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1.1. A presente licitaoao tem por objeto AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE BELA CRUZ/CE, conforme condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
edital e seus anexos.
2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justiﬁca-se 0 atendimento deste processo licitatorio a fim de suprir as necessidades das
unidades que compoem a rede municipal de saL'|de do Municipio para aquisigao de
equipamentos odontologicos com 0 objetivo de garantir 0 atendimento das consultas
odontologicas. Tal aquisigao torna-se essenoial, do ponto de vista desta administragao, para a
aquisigao de Cadeira Odontologica completa, para serem utilizadas nas unidades Municipais
de Sadde. Considerando a necessidade de assegurar o adequado atendimento odontologico,
aos usuarios dos servioos de saude publica do Municipio de Bela Cruz e respeitar o principio
fundamental do Sistema Unico de SaL'1de (SUS).
2.2. A aquisigao visa dotar as unidades solicitantes dos equipamentos os quais irao supri-Ias e
aparﬂelha-las, proporcionando condigoes para melhor desenvolver as suas atividades
favorecendo a resultados mais efetivos. E também em virtude de reposigao de bens que
encontram ja com uma utilizaoao bem antiga e desgastada, ja nao atendendo de forma ideal
as necessidades de uso das unidades.
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3. ESPECIFICAQOES DOS PRODUTOSI PREQO DE REFERENCIA:

I

ESPECIFICAQOES

ITEM

I

QUANTIDADE

00001

00002

‘O0O03

00004

00005

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

UNIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ACESSORIO P/BOMBA DE VACUO

Acessorio p/ Bomba

de

Vacuo

Kit

Suctor

III

Suctores c/ ponteira 11mm e 6mm sem filtro
11.00 KIT
l.7l0,000
BALANQA DIGITAL PEDIATRICA

(MOBILE BABY)

Balanca Digital Pediatrica
17.00
UNIDADE

(Mobile Baby)
l.410,467

Embalagem

c/

2

l8.8l0,00

23.977,94

NEBULIZADOR APARELHO DE AEROSOL
NEBULIZADOR APARELHO DE AEROSOL

20.00
UNIDADE
256,600
5.132,00
APARELHO DE PRESSAO MANUAL ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOPIO ADULTO

Aparelho de Pressao Manual Esfigmomanometro + Estetoscopio Adulto
150.00

UNIDADE

145,533

1/

21.829,95

APARELHO DE PRESSAO MANUAL ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOPIO INFANT
IL

Aparelho de Pressao

Manual

Esfigmomanémetro

+

Estetoscépio

Infantil
30.00

UNIDADE

147,533

4.425,99
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CADEIRA ODONTOLOGICA
Cadeira para uso

odontolégico

anatémico, com braco

de

com

apoio,

encosto

pedal

de

de

cabeca

comando,

macio e

refletor

(halégeno/led), unidade auxiliar
(cuba e
suctores), equipo com
seriga tripice, 01
terminal com spray para alta
rotacao, 01
terminal sem spray para micromotor e pedal de comandos, tensao de
alimentacao a 220V

10.00
00007

UNIDADE

Equipamento ergonémico com

00008

332.000,00

encosto,

giratoria com rodizios
10.00 UNIDADE
APARELHO FOTOPOLIMENIZADOR

regulagem

de altura e base

l.264,000

12.640,00

Aparelho com luz azul gerada por led de alta poténcia
e comprimento de onda de 420mm a 500mm

i

10.00
00009
>

I

w.

33.200,000

MOCHO ODONTOLOGICO

00010

00011

1.185,000

ll.850,00

KIT DE CANETAS ODONTOLOGICAS

Alta rotacao com sistema push button e alro torque; micro motor
com sistema de acompanhamento universal,
onde o mesmo pode ser
utilizado com diversas outras marcas de contra angulo permitindo
um giro livre das pecas aclopadas de 360°, contra angulo com
sistema de acompanhamento
universal,
onde
mesmo
pode ser
utilizado com diversas outras marcas de micro motores com chave
para travar e liberar as brocas
10.00 UNIDADE
l.509,333
15.093,33
ULTRASSON PARA PROFILAXIA
Com frequéncia de vibracao de 30khz e tensao de alimentacao a
220V
10.00 UNIDADE
3.566,667
35.666,67
SELADORA

Seladora,

TIPO: MANUAL, APLICAQAO:GRAU CIRURGICO

16.00
00012

UNIDADE

(1200mw/cm)

UNIDADE

1.501,890

24.030,24

COMPRESSOR DE AR

Compressor de ar odontologico isento de oleo com capacidade de 40
litros — 220V,
motor
com
1.2HP,
pressostato
com
geral
liga/desliga com vauvula de seguranca e dispositivo de alivio de

excesso de pressao
10.00 UNIDADE
00013

7.113,333

71.133,33

AUTOCLAVE 20L

Autoclave com no

minimo 20 litros para esterilizacao de material

odontologico. 220V. Temperatura e pressao mostrados por led.
Desaeracao e despressurizacao feita de forma automatica. Com
bandejas de aluminio e sistema de seguranca, entre os quais chave
e trava de porta.

