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TERMO DE REFERENCIA

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender as necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Bela Cruz, faz-se necessario a REGISTRO DE

PREQOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM
BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA
PREFEITURA MUNlClPAL DE BELA CRUZ/CE , conforme especificagoes e quantitativos estabelecidos abaixo:

|

ITEM | ESPECIFICAQOES

I

I
OOOOl

.

QUANTIDADE

i
UNIDADE

VALOR UNITARIO

GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13kg

VALOR TOTAL

l

(gas de cozinha)

acondicionado em botijao

retornavel

Caracteristicas: — Lacre

de

P13,

seguranca

peso

na

13

Kg.

valvula

com

identificacao da companhia de gas — Rotulo com instrucoes de uso
— Data de validade inscrita no botijao.
1,360.00
UNIDADE
93,330
l26.928,8O
I

VALOR TOTAL R$

l

l26.928,8O

I

1.2. Os bens objeto da aquisigao devem atender aos padroes de qualidade estabeiecidos pelos orgéos
competentes.
1.3. Os bens deverao ter prazo de garantia minimo de 12 (doze) meses, prevalecendo 0 prazo de garantia ﬁxado
pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.
’ 1.4. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com 0 menor volume possivel, que
utilize materials reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegao durante 0 transporte e 0 armazenamento;
2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. Visando sempre proporcionar todas as possibilidades de que os municipes estejam sendo melhor atendidos
pela administragao, a aquisigao do Gas 13kg para as cozinhas da PREFEITURA e Unidades Administrativas se
faz de grande importancia, uma vez que é necessario que se mantenha uma estrutura minima para a feitura do
café que é servido a todos que transitam nas Unidades Administrativas, fator que contribui para 0 bom clima
organizacional entre os empregados, além promover um ambiente receptivo para os nossos municipes externos
que se encontram a espera de atendimento nos mais diversos setores.
2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo com a media de
consumo dos orgaos integrantes da(o) Prefeitura Municipal de Bela Cruz.
2.3. O objeto desse termo de referéncia enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n°

10.520/2002 por possuir padroes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas
no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregao.
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3.0. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO.

3.1. Os produtos serao fornecidos obedecendo a especificacao de cada bem, conforme 0 disposto no item 1.1
deste termo de referencia, sendo recusado item que estiver com alguma caracteristica diferente.
3.2. O fornecimento do material devera ser realizado de forma parcelada, para um periodo de 12 meses, contados
a partir da data de publicacao do extrato do contrato.
3.3. O prazo de entrega nao sera superior a 5 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
3.3.1. A Ordem de Compra, sera emitida, preferencialmente, por meio eletronico e devera constar nela as
informacoes afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.
3.3.2. Somente serao aceitas entregas completas, ou seja,‘nas quantidades totais do item especificado na
Ordem de Compra.
K

3.4. Amontagem, quando necessaria, devera ser providenciada em ate 5 (cinco) dias uteis, contados da entrega,

\

em data, horario e local previamente acordados a Administracao, devendo ser acompanhada por servidor

designado para tal fim.
r
l

3.5. Todo e qualquer onus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, sera de inteira responsabilidade
da CONTRATADA. A movimentagao dos materials ate o local designado para entrega e de inteira
responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, nao sendo a CONTRATANTE responsavel pelo
fornecimento de mao de obra para viabilizar o transporte.
3.6. O objeto dessa licitacao sera recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, apos conferéncia do
criterio quantitativo, com a utilizagao de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletronica e/ou no
conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado.
3.7. Apos o recebimento provisorio do material, em um prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sera verificada, pela
CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificacoes contidas neste Termo
de Referencia.
3.8. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade,.o material devera ser substituido, por conta e onus da
CONTRATADA, em no maximo 5 (cinco) dias uteis, nao considerados como prorrogacao do prazo de entrega.
Esse processo de verificacao de compatibilidade sera também aplicado ao material encaminhado pela licitante em
substituicao, e somente apos o cumprimento dessa etapa, sera 0 objeto da licitacao definitivamente recebido e
aceito;
‘
3.9. O recebimento definitivo nao excluira a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do
material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto,
quando da utilizagao desse material;

\
l
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3.10. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera confiado a uma comisséo
de, no minimo, 3 (tres) membros, designados pela autoridade competente.

