somente será efetuado apos o a.testo. pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que conterá o detalhámpnto dos produtos entregues.
O atesto fica condicionado á verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os produtos efetivamente entregues.
1-P

I-Iavendo erro na apresentação da Nota Fiscal /Fatura ou dos documentos pertinentes á contratação.
ou. ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá apos a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer onus para a
Contratante.

Será efetuada a retenção ou glosa rio pagamento, proporcional á irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
Não produziu os resultados acordados;
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade minima exigida;
Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta---para verificar a manutenção das condições de
habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

1-F

_

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma
forma, para o atraso, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratorios apurados com
base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna [ICP-Dl]. divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista E a do efetivo pagamento,
adotando-se o critério "pro-rata temporis" para as atualizações nos subperiodos inferiores a
3l)[trinta] dias.
U .'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
Deverão ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vínculos desta Contrato por
esgotamento do objeto, por final do praxe ou rescisão contratual.
Serão descontados de [forma integral ou parcelada] sobre o valor da fatura, os valores decorrentes
de indeniaaçães ou de multas eventualmente registradas.

cLÁusui.a oscnvm TERCEIRA « nas samções E mreaçoss Aomiutsrearlvas
Cometa infração administrativa. nos termos da Lei nã 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatãria
que, no decorrer da licitação:
Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato. quando convocada dentro do
praao de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
_' _".
_

_

Apresentar documentação falsa;

.

~.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; -

-

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo da validade;
Comportar-se de modo inidöneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa:
Ensejar o retardamento da execução do certame.
A licitante/Adjudicatãria que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Multa de até 10% (dee: por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado[s] pela
conduta do licitante;
b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos:

tl-I'

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
~
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nã
8.666. de 1.993.
A autoridade competente, na aplicação das sançães. levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator. o carater educativo da pena, bem como o dano causado ã Administração, observado o
principio da proporcionalidade.
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As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no praxe mãiiimo de 10 [dee] dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando fqr o caso,
inscritas na Divida Ativa e cobradas judicialmente.
__
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuiao de outras medidas cabíveis.

cLÃusu1.A oãcuvm QUARTA-,nos eecoasos oecamsnrlinlos
As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos do Municipio
de Morada Nova. a ser informada da lavratura do contrato.

CLÁUSULA oãcnvm QUINTA - no roxo

-_-F'

Fica eleito o foro do municipio de Morada Nova, para conhecer das questões relacionadas com a
presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

CLÁUEULA oacuua QUINTA - nos slcuarámos
Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados .a seguir, os quais firmam o compromisso
de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições".

sionarámosz
1

J.
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Secretaria de
,
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

'REPRESEl\l”l`Al\lTE
EMPRESA

_

,
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ANEXO Xl - MAPA DE PREÇOS [RESULTADO]
PREGÃO PRESENCIAL NE PP- SRP
ÓRGÃO REQUISITANTE DD CERTAME: Secretaria de

.

oE1EToz EELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA araavss DE REGISTRO DE Pitacos PARA E FUTURA

AQUISIÇÃO
, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA,
CONFDRMIDADE CDM AS QUANTIDADES CONS'l`ANTES DO ANEXO l'¬DO EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote.

, E EM
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LOCAL DO PREGAO: Sala da Comissão de Licitação da'F,'__refein1ra Municipal de Morada I\lova,'situada ã
Av. Manoel Castro, ng 726, Centro, Morada N ova, Ceará.
"
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Proponente:
CNP] ng:

Valor global da proposta: R$
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