6.00

I

00014

UNIDADE

9.643,333

MONITOR CARDIOTOCOGRAFO
MONITOR CARDIOTOCOGRAFO ?
7—Segmentos LED 2
canais

Velocidade de impressao:

57.860,00

Frequéncia
cardiaca
fetal
Visor
FHR e UC Método de impressao: térmica

1,

2,

3 cm/minuto

Sinal de entrada:

Ultrassom Dopller Pulsado Frequéncia de Ultrassom: 1 Mhz Poténcia
de ultrassom: <10

correlacao Faixa de
120—160bpm +— lbpm
Contracao

mW/

cm2

Método

Medicao:
Fora

50

de

a

deteccao

240bpm

da

Precisao

FCF:

auto

da

FHR:

da faixa l20—160bpm +— 2bpm

uterina Fonte de entrada:
transdutor externo com medidor
pressao
Referéncia controle
(zero): chave de um toque Faixa de
medicao:

0-99 unidades.
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00015

1.00 UNIDADE
COMPUTADOR PORTATIL — NOTEBOOK

28.271,733

28.271,73

ESPECIFICAQAO MINIMA: emlinha
de
producao
pelo fabricante.
Computador potatil(Notebook)com processador que possua no minimo
4 Nucleos, 8 thereads e frequéncia de 2.4 GHz; Unidade de
Armazanamento SSD 240GB Interface PCIe NVMe M.2, meméiria RAM de
8GB, em 2 modulos idénticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4
3000MHz ou superior,
tela LCD de 14 cu 15 polegadas widescreen,
Anti reflexo, superior sesolucao FULL HD(1920 X 1080 piXels)retro
iluminado por LED,
o teclado devera conter todos carateres da
lingua portuguesa, inclusive o C e acentos, nas mesmas posicées
do teclado padrao ABNT2, mouse touchpad com 2 botées integrados,
mouse optico com conexao USB de rolagem (scroll), interfaces de
rede 10/100/1000 conector rj—45 fémeas e WIFI padrao IEEE 802.11
b/g/n/ac, Bluetooth minimo de 4.0. Sistema operacional Windows 10
pro(64bits), bateria recarregavel do tipo ion de lition com no

minimo d4 células,

fonte

externa

automatica

compativel

com o

item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0.1 HDMI ou Display Port e 1
VGA leitor de
cartao,
webcam
FULL
HD(1080p).
Devera vir
acompanhado de maleta
do tipo acolchoada para transporte e

acondicionamento de equipamento.
sem uso,
100016

O

equipamento devera ser novo,

reforma ou recondicionamento.
5.00
UNIDADE
6.598,260

32.991,3O

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

Ar condicionado,

TIPO SPLIT,

9000BTUS a 12.000BTUS, CICLO: QUENTE

E FRIO.

5.00
00017

UNIDADE

2.365,330

11.826,65

MESA PARA COMPUTADOR

Mesa para Computador,

Material de Confeccao: Madeira, MDP ou MDF

ou Similar. Gavetas: de 01 a 02.
12.00

00018

UNIDADE

VENTILADOR DE TETO/ PAREDE,
8.00

'00019

409,330

4.911,96

VENTILADOR DE TETO/PAREDE
COMPOSICAO:

UNIDADE

ARMARIO VITRINE

3 00 4 PAS, TIPO: PAREDE
326,630
2.613,04

Armario vitrine, NUMERO
DE
PORTAS:
02
PORTAS,
CONFECQAO: ACO OU FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO:

5.00
‘00020

BALDE A PEDAL
BALDE A PEDAL,

UNIDADE

1.660,440

9.00 UNIDADE
cARRo DE CURATIVOS
CARRO DE CURATIVOS,
MATERIAL

ACESSORIOS: BALDE E BACIA.
00022

00023

(00024

360,200
DE

coNEEccAo=

DE

8.302,20

MATERIAL DE CONFECQAO: ACO INOX CAPACIDADE:

ATE 49L
'00021

MATERIAL
POSSUI

DE 30L

3.241,80
Aco

INOXIDAVEL,

5.00 UNIDADE
1.281,730
6.40s,65
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAQAO: LED, HASTE: FLEXIVEL
6.00 UNIDADE
614,440
3.6s6,64
MESA DE EXAMES
MESA DE EXAMES, ESTRUTURA: COM ARMARIO, MATERIAL DE coNEEccA0=
MADEIRA—MDF
5.00 UNIDADE
1.381,660
6.908,30
OTOSCOPIO SIMPLES
OTOSCOPIO SIMPLES, ALIMENTAQAO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO
RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO, ILUMINAQAO: FIBRA OPTICA LED,
coMPos1cAo= 5 A 10 EsPEcuLos REUTILIZAVEIS.

