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A1~{Exo 1 - Trzguvio DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N“ 040/21-PE-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16116001/21/SEDUC
1 - DO OBJETO
1.1. Aquisioao de materiais didéticos e pedagégicos (brinquedos, jogos e livros) destinados as Unidades
Escolares do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas), junto a Secretaria Municipal de Educaeao do Municipio de
Varjota-Cearé.
2 - DA JUSTIFICATIVA
2.1 - A contrataeao dar-se-a pela necessidade da Aquisioao de materiais didatic-os e pedagégicos (brinquedos, jogos e
livros) destinados as Unidades Escolares do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas), junto a Secretaria Municipal de
Educ-aoao do Municipio de Varjota-Cearé;
/~

2.2 - Considerando que tal aquisigﬁo é nec-essaria para supn'r as nec-essidades da Secretaria de Educaoao,
disponibilizando as criangzas da educagao infantil niateriais didaticos e pedagogicos (brinquedos, jogos e livros),
visado melhorar 0 processo de aprendizagem, pois, as brincadeiras e as interaooes sociais entre as crianoas, s50

consideradas fundamentais no proccsso da fO1'I11a§25.0, pela qual a crianga toma decisoes, expressa seus sentimentos e
valorcs. E premissa basica criar condigoes para que a crianoa cresoa em um ambiente saudavel no sentido de gerar

recursos necessaries para desenvolver o seu potencial como ser humano, oferecendo boas oportunidades de educaoao
e também para brincar;
2.3 - Deste modo, faz-se presente neste termo, a ﬁgura da iniciaoao de tal procedimento a ﬁm de garantir as
ferramentas administrativas e uma condioﬁo favoravel a sua perfeita execuoﬁog
2.4 - Considerando que os niateriais objeto deste Tenno de Referéncia podem ser classiﬁcados como comuns, pois os

mesmos podem ser objetivamente deﬁnidos por meio de padroes usuais praticados no mercado e as escolhas feitas
poderﬁo ter base os preoos ofertados e 1150 nec-essitam de avaliagao especializada, optamos por realizar 0 certarne
através de proeedimento licitatério na modalidade Pregao Eletronic-0, amparado na Lei Federal n° 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019.

/—\

3 - DA JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DOS ITENS EM LOTES
3.1 - Infonnamos que os itens foram agrupados em lotes pelos seguintes motivos: Os itens sﬁo de mesma natureza e
guardam relag-50 entre si; Ha no mercado diversas empresas capazes de atender ao fornecimento simultaneo de todos
os itens que fazem parte dos grupos, os itens a serem adquiridos s50 comuns e ha grandes quantidades de
fornecedores no mercado; O fato da licitaeao ser por grupo também rec-ai no fato de buscar diminuir o n1'1mer0 de
forne-cedores contratados, com vistas a preservar o méximo possivel a rotina das imidades, que sao afetadas por
eventuais descompassos no fornecimento dos materiais por diferentes fornecedores. Nessa linha, o fato de lidar com
um unico fornecedor de cada segmento diminuem 0 custo administrative de gerenciamento de todo 0 processo de
contrataoao: prestaoao dos servioos e garantias dos mesmos. O aumento da eﬁciéncia administrativa do setor pﬁblico

passa pela otimizagao do gerenciarnento de seus contratos. Essa eﬁciéncia adniinistrativa também é de estatura
constitucional e deve ser buscada pela administraoao publica;

3.2 - A licitaoao, para a contrataoao de que trata o objeto deste Termo de Referéncia e seus Anexos, em lote(s)
justiﬁca—se pela neccssidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que varios fornecedores poderiio
implicar nas diﬁculdades gerenciais e, ate mesmo, na busca da unifornlidade de pregos, pois a contratagzﬁo tem a
ﬁnalidade dc formar um todo unitario. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrao de qualidade
e eﬁciéncia que pode ser acompanhado ao largo da prestagéo dos servir;-os, 0 que ﬁca sobremaneira diﬁcultado

quando se trata de diversos prestadores de servigos ou fornecedores com diversos preeos para um mesmo item;
3.3 - O 1150 parcelamento do objeto em itens, nos tennos do art. 23, §1°, da Lei n° 8.666/1993, neste caso, se

demonstra técnica e economicamente viével e nﬁo tem a ﬁnalidade de reduzir 0 carater competitive da Iicitagao, visa,
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tao somente, assegurar a geréncia segura da contrataoao, e principalmente, assegurar, nao so a mais ampla competicéo
necesséria em um proc-csso licitatorio, mas também, atingir a sua ﬁnalidade e efetividade, que é a de atender a
contento as necessidades da Administrac-50 Publica;