4.0. CRITERIO DE AVALIAQAO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar 0 criterio de julgamento: MENOR PREQO UNITARIO para cada item;
4.2. Ao final do certame, o vencedor de cada item devera apresentar amostra do produto para validacao do
material ofertado.
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4.3. Somente apos a validacao das amostras, sera considerada como vencedora a menor proposta para cada
item.
5.0. CLASSIFICAQAO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1.0 objeto desse termo de referéncia enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n°,
10.520/2002. Portanto, as depesas oriundas desta contratacao serao classificadas nas seguintes dotaceesz orgao
O3-Sec de Adm. Financas e Planejamento unidade(s) 01-Sec de Adm. Fin. Planejamento, orgao 05-Secretaria de
Saude unidade(s) 01-Secretaria de Saude, 02-Fundo Municipal de Saude, orgao 06-Secretaria Mun. de
Assistencia Social unidade(s) 01-Secretaria Mun. de Assistencia Social, orgao 08-Sec. de Agronegocios unidade
(s) 01-Sec. de Agronegocios e Desenv. Economico, orgao 11-Secretaria de Educacao unidade(s) 02-Secretaria de
Educacao, O3-Fundo de Man/Desenv. da Educacao Basica.
" 0. OBRIGAQOES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:
\
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6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condicoes, no prazo e local indicados pela Administracao, em

estrita obsen/ancia das especificacoes do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicacoes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedéncia e prazo de garantia;
6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuario, com uma
versao em portugues, e da relacao da rede de assisténcia tecnica autorizada.

1

1

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e
26,.do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).
6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigagao de, a criterio da Administracao, substituir,
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, o produto
com avarias ou defeitos;
6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencies da Administracao, inerentes ao objeto da presente licitacao.
6.1.4. Comunicar a Administracéo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributaries e as demais
previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Administracao;
6.1.6. Nao permitir a utilizagao de qualquer’ trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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6.1.7. Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as
condicoes de habilitacéo e qualificacao exigidas na licitacao;
6.1.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes autorizadas no Termo de
Referencia ou na minuta de contrato;

7.0. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE.
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7.1. AContratante obriga-se a:
7.1.1. Receber provisoriamente 0 material, disponibilizando local, data e horario;
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixadofa conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificacoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivos;
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, atraves de servidor
especialmente designado;
.

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso da execucéo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao;
7.1.5. Efetuar 0 pagamento no prazo previsto;
7.1.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas pela Contratada, todas as condigoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

8.0. AVALIACAO DO CUSTO.

8.1. O custo estimado total da presente contratacao e de R$ 126.928,80;
8.2. O custo estimado da contratacao e o respectivo valor maximo foram apurados mediante preenchimento de
planilha de custos e formacao de precos e pesquisas de precos praticados no mercado em contratacoes similares._
9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera, sem a previa manifestacao
do interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de

risco iminente, como forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

10. 0. CONTROLE DA EXECUCAO CONTRATUAL.

-

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalizacéo da contratacéo sera
exercida por um representante da Administracao, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da
execugao do contrato, e de tudo dare ciéncia a Administragéo.
l,

l

10.1.1. O representante da Administracao devera ter a experiencia necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execuceo do contrato.
10.2. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providencias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme 0 disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.3. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11 0. DAS INFRAQDES E DAS SANCDES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A discipline das infracoes e sancoes administrativas aplicaveis no curso'da licitacao e da contratacao e
aquela prevista no Edital.
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Anexo ll - modelo "a"
DECLARACAO

Declaramos que cu m p rimos plenamente com todas os requisitos de ha bilitacao constantes
das Condicoes
" do e dital do Pregao n° 005/21-PP-DIV.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante le g al da licitante)

RUA SETE DE SETEMBRO, N 0 34

_

CENTRO

I

"1"

Estado do Cearzi

gt

1 v

5;‘;
r 1,6“,/J‘

COVE RNO MU NICIPAL DE BELA CRUZ
PREFEITURA MUNI CIPAL D E BELA ct: UZ

5)?

oitérg
(§(l\'l<“Rl\
V‘()1\1UNlCll’:\L
DE BELA CRUZ

-

M

Anexo ll - modelo "b"
DEC LARACAO

7 n ° 005/21- PPDeclaram os, em a tendimento ao previsto na Condicao do edital do Pregao
' o(s) qual(is) poder(ao) constituir-se em impe ditivo(s) da
DIV, a superveniencia do(s) fato(s) a seguir,
" e xigida somente em caso positivo)
nossa habi'litacao no procedimento em apreco. (de claracao

I

etc.
Local e data

Assinatura e c arimbo
(represen tante legal)
Observacao: em itir em pap el que identifique a licitante.