00025

5.00 UNIDADE
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.

727,110

3.635,55
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ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, TIPO: ANALOGICO, MATERIAL DE coNEEccAo
DA BRAcADEIRA= NYLON.
14.00 UNIDADE
142,750
1.998,50
MESA GINECOLOGICA
MESA GINECOLICA, ESTRUTURA: sEM ARMARIO, MATERIAL DE coNEEccAo=
AGO-FERRO PINTADO.
5.00 UNIDADE
1.784,710
8.923,55
OXIMETRO DE PULSO.
OXIMETRO DE PULSO, TIPO: DE MESA coM 1 SENSOR; DE 7' A 10'
10 00 UNIDADE
4.063,120
40.631,20
ARMARIO
MATERIAL DE CONFECGAO: Aco DIMENSOES: ALTURA DE 100 A 210cM x
LARGURA DE 70 A 110cM, PATERLEIRAS: 3 00 4, CAPACIDADE MINIMA DA
PRALEIRA: 40KG.
12.00 UNIDADE
1 116,500
13 398,00
ESTANTE
ESTANTE, MATERIAL DE CONFECCAO: Ago; FERRO PINTADO, CAPACIDADE
DAS PRATELEIORAS: 101 A 200KG, REFORQO: POSSUI.
10.00 UNIDADE
510,250
5.102,50
ESCADA coM 2 DEGRAUS
ESCADA coM 2 DEGRAUS, MATERIAL DE coNEEccAo= Aco INOXIDAVEL.
12.00 UNIDADE
387,600
4 651,20

MOCHO
MATERIAL DE CONFECQAO:

Aco 00

REGULAGEM DE ALTURA: A GAS.

00032

I1 I ’

FERRO

CROMADO,

ENCOSTO:

POSSUI,

6.00 UNIDADE
544,560
3.267,36
FOTOPOLIMERIZADOR
FOTOPOLIMERIZADOR DE REINAS, TIPO: LED, sEM FIO SEM RADIOMETRO.
5.00 UNIDADE
915,800
4.579,00
CADEIRA..
CADEIRA, MATERIAL DE c0MEEccAo= Aco ou FERRO PINTADO, BRAQOS: NAO
POSSUI, REGULAGEM DE ALT: NAO POSSUI, RODIZIOS: NAO POSSUI,
ASSENTO E EcosTo ESTOFADO.
24.00 UNIDADE
281,160
6.747,84
COMPRESSOR ODONTOLOGICO
COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO: 30 A 39 L,
POTENCIA: 1 A 1,5HP: CONSUMO 6 A 7 PES, ISENTO DE oLEo sIM.

00035

00036

6.00 UNIDADE
4.410,900
LONGARINA 3 LUGARES
LONGARINA, MATERIAL DE
coMEEccAo DO ASSENTO
POLIPROLENO, NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES.
4.00 UNIDADE
1.467,960

26 465,40

E

ENCOSTO:
5.871,s4

BIOMBO
MATERIAL DE CONFECQAO:

AQO

INOXIDAVEL,

TAMANHO TRIPLO,

RODIZIO:

POSSUI.

5.00
00037

UNIDADE

643,550

POLTRONA HOSPITALAR, MAT.
DE
CONFECQAO:
ASSENTO E ENCOSTO:
COURVIN,
CAPACIDADE:
ACIONAMENTO MANUAL.

3.00
00038

3.2l7,75

POLTRONA HOSPITALAR

UNIDADE

AGO
OU FERRO PINTADO,
ATE l20KG, RECLINAQAO:

l.511,670

4.535,0l

ESTETOSCOPIO INFANTIL —

Estetoscopio Infantil — material de confeccao do auscultador: ago
inoxidavel, tipo: duplo.
12.00 UNIDADE
64,017
768,20
00039

\

DETECTOR FETAL

Detector Fetal ~ tipo: de mesa,
tecnologia: digital, display:
possui, tamanho monitor: de 3 a 5 pol, alimentacao: rede elétrica
e bateria.
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10.00

UNIDADE

ﬂdﬂg

1.276,05O

on

12.760,5O

00040

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
esfigmomanémetro adulto — tipo: analégico, material de confeccao
da bracadeira: nylon ou tecido em algodao.

00041

BALANQA DIGITAL

8.00

UNIDADE

139,200

balanca digital portatil

maxima de pesagem:
estrutura em aco,

no
peso

200

kg,

2.232,193

display

13.393,16

modo de operacao:
digital,
da concha:
minimo 540 X 290

(mm), tara: possui.
4.00 UNIDADE

NEGATOSCOPIO

negatoscopio — tipo: 02 corpos
5.00 UNIDADE
00044

capacidade

de confeccao:

BALANQA ANTROPOMETRICA INFANTIL

balanca antropométrica infantil —
capacidade: até 16
kg,
dimensées

00043

material

liquido da balanca: maximo 6 kg,

integrado: possui, tara: possui.
6.00 UNIDADE
00042

1.113,60

— modo de operacao: digital,

minimo

an

CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA

1.338,350

5.353,40

l.261,833

6.309,17

(EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)

cadeira odontolégica completa
(equipo/
sugador/ refletor)
—
terminais: até 3,
equipo: tipo cart ou acoplado,
comando da
cadeira: pedal, cabeceira:
possui,
refletor: possui,
seringa
triplice: possui, peca reta: possui, contra angulo: possui, micro
motor: possui, caneta
de
rotacao: possui,
unidade auxiliar
(sugador): possui, mocho: possui, cuba: porcelana ceramica.
6.00 UNIDADE
31.766,667
190.600,00
00045

ULTRASSOM ODONTOLOGICO

ultrassom odontologico —
cavitador:
nao
possui,
jato
de
bicarbonato integrado: possui,
caneta e transdutor do ultra—som
autoclavavel: possui.
6.00 UNIDADE
4.054,167
24.325,00
00046