3.4 - O agrupamento dos itens faz-se necessario haja vista a celeridade, economia de escala, a eﬁciéncia na
ﬁsoalizaeao de contrato ﬁnico e os transtomos que poderiam surgir com a existéncia de duas ou mais empresas para a
prestacao dos servicos licitados. Assim com destaque para os principios da eﬁciéncia e economicidade, é
imprescindivel a licitacao por grupo;
3.5 - No que é pertinente aos lotes, a pratica tem demonstrado que para alguns casos a licitaeao feita por lote atende
melhor ao interesse publico que por item, tendo em vista que os itens foram divididos para atenderem a lotes
especiﬁcos, guardada a devida especiﬁcidade de cada objeto por lote. Dessa forma, além da celeridade que é urn dos
principios da licitacﬁo na modalidade pregao, os licitantes possuem a possibilidade de apresentarern melhores ofertas

/—\

nos lane-es, considerando as despesas com fretes, mao de obra, descontos obtidos com fornec-edores, etc. Sem diivida
se a empresa vem participar licitaoao sabendo que podera lograr-se vencedora apenas em um item, este material ou
servieo seré cotado bem mais caro para que a mesma 1.150 tenha prejuizos, como ja citado, com fretes, combustiveis,
manutencao, mao de obra, dentre outros, etc.;
3.6 - Muitas vezes quando a licitacao é realizada por item, ha demora em se entregar os materiais ou servig-os, por que
algumas empresas ou pessoas ﬁsicas nao eomparecem para assinar o contrato ou nao cuinprem com o mesmo. Assiin,
a Administracao tem que convocar o segundo, terceiro, quarto e demais colocados, até que consiga um que tenha
interesse de assumir aquele detemnnado item, muitas vezes com um valor que nﬁo viabiliza ser assumido de forma
isolada, o que nao ocorre em uina licitacao por lote;
3.7 - Saliente-se ainda que todos os pregos unitarios devam ser apresentados conforme 0 valor de mercado, fato este a
ser veniﬁcado nas propostas apresentadas, considerando que para esses objetos varias empresas costumam participar
do certame e os precos cotados serao veriﬁcados se realmente sﬁo os menores preeos validos apresentados;
3.8 - Portanto, inquestionavehnente a licitag:-50 realizada por lote atende melhor ao interesse pﬁblieo, ja que, dentre
outros, tem assegurado o principio da economicidade;

3.9 - Noutro ponto, observamos que quando se comprova que 0 critério de julgamento por preeo por lote se justiﬁca,
monnente por nao gerar prejuizo ao certame e ainda nao ferir a competitividade, constatamos inclusive que se torna
mais facil para qualquer licitante oferecer nienores valores para lotes com vérios itens do que para lotes com poucos
ou somente um item;
3.10 - N50 ha qualquer prejuizo ao cename com 0 critério escolhido, 0 julgamento sera procedido resguardando
principios fundamentais, tais como, igualdade e competitividade, e em conformidade com as exceeoes tratadas em lei,
tornando, portanto inexoravel a regularidade desta licitaoao;
/_\

3.11 - N50 se tem como novidade ainda neste Municipio que proceda a licitaeoes julgadas por item que atenderam
sobremaneira ao interesse publico, citamos como exemplo que alguns Pregoes realizados, que fora julgado por menor
preco por lote e fora exitoso desde o procedimento licitatorio até a execucao do contrato;
3.12 - Com efeito, as justiﬁcativas para a adogﬁo de lote nesse certame sﬁo plenamente corroboradas, por ser essa a
opcao mais adequada do ponto de vista operacional e econornico, tal como retrata a Sumula 247/TCU.

O TCU se posicionou no sentido que:
“Cabe considerar, porém, que 0 modelo para a contratagao parcelada adotado
nesse parecer utilizou uma excessiva pulverizaeéo dos services. Para cada um
de cinco prédios, previram-se vérios contratos (ar condicionado, instalacoes
elétricas e eletrdnicas, instalacoes hidrossanitarias, civil). Esta exageracla

divisao de objeto pode maximizar a inﬂuéncia de fatores que contribuern para
tornar mais dispendiosa a contrataeao (...) embora as estimativas numéricas nao
mostrein consisténcia, nao ha nos autos nenhuma evidéncia no sentido oposto,
de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administraoao. Ag
/
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contrario, os indicios sao coincidentes em considerar a lieitaoﬁo global
mais economica” (Acordao no 3140/2006 do TCU). (grifo nosso)
O TCU também tem dito que a coisa deve ser avaliada caso a caso. No Acordao 5134/2014-Segtmda
Camara, por exemplo, 0 relator foi muito l1'1cido ao aﬁrmar que o relator que nao houve a alegada afronta a
jurisprudéncia do TCU, ressaltando que:

“a interpretagrdo da Szimula/TCU 247 niio pode se restringir xi sua
literalidade, quando ela se refere a itens. A partir de uma interpretagﬁo

sistémica, hd de se entender itens, lotes e grupos”.
E um dos argumentos mais interessantes a se levar em conta na hora de optar entre ITEM ou LOTE é
a capacidade operacional da unidade para lidar com diversos contratos. Isso ﬁcou bem entendido no Acdrdﬁo
/—\