M
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Anexo ll - modelo “c"
DECLARAQAO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condioao do edital do Pregao n.° 0O5/21-PPDIV, que nao possuimos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condioao
de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXlll do art. 7° da Constituicao Federal de 1988

(Lei n.° 9.854, de 1999).

Local e data

Assinatura e carimbo
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Anexo ll - modelo "d"
DECLARAQAO

DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO ELETRONICO N°

A empresa

, CNPJ n°.
, com sede
Declaro (amos) para todos os fins de direito , especificamente para
participacao de licitacao na modalidade de pregao, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou
empresa de pequeno porte, para efei‘to do dis p osto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de O7 de Agosto de 2014 e Lei Complementar n ° 155/ 2016 ,
de 27 de outubro de 2016.
Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)
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ANEXO Ill
MINUTA DE CONTRATO

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na

RUA SETE DE SETEMBRO, 34, inscrito no CNPJ (MF) sob 0 n° 07.566.045/0001-77, representado pelo
(a) Sr.(a) RENATA CRISTINA VASCONCELOS e, de outro lado a firma
., inscrita
no CNPJ (MF) sob o n°
, estabelecida
doravante
denominada
simplesmente
CONTRATADA,
neste
ato
representada
pelo
Sr.(a)
, portador da Cedula de ldentidade n°
SSP/_ e CPF (MF) n°
,tem entre si justo e avencado, e celebram o presente lnstrumento, do qual sao
partes integrantes o Edital do Pregao n°
e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n°
“ 666/93, mediante as clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PRECOSN PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS
DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ/CE
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1.

O valor deste contrato, de R$ ........................... ..( ................................ ..).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formacao de Precos constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregao
e na Clausula Primeira deste instrumento sao meramente
estimativos, nao acarretando a Administracao do CONTRATANTE qualquer obrigacao quanto a sua
execucao ou pagamento.
CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacao do Pregao n°
, realizado com
fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes.
1

..

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO D0 CONTRATO
1. A execucao deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ao pelas clausulas contratuais
e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o
inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
RUA SETE DE SETEMBRO, N“ 34 - CENTRO
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1. O prazo de vigencia deste Contrato sera de , com validade e eficacia legal apes a publicacao do seu
extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.
CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Cabera ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE
para a entrega dos produtos;
i

1.2 - impedir que terceiros fornecam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que nao apresentarem condiooes de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicacao a ser feita pelo Servico de
Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermedio de Autorizacao de Fornecimento expedida pelo Service de
Almoxarifado, 0 fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
". Caberé a CONTRATADA:

1.1 - responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
‘services, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuicoes;
d) indenizacoes;
e) vales-refeicao;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porem
sem qualquer vinvulo empregaticio com o orgao;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por cracha, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que sejaconsiderado inconveniente a boa ordem e as normas
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disciplinares do CONTRATANTE;
‘ dependéncias ‘ do
1.4 - respeitar as normas e procedirnentos de controle e acesso as
CONTRATANTE;
1.5 - responder pe los danos causados diretamentea Administracao do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacaoI ou o acomp anhamento pelo CONTRATANTE;

»

I

1 6 - r esponden a inda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
'
to
' TRATANTE,q uando ess es tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimen
do produto;

"

i¢t@~

'

'
de acordo com a
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorizac ao de Forn ecimento,
'
da
'
apes
o re cebimento
‘
)
dias
uteis
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (tres
Autorizacao de Fornecimento expedida pelo do Servico de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condicoes de consumo, no prazo maximo de
24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicacao expedida pelo Servico de
Almoxarifado;

_,
‘

1.9 - comunicar ao Servioo de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario; e
1.10 - a obrigacao de manter-se, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condiooes de habilitacao e qualificacao exigidas no Pregao n°
.
Z"

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

j, 1. . A CONTRATADA cabera, ainda:
1,1
‘
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais
;:1’\[i' previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria, vez que
‘I os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providencias e obrigacees estabelecidas
na legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os
seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexao com ele, ainda que acontecido em
dependencia do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacao deste Contrato.
'
2. A inadimplencia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao do CONTRATANTE, nem podera onerar
I
II"!
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o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de

solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES GERAIS
I

1. Devera a CONTRATADA observar, tambem, 0 seguinte:

1

JI
a.
I

1.1 - expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;