SUPORTE DE SORO

suporte de soro — tipo:
inoxidavel.
10.00 UNIDADE
00047

pedestal,

material

de confeccao: aco

757,500

7.575,00

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO

ventilador pulmonar pressométrico

e

volumétrico

—

ventilador

pulmonar eletrénico microprocessado
para pacientes neonatais,
pediatricos e adultos. possuir os seguintes modos de ventilacao
ou modos ventilatorios
compativeis:
ventilacao
com
volume
controlado ventilacao com
pressao
controlada
ventilacao
mandatéria intermitente sincronizada ventilacao com suporte de
pressao ventilacao com suporte a volume
ventilacao com fluxo
continuo, ciclado a tempo e com pressao limitada, inclusive em
simv ou modo volume garantido para pacientes neonatais terapia de
oxigénio de alto fluxo ventilacao em dois niveis, ventilacao nao
invasiva, inclusive em neonatal

pressao positiva continua nas
vias aéreas —

cpap

ventilacao

de

back

up no minimo nos modos

espontaneos com possibilidade de inclusao de modo de ventilacao
proporcional com sincronismo/ adaptacao do paciente—ventilador
para uma melhor mecanica respiratoria
(nava, , smartcare, pav,
asv, ava ou similar)

sistema de controles:
os parametros com as
suporte de no

entre 5 a

2000

minimo

ml

"\

ao menos para pacientes adultos/pediétricos.

possuir
faixas:
até

controle e ajuste para pelo menos
pressao controlada e pressao de

60cmh20

volume corrente de no minimo

frequéncia respiratoria de no minimo até 100
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rpm tempo inspiratorio de no minimo entre 0,3 a 5,0 segundos peep
de no minimo até 40 cmh20 sensibilidade inspiratoria por fluxo de
no minimo entre 0,5 a 2,0 lpm ajuste do fluxo para terapia de
oxigénio de alto fluXo de 2 a no minimo 50 l/min fio2 de no
minimo 21 a 100%.
sistema de monitorizacao: tela colorida de no
minimo 12 polegadas touch-screen, botao rotacional para ajuste de
ptrogramacao dos parametros:
monitoracao de volume por sensor
proximal ou distal
para
pacientes neonatais
e distal para
pacientes adultos principais
parametros
monitorados:
volume
corrente exalado, volume
corrente inspirado,
pressao de pico,
pressao de platé, peep, peep total, pressao média de vias aéreas,
frequéncia respiratoria total
e espontanea, tempo inspiratorio,

tempo expiratorio, fio2
ou ultrassénico ou

com monitoracao por sensor paramagnético

galvénico,

relacao

inspiratorio, volume minuto
expirado,
expiratorio, indice de stress e volume

i:e,pico

de

fluXo

constante
de
tempo
expiratorio.
calculos

automaticos de mecénica:
resisténcia,
complacéncia,
pressao de
oclusao e auto peep.
apresentacao de curvas pressao X tempo,
fluxo X tempo,
volume X tempo, loops pressao X volume, fluXo X
volume e fluXo/pressao
apresentacao
de
graficos
com
as
tendéncias. sistema de alarmes com pelo menos: alarmes de alta e

baixa pressao inspiratoria,
alto
frequéncia respiratoria, alta/baiXa
baixa, pressao de

ar

baixa,

e
baixo
volume
minuto,
fio2,
apneia, pressao de 02

falha no fornecimento de gas,

falta

de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condicao
para funcionar, ou similar. recurso de nebulizacao incorporado ao
equipamento sem alteracao da fio2 ajustada tecla para pausa
manual inspiratoria e
expiratoria.
armazenar na meméria os
ultimos parametros ajustados bateria interna recarregavel
com
autonomia de no minimo 30 minutos. o ventilador devera continuar
ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso
de emergéncia e alarmar indicando o gas faltante. acompanhar no
minimo os acessorios: umidificador aguecido, jarra térmica, braco
articulado, pedestal com
rodizios,
circuito
paciente

pediatrico/adulto, circuito paciente neonatal/pediatrico, valvula
de exalacao, mangueiras para conexao de oxigénio e ar comprimido.

compativel com protocolo de comunicacao hl7. software em lingua
portuguesa.. atendimento as normas: nbr iec 60601-1 nbr iec
60601-1-2 grau de

00048

protecao

ip21.

alimentacao

elétrica

definida pela entidade solicitante.
1.00 UNIDADE
110.091,667
APARELHO DE ANESTESIA
aparelho de anestesia ? Ideal para anestesia
ampla variedade de

pacientes

pediatricos

a

ser

110.091,67
em geral em uma

e adultos. O aparelho

deve conter os seguintes parametros ? Frequéncia: 1 a 150 Pressao
limitada maxima (cmH20):
1
a
99
Pressao
de
trabalho
maXima(cmH2O): O a 99 PEEP(cmH20):
O a 50 Pressao de Suporte
(cmH20):