2796/2013-Plenério e no Acordao 5301/2013-Segunda Camara
No Acordao n° 2.796/2013, 0 TCU assevera que a “adjudicacﬁo por grupo ou lote nﬂo pode ser

tida, em principio, como irregular”, e admite que “a perspectiva de administrar imimeros contratos por um
corpo de servidores reduzido pode se enquadrar, em nossa visao. na excecao prevista na Stimula n“ 247, de que
haveria preiuizo para o coniunto dos bens a serem adquiridos” (grifou-se e negritou-se). Logo, a possivel
ineﬁciéncia na gestao e ﬁscalizaoio de servioos, oriunda muitas vezes de uma Adlninistracao com quadro pessoal de

servidores bastante reduzido, como acontece, em inﬁmeros Orgaos/Entidades, pode, na visﬁo do TCU, servir de
supedaneo para utilizacao do cn'tério global.
O proprio TCM/CE ja se manife-stou através do Acordao n° 688/2017, de lavra do Nobre

Conselheiro-Substituto, Dr. Davis Santos Matos, que julgou o processo 201 l.MRU.PCS.10147/12, pela possibilidade
de julgamento por lotes, a saber:

“(...) No entanto, a adjudicaeao por lote, também autorizada pela mesma
norma, nao pode ser descartada, razao pela qual continua no leque de escolhas

do gestor pnblico.”

,___

3.13 - Isto posto, optou-se por adotar um pregao do tipo menor preoo por lote, ao invés de um pregao com base no
menor preco por item, por entender que a contratacao dessa forma seria mais vantajoso e conveniente, aumentaria a
uniformidade dos valores e fornecimentos, e reduziria os riscos de conﬂitos. Além disso, mesmo em se tratando de
licitacao de tipo menor preeo por lote, os valores por item ainda assim deverao ser levados em consideraeao e
veriﬁcada sua coeréncia com 0 mercado, evitando-se distorr;-ﬁes nos valores para cada item em vistas a realidade

mercadologica.
4 - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL
4.1 - A contrataoao para o servioo, objeto deste Termo de Referéncia, esta fimdameritada com base na da Lei n°.
8666/93, Decreto l0.024/ 19, Lei n°. 10.520/'02, Lei complementar 123/06, alteracoes posteriores e demais legislaooes
aplicaveis.
5 - DA QUANTIDADE, DESCRICAO E ESTIMADO
5.1 - As quantidades, especiﬁcaooes e valor estimado conforme abaixo:
I

LOTE O01 — LOTE I

1

I

ITEM

|

I

ESPECIFICAQOES
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0001

UNIDADE

VALOR UNITARIO
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VALOR TOTAL

ALFABETO MOVEL EM MADEIRA OU PLASTICO MULTICOR
ALFABETO MOVEL EM MADEIRA OU PLASTICO MULTICOR COM 72 PECAS (52
CONSOANTES E 20
VOGAIS)
DIMENSGES DO PRODUTO: 21 CM X 26 CM X 5