Ht
1'!
in
I

I:

1.2 - expressamente proibida, a veiculacao de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
previa autorizacao da Administracao do CONTRATANTE; e

H
I

1.3 - vedada a subcontratacao de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste
Contrato.
CLAUSU LA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

1. Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacoes
pertinentes a essa atribuicao.
'
2. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do servidor desigano para esse fim
deverao ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, em
tempo habil para a adocao das medidas convenientes.
'1

3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CONTRATANTE, durante o
periodo de vigencia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

II

I
If
I Z
do
I
‘I

1

»
I t1

,LUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTAQAO

K
1

1. A atestacao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabera ao Chefe do Sen/ico de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, esta a cargo da dotacao orcamentaria
orgao 03-Sec de Adm. Financas e Planejamento unidade(s) O1-Sec de Adm. Fin. Planejamento, orgao 05Secretaria de Saude unidade(s) 01-Secretaria de Saude, 02-Fundo Municipal de Saude, orgao 06Secretaria Mun. de Assistencia Social unidade(s) 01-Secretaria Mun. de Assistencia Social, orgao 08-Sec.
de Agronegocios unidade(s) 01-Sec. de Agronegocios e Desenv. Economico, orgao 11-Secretaria de
Educacao unidade(s) 02-Secretaria de Educacao, O3-Fundo de Man/Desenv. da Educacao Basica.
I
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no PAGAMENTO
1: A CONTRATADA devera apresentar nota fiscal para liquidacao e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor
no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacao dos documentos junto a(o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de
comprovacao da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocopia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar 0 pagamento se, no ato da atestacao, os produtos
fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de consumo ou em desacordo com as especificacoes
uresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE podera deduzir do montahte a pagar os valores correspondentes a multasi ou
indenizacoes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacao financeira, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou de compensacao financeira por
atraso de pagamento.
r
6.‘ Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a
seguinte:
EM = I x N xVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
. = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)
565I = (6/100)
_

365

I = 0,0001644
I

X

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensacao financeira prevista nesta condicao sera incluida em fatura a ser apresentada
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO oo CONTRATO
1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administracao do CONTRATANTE, com a apresentaoao das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - no AUMENTO ou SUPRESSAO

.

1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato podera ser
aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco-por cento), conforme disposto no artigo 65,
aragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acrescimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3.’, Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as
supressoes resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais
obrigacoes assumidas, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a previa defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoesz
1.1 - advertencia;
1.2 = multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecucao total,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao oficial;
‘
1.3 - multa de 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, ate o maximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou
por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitacao ou a Autorizacao
de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Clausula Setima deste Contrato, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial;
I‘
1.4 - multa de 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso e por ocorrencia, ate o maximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou
por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a solicitacao ou a Autorizacao de
Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Clausula Setima deste Contrato, recolhida no prazo
mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;
1.5 - suspensao temporaria de participar em Iicitacao e impedimento de contratar com a
Administracao do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, por ate 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
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garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes‘
da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Contrato;
2.2 - nao mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidoneo;
2.4 - fizer declaracao falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
I I

I

2.7- nao celebrar o contrato;
2.8- deixar de entregar documentacao exigida no certame;
2.9- apresentar documentacao falsa.

3. Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao
no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no
Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificado e aceito pela
Administracao do CONTRATANTE, em relacao a um dosieventos arrolados no item 2 desta Clausula, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
5. As sancoes de advertencia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao, do
CONTRATANTE, poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos
_ agamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
'13 A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93.
2. A rescisao do Contrato podera ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedencia minima de 30 (trinta) dias;
‘
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que
haja conveniencia para a Administracao do CONTRATANTE;
M
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2.3 - judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia.
3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da

autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

,1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregao n°
, cuja realizacao decorre da autorizacao do
Sr(a). RENATA CRISTINA VASCONCELOS, e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - no FORO
1. As questoes decorrentes da execucao deste lnstrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro do Municipio de BELA CRUZ, com exclusao
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (tres) vias de igual
teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelas representantes
das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
BELA CRUZ - CE, em

CONTRATANTE

‘ de

de,

CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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