0 a 80

Platé em porcentagem do tempo inspiratorio (%):
0 a 70 Volume corrente
(ml):
10 a 1600 Fluxo (l/min): 4 a 120
Relacao I:E: 4:1 a 1:10 Sensibilidade por fluxo (l/min): OFF, 2 a
30 Sensibilidade Pressao
(cm
H20):
OFF,
-1
a -20 Relacao

volume/preso (ml/kg): 7 a 12 ml/kg Silenciador
sonoro(s): 120 seg/fiXo.
Deve
conter
também

de
os

alarme(s)
seguintes

Parametros Monitorados: Volume corrente infantil, Volume corrente
adulto, Volume minuto,
FluXo,
Frequéncia respiratoria, Pressao

inspiratoria, Pressao Inspiratoria

de platé, Pressao no final da

expiracao (peep), Pressao
inspiratoria
estatica (Cstat), Complacéncia dinamica

média,
Complacéncia
(Cdyn), Resisténcia das
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Pressao

Deve conter também os Principais Alarmes:

Inspiratoria

Pressao Baixa e

Alta, PEEP BaiXo e Alto, Volume Minuto Alto e Baixo, Frequéncia
Baixa e Alta,
FiO2 BaiXa
(%) e Alta (%). Deve conter
também os
seguintes Rotametros - Escala de O2: de baiXo fluxo
10 a 1000
ml/min Escala de N20:
de baixo fluxo 10 a 1000 ml/min
Escala de
O2: de alto fluxo 1,5 a 10 1/min Escala de N20: de alto
fluXo 1,5
a 10 l/min Escala de ArComprimido: de alto fluxo 1,5 a
10 l/min.
Deve conter também Vaporizador com peso aproximado de 4,8 kg, com
capacidade na marcacao MAX de 250m1(nominal) e marcacao MIN de
35ml(nominal) Deve conter também Filtro Valvular SIVA com Valvula APL integrada:
1 a 70 cmH2O (n 10% da leitura)
Volume

corrente: 1600 ml
Balao reservatorio:

1.00

Capacidade

de Cal Sodada no canister: 1600 ml

3 litros.

UNIDADE

I

215.810,000
VALOR TOTAL R$

215.810,00
I

1.464.736,12

I

Valor total estimado: R$ 1.464.736,12 (um mllhao, quatrocentos e sessenta e quatro mil,
setecentos e trinta e sels reaise doze centavos).
3.1. O custo estimado da contratacao e o respectivo valor maximo foram apurados mediante
preenchimento de planilha de custos e formapao de precos e pesquisas de precos praticados
no mercado em contratagoes similares.
4.0. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO.

4.1. Os produtos serao fornecidos obedecendo a especificagao de cada bem, conforme 0
disposto no item 1.1 deste termo de referéncia, sendo recusado item que estiver com
alguma caracteristica diferente.
4.2. O fornecimento do material devera ser realizado de forma parcelada, para um periodo
da 12 meses, contados a partir da data de publicacao do extrato do contrato.
4.3. 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.
4.3.1. A Ordem de Compra, sera emitida, preferencialmente, por meio eletronico e
devera constar nela as informagzoes afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e
a quantidade demandada.
4.3.2. Somente serao aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totals do
item especificado na Ordem de Compra.
4.4. A montagem, quando necessaria, devera ser providenciada pelo contratado(a) em até
5 (cinco) dias uteis, contados da entrega, em data, horario e local prevlamente acordados a
Administracao, devendo ser acompanhada por servidor designado para tal fim. /
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4.5. Todo e qualquer onus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, sera de
inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentacao dos materials até o local
designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da
transportadora, nao sendo a CONTRATANTE responsavel pelo fornecimento de mao de
obra para viabilizar 0 transporte.
4.6. O objeto dessa licitacao sera recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE,
apés conferéncia do critério quantitativo, com a utilizacao de carimbo e assinatura no
canhoto da Nota Fiscal Eletronica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora,
devidamente datado e assinado.
4.7. 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 oontidas neste Termo de Referéncia.
4.8. 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
ccl-mo prorrogacao do prazo de entrega. Esse processo de verificagao de compatibilidade
sera também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituicao, e somente
apos o cumprimento dessa etapa, sera o objeto da licitagao definitivamente recebido e
aceito;
4.9. O recebimento definitivo nao excluira a responsabilidade da CONTRATADA pela

peyrfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilizaoao desse material;
4.10. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera
confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.
r

,-

5 0. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS.

5.1. Considerar 0 critério de julgamento: MENOR PRECO para cada ITEM;
6 0. OBRIGACOES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:
6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condicoes, no prazo e local indicados
pela Administragao, em estrita observancia das especificagoes do Edital e da proposta,
‘acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicagﬁes da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedénoia e prazo de garantia;
;

6.1.1.1. Os bens devem estar aoompanhados, ainda, quando for o caso, do manual
do usuario, com uma versao em portugués, e da relagao da rede de asslstencia
técnica autorizada.
/
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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 critério da
Administragao, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstrulr, as suas expensas,
no prazo maximo de O5 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragao, inerentes ao
objeto da presente licitacao.
6.1.4. Comunicar a Administracao, 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 comprovaoao.
6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, ouja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a Administragao;
6.1.6. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigao 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;
6.1.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na
lioitagao;
6.1.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada,
exceto nas condigoes autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;
7 0 OBRIGAQOES DA CONTRATANTE.