cM

0002

0003
/~,

0004

0005

/\

0006

0007

0008

50.00 UNIDADE
66,000
3.300,00
BATE PINO BRINQUEDO DIDATIco E PEDAGOGICO coM MARTELO
BATE PINO BRINQUEDO DIDATIco E PEDAGoEIco coM MARTELO coMTEM 01
BASE DA MADEIRA TAMANHO 24 cM x 20 cM x 10 cM, coM 04 oRIEIcIos
vAzADos (USINADOS) + 04 PINOS DE MADEIRA coM 10 cM DE ALTURA,
PINTADOS coM TINTA EsMALTE sINTETIco AToxIco NAS coREs VERMELHO,
vERDE, AMARELQ E AZUL 1 MARTELo DE MADEIRA DE 18 cM.
36.00 UNIDADE
143,670
5.172,12
BLOCOS DE coNTRuoAo EDUCATIVO EM MADEIRA 40 PE¢As; SELECIONADOS
BLOCOS DE CONTRUCAO EDUCATIVO EM MADEIRA 40 PEcAs SELECIONADOS
CRITERIOSAMENTE QUANTO A coREs
E FORMATOS ACONDICIONADO EM
MOCHILA PLASTICA TINTAS ATOxIcAs
50 00 UNIDADE
117,000
5.s50,00
DOMINOS EDUCATIVOS MULTICOR coNEEccIoNADo EM MDF coM 28 PEoAs DE
7 cM x 3,5 cM
DoMIM0s EDUCATIVOS MULTICOR CONFECCIONADO EM MDE coM 28 PEoAs DE
7 CM x 3,5 cM
PINTADAS E SERIGRAFADAS coM TINTA uLTRAvIoLETA
AToxIcA EM UMA DAs FACES CAIXA DE MADEIRA coM TAMPA SERIGRAFADA
MEDINDO 17 CM x 9,5 cM X 4 cM
50.00 UNIDADE
95,330
4.766,50
JOGO DE BOLICHE INFANTIL; MATERIAL PLAsTIco; CONTEM 06 PINOS DE B
OLICHE
JOGO DE BOLICHE INFANTIL MATERIAL PLAsTIco coNTEM 06 PINOS DE
BOLICHE coM 25 cM DE ALTURA E 02 BOLAS coLE¢Ao cLAssIcos INFANTIS
KIT c/ 19 LIvRos RICAMENTE ILUSTRADOS
CONTENDO 16 PAGINAS EM
FORMATO BROCHURA coM GRAMPO NAS LATERAIs TAMANHO 13,5 cM x 20 cM
TITuLos DESTA COLECAO: ALIcE NO PAIs DAs MARAVILHAS A BELA
ADORMECIDA A BELA E A FERA A GALINHA Dos ovos DE OURO A PEQUENA
sEREIA A PRINCESA E o SAPO BRANCA DE NEVE
CACHINHOS DOURADOS E
os TREs URSOS CINDERELA CHAPEUZINHO VERMELHO JoAo E MARIA JoAo E
o PE DE FEIJAo os MUSICOS DE BREMEN o GATO E 0 RATO o PATINHO
FEIO o PEQUENO POLEGAR
PETER PAN 0 SOLDADINHO DE CHUMBO E
RAPUNZEL
36.00 UNIDADE
63,000
2.26s,0o
JOGO MATEMATIco LoTo MuMERIcA CONFECCIONADO
JOGO MATEMATIco LOTO N0MERIcA CONFECCIONADO EM: MDF, MADEIRA E
EvA QUANTIDADE TOTAL DE PEoAs= so QUANTIDADE DE TABULEIROS: 04
QUANTIDADE DE FICHAS: 36 QUANTIDADE DE BOLINHAS: 40 DIMEMsoEs=
TABULEIRO: 14 cM x 14 cM (L x c) FICHA: 3 cM x 3 cM (L x c)
36.00 UNIDADE
99,170
3.570,12
JOGOS DA MEMDRIA MULTICOR
JOGOS DA MEMORIA MuLTIcoR CONFECCIONADO EM MDF 20 PARES
TOTALIZANDO 40 PECAS DE 5 x 5 cM cADA SERIGRAFADAS EM POLICROMIA
ULTRAVIOLETA AT0xIcA CAIXA DE MADEIRA coM TAMPA SERIGRAFADA
DIMENsoEs Do PRODUTO: 13 cM x 13 cM x 5 CM
50.00 UNIDADE
79,500
3.975,00
JOGOS DE DAMA — TABULEIRO EM MADEIRA ou RLAsTIco c/ 24 PEcAs DE D
/
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JOGOS DE DAMA - TABULEIRO EM MADEIRA o0 PLASTICO c/ 24 RE¢As DE
DAMA MuLTIcoR, EENERD ESTRATEGIA PARA 02 JOGADORES DIMENs0Es DO
PRODUTO: 21 cM x 26 cM x 5 cM
36.00 UNIDADE
63,330
2.999,se
PRANCHA DE sELEcAo MULTICOR CONFECCIONADA EM MDF; 01 BASE MEDINDO
55,5 cM x 17
PRANCHA DE sELEcAo MULTICOR CONFECCIONADA EM MDF 01 BASE MEDINDO
55,5 CM x 17 cM x 7 cM coM PINOS FIXOS DE MADEIRA E 16 PEeAs
cEoMETRIcAs COLORIDAS, DIVIDIDAS
EM
4 FORMAS
(QUADRADO,
RETANEDLD, TRIANGULO E cIRc0Los)

0010

/“.

0011

30.00 UNIDADE
160,670
4.s20,10
QUEBRA cAEE¢As INFANTIL MULTICOR CONFECCIONADO EM MADEIRA on PLAs
TICO MEDINDO
QUEBRA cAEEeAs INFANTIL MULTICOR CONFECCIONADO EM MADEIRA 00
RLAsTIco MEDINDO 34 cM x 26 cM E CONTENDO 30 PECAS
50.00 UNIDADE
63,000
3.150,o0
TANGRAM 2s PECAS; PLASTICO E MULTICOR; DIMEMs0Es= 16 CM x 21 cM x
5 CM
TANGRAM 2s PEcAs PLASTICO E MULTICOR DIMENs0Es= 16 CM x 21 cM x 5
cM

0012

0013

0014

/—\

26.00

UNIDADE

102,330

2.660,58

TAPETE ALEABETIco
TAPETE ALEAEETIco - KIT COM 36 PEcAs EM EvA EMBORRACHADO LAVAVEL,
AT0xIco, coLoRIDo E ANTIDERRAPANTE MEDIDAS: 32 CM x 32 cM cADA
PECA E 08 M DE ESPESSURA
36.00 KIT
284,670
10.24s,12
TAPETE NuMERIco
TAPETE NuMERIco - KIT coM 36 PEcAs EM EvA EMBORRACHADO LAvAvEL,
AT0xIco, coLoRIDo E ANTIDERRAPANTE MEDIDAS: 32CM X 32cM cADA PEQA
E 08 MM DE EsPEssuRA
36.00 KIT
285,000
10.260,00
TORRES DE FORMAS GEoMETRIcAs MULTICOR CONFECCIONADAS EM MADEIRA E
MDF; 01 BASE
ToRREs DE FORMAS cEoMETRIcAs MULTICOR CONFECCIONADAS EM MADEIRA E
MDF 01 BASE coM 04 vARETAs MADEIRA DE 11 CM E 16 PE¢As DE FORMAS
GEoMETRIcAs (RETANGULO, TRIANGULO, QUADRADO E cIRcuLo) coLoRIDAs,
04 UNIDADES DE cADA FORMA GEoMETRIcA ToRRE + PECAS MEDE: 21 CM x
19 cM x 14 cM
36.00 UNIDADE
114,630
4.126,6s

LOTE 002 — LOTE II
0001

coLEcAo cLAssIcos INFANTIS; KIT c/ 19 LIvRos RICAMENTE ILUSTRADOS
coLE¢Ao cLAssIcos INFANTIS KIT c/ 19 LIvRos RICAMENTE ILUSTRADOS
CONTENDO 16 PAGINAS EM EoRMATo BROCHURA coM GRAMPO NAS LATERAIs
TAMANHO 13,5 cM x 20 cM TITuLos DEsTA coLEcAo= ALIcE NO RAIs DAs
MARAVILHAS A BELA AD0RMEcIDA A BELA E A FERA A GALINHA Dos ovos
DE OURO A PEQUENA sEREIA A PRINCESA E o SAPO BRANCA DE NEVE
CACHINHOS DOURADOS E os TREs URSOS CINDERELA CHAPEUZINHO VERMELHO
J0Ao E MARIA JOAO E 0 PE DE FEIJAO
os MDsIc0s DE BREMEN o GATO E
o RATo 0 PATINHO FEIO 0 PEQUENO POLEGAR PETER PAN
0 SOLDADINHO
DE CHUMO E RAPUNZEL
30.00
KIT

313,670
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LOTE 003 — LOTE III

I

PARQUINHOS INFANTIL CONTENDO
PARQUINHOS INFANTIL CONTENDO:
—
01 CASINHA INFANTIL COLORIDA EM
PLASTICO COM PORTA E
JANELAS
STARPLAY
TELHADO
TEXTURIZADO
2
JANELAS LATERAIS QUE ABREM E FECHAM 2 PORTAS: 1 ABRE E FECHA, 1
COM CERCA ENTRADA
PARA CORRESPONDENCIA NA
PORTA
PESO MAXIMO
SUPORTADO: 30 KG ALTURA: 1,09 M COMPRIMENTO: 90 CM LARGURA: 1,02
MTS — 01
ESCORREGADOR
INFANTIL 3 DEGRAUS COM ESCADA, EXTENSAO E
APOIO COMPOSICAO: POLIPROPILENO ALTURA: 78,5 CM COMPRIMENTO: 1,41
M LARGURA: 60 CM - 01 GANGORRA DUPLA CAVALINHO EM POLIETILENO COM
02 BANCOS E ADITIVO ANTI—UV — 01 PISCINA DE BOLAS 1,5 M COM 500
BOLINHAS E 01 TATAME EVA 1,5 X 1,5 COM 10 MM DE ESPESSURA
15.00
KIT
4.360,330
65.404,95

0001

I

VALOR TOTAL R$

I

141.982,l5

I

>,._\

5.2 - O valor global estimado da prcsente licitacao é de 141.982,15 (cento e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e
dois reais e quinze centavos);

5.3 - Os valores de referéncia estimados acima foram obtidos com base nos valores médios obtidos através das
pesquisas de preoos realizadas pelo setor competente e anexadas aos autos.

5.4 - Os itens que contiverem a indicaoao de marcas em suas especiﬁcacﬁes, serao somente para parametro de
qualidade e para facilitar a descricao do objeto a senlicitado, nao impedindo que os licitantes apresentem materiais
equivalentes, similares ou de melhor qualidade (ACORDAO n° 2401/2006 e ACORDAO n° 113/2016, e SUMULA

TCU 270).

6 - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE
6.1 - Além do previsto nas Normas Legais que regem a licitacao, a CONTRATANTE obriga-se:
6.1.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE para a
entrega dos materiais;
6.1.2 - Impedir que terceiros fornecam os materiais obj eto deste Contrato;
6.1.3 - Prestar as infonnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
6.1.4 - Devolver os materiais que nao apresentarem condioﬁes de serem utilizados;
/%