7 1. A Contratante obriga-se a:
7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario;
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens reoebidos
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 obrlgacoes da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes no
curso da execucao dos sen/icos, fixando prazo para a sua corregao;
7.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

E
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7.1.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas pela Contratada, todas as condicoes de
habilitacao e qualificagao exigidas na licitacao.
8 0. CLASSIFICACAO DOS BENS E DA DESPESA.

8.1.0 objeto desse termo de referéncia enquadra-se na categoria de bens comuns, de que,
trata a lei n° 10.520/2002, Decreto n° 10.024/2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Prfartanto, as despesas oriundas desta contratacao ficarao por conta do Orgamento Vigente.
9 0. TIIIEDIDAS ACAUTELADORAS.
I

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera, sem
a prévia manifestacao do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo 0 pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ooorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.
10.0. CONTROLE DA EXECUQAO CONTRATUAL.

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalizaoao
da contratacao sera exercida por um representante da Administragao, ao qual competira
dif"imir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo dara ciéncia a
Administracao.
10.1.1. O representante da Administracao devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao do contrato.
10.2. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relaoionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando
fofr o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.3. A fisoalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
peierante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
tésnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
nz-.1 ocorréncia 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 INFRACOES E DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infracoes e sancoes administrativas aplicaveis no curso da licitacao e

da contratacao é aquela prevista no Edital.
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ANEXO || - MODELO DE DECLARAQAO
TIMBRE DA EMPRESA

*3.
» -4

I"

(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa)
I

2,?)

DECLARACAO

\

‘<4

5346/

.

4’?'

6"x
<
69
‘ 2:5. ./‘
,..m.4e:¢"’

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitacao, na Licitacao Pregao
Eletrénico n° **/20___ - Processo n° **/20_, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
que a empresa:
1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal e inciso V do art.
27 da Lei Federal n° 8.666/93, de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso e insalubre e nao emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o
menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto
Federal n° 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de
outubro de 2002;
2 - Nao esta impedida de contratar com a Admlnistracao Publica;
3 - Nao foi declarada inidonea por ato do Poder Publlco;
4 - Nao incorre nas demais condicoes impedilivas da lei 8666/93.
5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitacao.

I

y

, de .................... .. de 20_.
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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ANEXO Ill — DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDICOES DO
5
EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregao e os termos
constantes no Edital Pregao Eletrénico n° **/20_ — Processo n° **/20_ e seu(s) ANEXOS e
do Rzegulamento bem como temos todas as condicoes de cumprir as exigénoias all oontidas
no que concerne a apresentacao de documentacao para fim de habilitacao.
Data:

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel

/
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ANEXO IV — MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA FINAL PARA
PRESTACAO DOS SERVIQOIFORNECIMENTO

T
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Llt-"IITACAO PREGAO ELETRONICO N° **/20_ — PROCESSO N° **/20_
Fornecedor:
CNPJ:
lnscricao Estadual:
Endereco:
Bairro:
CEP:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Banco:
Agéncia:
Conta Corrente:
VALIDADE DA PROPOSTA: no minimo 60 (sessenta) dias.
PREVISAO DE ENTREGA:
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDICOES DO EDITAL:
Sehnhor Fornecedor: Para sua maior seguranga, observe as condigoes estabelecidas no
Edital:
,-______..____.._._,__----______-..._...,._________...._.._.,_________...__----______--_._____---_....----_______..-_.,____.-_________...____.,..-......__--__________________.._..__-__.-.,________----______________-__‘
I
I
I
I
-6

Lote/I Qtde. IUnid.I
' item '
.

r-._? _ _ _ _ ... .I

Especificacoes

..... ..I..:l.......:. .I_ _ _I.I..........|
__
I_ I_-_ ..IlI....: l... .
_ 1_ _ _
II
I
,-1:.i I
_\
I
I
I-IIIIIIIIIIIIIIIIIII

.

Marcal
IModeIo

... ll..:.: .I__-.____.L __

Preco Unitario
R$

I
Il
II

I -'*-"-- -------"'1-"'1-““'_““““““""“ """""" "

II

____________________ ____________

Prego
Total

I

II
II
II
II
(I5
I
I
“P'--'---"'_'_'_-"-"“"_~“}
II
I
J
__--____-._--------__1

Valor Total e ﬁnal por extenso do Item: R$(...................................................................... ..)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracoes, e que fazemos prova

de tal condicao com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no
Edital.
IMPORTANTE:

‘

/I/

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 - CENTRO - BELA CRUZICE — CEP: 62570-000

32

»
.

‘M .1 Q\,_,

L1(,,,-ﬂu;
.,*

____’

\

>1»Q

‘
yw
9

ESTADO DO CEARA
_~ A
X
GOVERNO MUNKIEPAL DE BELA CRU221
;
3$§@
~ ‘*’
\*-\
?;“.\‘
$-

Prefeitura ¥VIun|crpa§ cie Bela Cruz

1"

</¢“

\C

1,"
1

1. Fica a municipalidade com 0 direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamagéo ou indenizagéo.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitagéo das regras deste processo
licitatério.
> Declaramos que nesta proposta estéo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impc=stos, transporte (carga e descarga) até 0 destino, taxas e encargos sociais, obrigagées
trabalhistas, previdenciérias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contatatagéo.

xxxxx

de ....... .. de 20_.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsével legal da empresa
RG do responsével
CPF do responsével

/
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ANEXO v - MODELO DE DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE C’,
7&5

A‘

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa)

/Qa

E,

.;§i:\sS ¢

A0 (a) Pregoeiro do Municipio xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento de licitagao, sob a modalidade Pregéio Eletrénico n° **/20_ - Processo n°
**/20_, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:
o Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguagoes que se
fagam necessarias;
0' Comprometemo-nos a manter, durante a execugéo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitaoao e qualificagéo
, exigidas na licitagao;
o Comprometemo-nos a repassar na proporgéo correspondente, eventuais redugoes de
pregos decorrentes de mudangas de allquotas de impostos incidentes sobre 0
fornecimento do objeto, em fungéo de alteragoes de legislagéo correspondente,
publicada durante a vigéncia do Contrato;
oé Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.° 8.078 - Cédigo de
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregao Eletronico n°
**/20_ — Processo n° **/20_, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx — PR.
Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.
, em

de

de 20_.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsével legal da empresa
RG do responsével

CPF do responsavel
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ANEXO v| - MODELO DE oEcLARAcZ\o DE ENQUADRAMENTO N0 REGIME DE
MIGROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE no LICITANTE
SER UMA ME ou EPP).
\,\&2mq,,;E
1-Q’; ~,
_/ Q
TIMBRE DA EMPRESA

$57

(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

V“

_\

2\

V

1’
4"
i\k3

/‘§*“1%

( )MlCRDEMPRESA
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_
no

(Razao

Social

da

Empresa)

CNPJ

n°

,

, inscrita
Enderego:

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ n°
, cumpre os requisitos legais para a qualificacéo como microempresa ou

empresa de pequeno porte estabelecidas pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em
especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido
nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedacoes
constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e que se
comgjromete a promover a regularizagao de eventuais defeitos ou restricoes existentes na
documentacéo exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do
certame.
i

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

( ) SIM ( )N/KO

Locall Data

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa

RG do responsavel
CPF do responsavel

/
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ANEXO Vll
MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE VlNCULO FAMILIAR 3 _‘_
(papel timbrado da empresa)
5 »\b-‘ll>;Z;*.
1

\

or

‘

K

*

§1

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

é

ii”

£>w

’fl»
?~ %?\g

4 »/’7l§§gSA5i,-‘, CT9

;~;:>:I!4‘J

(nome
empresarial
da
licitante)
,
inscrita
no
CNPJ
n°: ’
, com sede na
(enderego
completo )
, por intermédio de seu representante legal, 0(a)
Sr.(a)
, infra-assinado, po|1ador(a) da Carteira de
ldenltidade n°
e do CPF/MF n°
,
para fins do presente processo licitatorio, DECLARA néo possuir em seu quadro societario
conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até 0 terceiro grau, de servidor pL'1blico da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que impossibilite a participacao no referido Pregao Eletronico n° **/20_

xxxxxxxxxxxxxxx, .......... .. de ............................. . . de .......... . .

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel

/
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ANEXO Vlll - Ficha técnica descritiva do objeto

I

/1 O

S.-Q
Q

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

"->.1:-

¢"' \(,/ff”,

, /”/'

/‘

3

J1‘;

/ml».

Ntimero do edital:

‘;~"‘\(,/V

Drgao comprador:

Lote/Item

MARCA
oEscR|cAo QUANT
e
MODELO

"

T\g}';\"L

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preco para o lote (mico (em R$):
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente
requisitos de habilitacao e que nossa proposta esta em conformidade com
exigéncias do instrumento convocatorio (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributacao
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3°
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Somente na hipétese de o licitante ser Microempresa ou Empresa
Pequeno Porte (ME/EPP).
Data:

os
as
de
da
de

Observacao: por forca da legislacao vigente, é vedada a identificacao do licitante.
>
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ANEXO IX - Minuta do Termo de Contrato
O(A) <<UNID_GEST», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
<<ENDERECO_UNIDADEGESTORA», lnscrito no CNPJ (MF) sob 0 n° <<CGC_PREFEITURA»,
representado pelo(a) Sr.(a) <<NOME_RESP_LIClTACAO» 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 Cédula de
Idenﬁidade n°
SSP/_ e CPF (MF) n°
,tém 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/O2 e da Lei n°
8.666/93, mediante as cléusulas que se seguem:

c|.A'usu|_A PRIMEIRA - Do OBJETO
1. O,-presente Contrato tem como objeto AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE BELA CRUZ/CE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1.