6.1.5 - Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicacao a ser feita pelo Setor competente;
6.1.6 - Solicitar, por intermédio de Autorizacao de Fornecimento ou Ordem de Compra expedida pelo Setor
competente, 0 fomecimento dos materiais objeto desta licitacao;
6.1.7 - Comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e interromper
iniediatamente 0 fomeciniento, se for o caso.
7 - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
7.1 - Cabera a CONTRATADA:
7.1.1 Responder, em relac-50 aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servicos, tais como:

a) Salarios;
b) Seguros de acidentes;
c) Taxas, inipostos e c-ontribuic-Des;

d) Indenizaoﬁes;
e) Vales-refeioﬁo;
1) Vales-transporte; e
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
7.1.2 - Manter os seus empregados suj eitos as norrnas disciplinares do CONTRATANTE, p ‘drém sein
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qualquer vinculo empregaticio com o érgao;
7.1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identiﬁcados, quando em trabalho, devendo substituir
iniediatamente qualquer um deles que seja considerado inoonveniente a boa ordem e as non11as disc-iplinares do

CONTRATANTE;
7.1.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e aoesso as dependéncias do CONTRATANTE;

7.1.5 - Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, dec-orrentes de sua
culpa ou dolo, durante o fornecimento dos materiais, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ﬁscalizaeao
ou 0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;
7.1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante 0 fornecimento dos
materiais;

7.1.7 - Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorizaoao de Fornecimento ou Ordem de Compra, de
acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ﬁteis apos o
recebimento da Autorizaoao de Fornecimento expedida pelo Setor Competente e/ou autoridade competente;
7.1.7.1 - Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitaeao justiﬁcada do
fornecedor e aceita pela Adrninistracao;
7.1.8 - Os atrasos ocasionados por motivo de fore-a maior ou caso fortuito, desde que justiﬁcados antes do
término do prazo de entrega, e ac-eitos pela contratante, nao seréo considerados como inadimplemento contratual;
7.1.9 - Efetuar a troca dos materiais considerados sem condicﬁes de uso e/ou de ma qualidade, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicaoao expedida pelo Setor competente ;
7.1.10 - Entregar os materiais no almoxarifado ou na sede da Contratante, ou onde for mencionado nas
respectivas Ordens de Compra ou Fornecimento, ﬁcando a CONTRATANTE no direito de solicitar apenas aquela
quantidade que lhe for estritamente nec-esséria, se11do as despesas com a entrega de responsabilidade da
CONTRATADA;
7.1.11 - Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessério; e
7.1.12 - A obrigaeﬁo de manter-se, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacﬁes assumidas, todas as oondioﬁes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas.

8 - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
8.1 A licitante vencedora caberao, ainda:
8.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaoﬁes sociais previstos na
legislaoao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao
/__\

nianterﬁo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
8.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaofies estabelecidas na legislacﬁo

especiﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando na
execuoao do fornecimento ou em oonexﬁo com ele, ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;

8.1.3 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fomeciinento dos materiais, originariamente ou vinoulada por prevenoﬁo, conexao ou continéncia; e

8.1.4 Assu111ir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudicaeao deste
Pregao;
8.2 A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condicao anterior, D50 transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE nem podera onerar o objeto deste Pregao, razao pela qual a
licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.

9 - DAS OBRIGACOES GERAIS
9.1 Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
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9.1.1 E expressaniente proibida a contrataeao de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Contratante
durante a vigéncia do Contrato;
9.1.2 E expressamente proibida, também, a veiculaoao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorizacﬁo da Contratante.

10 - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
10.1 - O contrato sera acon1panhado e ﬁscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando a

CONTRATANTE, pen11itida a c-ontrataeao de terceiros para assisti-1o e subsidia-lo de infonnaooes pertinentes a essa
atribuicao;
10.2 - As decisﬁes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor desig11ado para esse ﬁm deverﬁo ser
solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, en1 tempo habil para a adoeao das medidas convenientes;
10.3 - A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.
11 - DO PAGAMENTO
11.1 - O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentaeao da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada;

11.2 - O pagamento somente sera efetuado pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, que contera 0 detalhamento dos servieos prestados.
11.2.1 - A veriﬁcacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular

cumprimento das obriga<;0es assumidas;
11.3 - Havendo erro na apresentaeao da Nota Fiscal/Fatura ou dos dooumentos pertinentes a contratag-50, ou, ainda,
circunstﬁncia que impeea a liquidacao da despesa, o pagamento ﬁcara pendente até que a Contratada providencie as
n1edidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-6'1 apés a comprovaoao da regularizaeao da
situaeao, nao acarretando qualquer (“mus para a Contratante;
11.4 - Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta junto ao Cadastro de Fornecedores e, se necessério, aos

sitios oﬁciais, para veriﬁcar a manutencao das condioﬁes de habilitaoao da Contratada, devendo o resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao proce-sso de pagamento.

/-'\

11.5 - O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislaoao vigente.
11.6 - A(O) contratada(o) devera a cada pagameI1t0 pelos servioos prestados, apresentar guias de recolhimento dos
encargos incidentes na prestacao dos servioos (previdenciarios, trabalhistas e tributaries).
11.7 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
11.8 - A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura D50 tenha sido acordada no contrato.

12 - DA VIGENCIA
12.1 - O Contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura até 31 de Dezen1bro de 2022.

13 - CONSIDERACOES FINAIS
13.1 - Os fornecimentos dos materiais devera obedecer integralmente e rigorosamente as especiﬁcao6es e detalhes
fomecidos, com todas as caracteristicas a perfeita execueao.

Secretaria de Educacao
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ANEXO H

(MODELO DA PROPOSTA DE PRECO)
AO
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
Ref.: PREGAO N° 040/21-PE-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16116001/21/SEDUC

.__\

Aprcsentamos nossa proposta de precos referente a Licitacéo n° 040/21-PE-SEDUC na modalidade PREGAO, cujo obj eto
é: Aquisicﬁo de materiais didaticos e pedagogicos (brinquedos, jogos e livros) destinados as Unidades Escolares do Ensino
Infantil (Creches e Pré-Escolas), junto a Secretaria Municipal de Educacﬁo do Municipio de Va1jota~Ceara. Declaramos ter
total conhecimento das condicdes da presente licitaeao e a elas nos submetemos para todos os ﬁns de direito.
Dados da empresa licitante:
Razao social: ............................................ .. CNPJ sob n°: ...................... .. Inscricao Municipal n°: ...................... .., Inscrig-50
Estadual n°: .................... .. Endereco Completo: .............................. .. Telefone: ............ .. E-mail: ..................... ..;
LOTE
I
I

ITEM ]
I

ESPECIFICACOES
QUANTIDADE

'
VALOR UNITARIO

UNIDADE

I
VALOR TOTAL I

[DESCRICAO DO ITEM)
BI! or

TU 0»

Valor total do Lote

é dc R$

(

).

O valor global da presente proposta de precos é de R$

/\

(

).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de execucioz conforms edital.
Dados do Reprcsentante Legal para assinatura do contrato:
Nome: ......................................... .. Natural de: ......... .. Estado civil................. "Cargo/Funcéo: ............................... ..
Endereco residencial completo....................... .. Telefone:
Fax: ....................... .. E - mail: .......... .. CPF/MF n°:
.................... .. RG n°: ........................EXpedido
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estﬁo inclusos todos os impostos, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
(Local e data).
(Nome, cargo, funcao e assinatura do representante legal da licitante).
OBS.: esta proposta devera ser precnchida em papel tirnbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)
represcntante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habi1itado(s).

/‘I
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Anexo IH - modelo
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DECLARACAO

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitacﬁo do edital do Pregao n° 040/21PE-SEDUC.
Anexo III - modelo
_ "b"
DEC LARACAO

,4,

Declaramos, em atendimento ao edital do Pregao n.° 040/21-PE-SEDUC, que nﬁo possuimos em nosso qua dro
de pesso al en1pregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicﬁo
Federal de 1 988 (Lei n.° 9.854, de 1999).

' de quatorze anos na condicao de aprendiz( ).
Ressalva: emprega menor, a partir
' 0, assinalar a ressalva a cima)
(OBS: em caso afirmativ

ANEXOIH - modelo "c"
DECLARACAODEMF/EPP
Declaro, sob as penas da Lei, para habilitacéo
I no(a)

PREGAO n°040/21-PE-S EDUC , que a empresa _

, cumpre os requisilos estabeleeidos no Art . 3° da
LeiCo1nplementar n.° 12 3 , de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e
que essa emprcsa esta apta a usufruir do tr atamento favorecido eslabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar,
, inscrita no CNPJ n.°

deolara ainda que a empresa na presente data é considerada:
6.

( )MICROEMPRESA, conforme Inciso I do Artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/200 ,
./\

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme I11ciso 11 do Artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006;
( )MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, confonne § 1° do Artigo 18-A da Lei Complementar n°. 123, de
14/ 12/2006;

OBS: Assinalar com um “X” a condieao da empresa.
Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
O

(A)

,

neste

ato

denominado

CONTRATANTE,

com

sede

na

, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
, representado (a) pelo (a) Sr (a).
, portador (a) do CPF n°
, e de outro lado a licitante
, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob 0 n.°
, estabelecida na
, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por
, portador (a) do
, tem entre si justo e avencado, e celebram o presente
Instrumento, do qual sao partes integrantes 0 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 11° 8.666/93, mediante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto Aquisicao de materiais didaticos e pedagogicos (brinquedos, jogos e livros)
destinados as Unidades Escolares do Ensino Infantil (Creches e Pré-Esc-olas), junto a Secretaria Municipal de
Educacao do Municipio de Varjota-Ceara.
Empresa:
pelo Sr(a).