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

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formagao 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 Iavratura 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.
CLAUSULA QUARTA - DA EXECUQAO DO CONTRATO

1. A execucao deste Contrato, bem como os casos nele omlssos regular-se-ao pelas

clauzsulas contratuais e pelos preceitos de direito pL'|bIico, aplicando-se-Ihes, supletivamente,
os p-rincipios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do
artigo 54, da Lei n° 8.666/93 comblnado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma
legal.
/
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
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1. O prazo de vigéncia deste Contrato sera de <<PERIODO__VIGENClA», com validade e
eficacia legal apés 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:
I 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do
CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
' 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
emp *egados da CONTRATADA;
1.4 devolver os produtos que nao apresentarem condicoes de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicacao a ser feita pelo
Servico de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizacao de Fornecimento expedida pelo Servico de
Almoxarifado, o 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
1. Caberé a CONTRATADA:

1.1 - responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
dos servigos, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuigoes;
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,
porém sem qualquer vinvulo empregaticio com o orgao;
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1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por cracha, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a
boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
i

_ 1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do

CONTRATANTE;
_ 1.5 - responder pelos danos causados diretamente a Adminlstracao do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante 0 fornecimento do
produto, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorizacao de Fornecimento, de acordo
com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (trés) dias Uteis apos o
recebimento da Autorizacao de Fornecimento expedida pelo do Servigo de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condicoes de consumo, no prazo
maxlmo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicacao expedida pelo
Servico de Almoxarifado;
. 1.9 - comunicar ao Servico 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 obrigaooes assumidas, todas as condlcoes de habilitacao e
qualificacao exigidas no Pregao n° __.
CLAUSULA QITAVA - DAS OBRIGAQDES SQCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. AICONTRATADA cabera, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaooes
sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na
época propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com
0 CONTRATANTE;
' 1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes
estabelecidas na Iegislagzao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da

espécie, forem vitimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em
conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;

l

1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relaoionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia; e
.
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3 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao deste Contrato.
2. Aginadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao do
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com 0 CONTRATANTE.
CLAQSULA NONA - DAS OBRIGAQDES GERAIS

1. Devera a CONTRATADA observar, também, o segulnte:
1.1 - expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculacao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizacao da Administracao do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratacao de outra empresa para o fornecimento do produto objeto
deste Contrato.
CL/-'\;USULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO
I
i

1. Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim,
représentando o CONTRATANTE, permltida a contratacao de terceiros para assisti-Io e
subsidia-Io de informacoes pertinentes a essa atribuicao.
2. Afs decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor desigano para
essef fim deverao ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) <<UNID_GEST», em tempo
habit para a adocao das medidas convenientes.
\

3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia do Contrato, para representa-Ia administrativamente sempre
que for necessario.
1

r

-

CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTAQAO

1. A atestacao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabera ao Chefe do

Sen/ico de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro sen/idor designado para esse fim.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA

/
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1. A.despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, esta a cargo da dotacao
orcamentaria <<DOTACAO_ORCAMENTA».
i

CLAl.lSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A-CONTRATADA devera apresentar nota fiscal para Iiquidacao 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) <<UNID_GEST».
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 CDNTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os
produtos fornecidos nao estlverem em perfeitas condiooes de consumo ou em desacordo com
as especificacoes apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizacoes devldas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. N-enhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de Iiquidaoao
qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou de
compensacao financeira por atraso de pagamento.
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 compensaoao
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo pagamento da parcela, ser a segulnte:
EM == I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratorlos;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)
56?
365
Z
‘

/
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6.1 - A compensagao financeira prevista nesta condicao sera incluida em fatura a ser
apresentada posteriormente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO Do 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 apresentagao das devldas
justificativas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 AUMENTO OU SUPRESSAO
1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A -CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicoes Ilcltadas os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressoes resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

c|_Ausu|_A DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. P-Dla lnexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e
demais obrigacoes assumidas, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoesz
1.1 - adverténcia;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre 0 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 décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o
maxlmo 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 Sétima deste Contrato, recolhida no prazo maxlmo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicacao oficial;
/
I
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I 1.4 - multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o
maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injus-tificadamente ou por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a
solicltacao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Clausula
Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicacao oficial;
1.5 - suspensao temporaria de participar em Iicitacao e impedimento de contratar com a
Administracao do do(a) <<UNlD_GEST», por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de Iicitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punlcao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
A 2.1 - ensejar o retardamento da execuoao do objeto deste Contrato;
2.2 - nao mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo lnidoneo;

2.4 - fizer declaracao falsa;
» 2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
2.7- nao celebrar o contrato;
2.8- deixar de entregar documentacao exigida no certame;
2.9 apresentar documentagao falsa.
3. Além 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 referldas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificado e aceito
peIaAdministracao do CONTRATANTE, em relacao a um dos eventos arrolados no item 2
desta Clausula, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
5. As sancoes de adverténcia e de impedimento de Iicitar e contratar com a Adminlstracao do
CONTRATANTE, poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
1

-

1. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
.
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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 antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzlda a termo no processo da Iicitacao,
desde que haja conveniéncia para a Administragao do CONTRATANTE;
5 2.3 - judicial, nos termos da Iegislacao vigente sobre a matérla.
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.

c|_Ausu|_A DECIMA OITAVA - DA VINCULACAO Ao EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregao n°

, ouja realizacao decorre da

autoxfizacao do Sr(a). <<NOME_RESP_LlCITACAO», e da proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA
DECIMA NONA - DO FORO
\

1. As questoes decorrentes da execucao deste lnstrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro do Municipio de <<CIDADE», com
exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, Iavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de Iidas, sao assinadas
pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
<<C|DADE» - <<UF_MUN|C|PlO», em

g

CONTRATANTE

de

de

CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:
1.'

/
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