; C.N.P.J. n°

, estabelecida a

C.P.F. n°

ITEM DESCRICAO./ESPECIFICACOES UNIDADE

, representada neste ato

.
QUANTIDADE VALOR UNITARIO

VALORTOTAL

VALOR TOTAL R$

CLAUSULA SEGUNDA - D0 VALOR D0 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 040/21-PE-SEDUC sao meramente estimativos, confonne art. 40 da lei 8.666/93.
3. O valor do presente Contrato sao ﬁrrnes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacao da
proposta, Caso exceda o prazo de 12 (doze) meses os precos contratuais poderao ser reajustados, hipotese na qual
podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundacao Getﬁlio Vargas.
M

4. O preco registrado podera ser revisto em face da eventual reducao daqueles praticados no mercado, ou em razao de
fato que eleve o custo dos hens registrados, hipotese na qual podera ser utilizado 0 indice IGP-M da Fundacao
Getﬁlio Vargas.
CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16116001/21/SEDUC, e da

realizaoao do Pregao n°

, realizado com fundarnento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n°

8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

1. A execuoao do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-50 pelas cléusulas contratuais e pelos
preceitos de direito pﬁblico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicﬁes de direito privado, na forn1a do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso XH, do art. 55, do
mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
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1. O prazo de vigéncia deste Contrato tera inicio em / /
extinguindo-se en1
/_/ , com validade e
eﬁcacia legal apos a publicacao do seu extrato, tendo inicio e vencimento e111 dia de expediente, devendo-se excluir 0
primeiro e incluir o ﬁltirno.

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE
1. Além do previsto nas Nonnas Legais que regem a licitacao, a CONTRATANTE obriga-se:
1.1. Pennitir ac-esso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE para a entrega dos
materiais;
1.2. In1pedir que terceiros fornecam os materiais obj eto deste Contrato;
1.3. Prestar as informaeoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4. Devolver os materiais que nao apresentarem condicﬁes de serem utilizados;

»—\

1.5. Solicitar a troca dos materiais devolvidos n1ediante comunicacao a ser feita pelo Setor competente;
1.6. Solicitar, por intennédio de Autorizacao de Fornecimento ou Ordem de Compra expedida pelo Setor competente,
o fornecimento dos materiais obj eto desta licitacao;
1.7. Comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fomecirnento dos materiais e interromper
imediatamente 0 fornecimento, se for 0 caso.

CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Cabera a CONTRATADA:
1.1. Responder, em relaoao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servioos, tais como:
a) Salaries;
b) Seguros de acidentes;

c) Taxas, impostos e contribuicoes;
d) Indenizacéesg

e) Vales-refeicao;
1) 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 vinculo
ernpregaticio com o orgao;
1.3. Manter, ainda, os seus empregados identiﬁcados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente

,_\

qualquer um deles que seja considerado i11conveniente a boa ordem e as norrnas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4. Respeitar as non11as e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do CONTRATANTE;
1.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, dnrante o fomecimento dos materiais, 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 dos materiais;

1.7. Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorizacao de Fornecirnento ou Ordem de Compra, de acordo com a
necessidade e 0 interesse do CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ﬁteis apos o recebimento da

Autoﬁzacao de Fornecimento expedida pelo Setor Competente e/ou autoridade competente,
1.7.1. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justiﬁcada do fornecedor e aceita
pela Administracao;

1.8. Os atrasos ocasionados por motivo de forca n1aior ou caso fortuito, desde que justiﬁcados antes do término do
prazo de entrega, e aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual;
1.9. Efetuar a troca dos materiais considerados sem condicoes de uso e/ou de Ina qualidade, no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicacao expedida pelo Setor competente
;
1.10. Entregar os materiais no almoxan'fado ou na sede da Contratante, ou onde for mencionado nas respectivas
Ordens de Compra ou Fornecimento, ﬁcando a CONTRATANTE no direito de solicitar apenas aquela quantidade
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que lhe for estritamente nec-esséria, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da CONTRATADA;
1.11. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar ncce-ssario; e
1.12. A obrigaoﬁo de manter-se, durante toda a execuoao do contrato, em compatibilidade com as obrigaooes
assumidas, todas as condiqﬁes de habilitapao e. qualiﬁcaoao exigidas.

.-\

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
l. A licitante vencedora caberao, ainda:
1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaooes sociais previstos na legislapao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que os seus empregados nﬁo manterﬁo
nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaoﬁes estabelecidas na legislagsﬁo
especiﬁca dc acidentes dc trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando na
execugzao do fomecimento ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;
1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos
materiais, originariamente ou vinculada por prevenoao, conexao ou continéncia; e

1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudica-;:'='1o deste Pregao;
2. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condigao anterior, nao transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE nem poderé onerar 0 objeto deste Pregﬁo, razao pela qual a

licitante vencedora renuncia e-xpressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACGES GERAIS
1. Devera a licitante vencedora observar, também, 0 seguinte:
1.1. E expressamente proibida a contratagao de servidor penencente ao Quadro de Pessoal da Contratante durante a
vigénpia do Contrato;
1.2. E expressamente proibida, também, a veiculagao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia
autorizaqao da Contratante.

1.3. E expressamente proibida subcontratagtao de outra empresa para a presta95o dos servigos obj eto desta licitaqao.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
1. O contrato sera acompanhado e ﬁscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando a
,.-\

CONTRATANTE, pennitida a contrataoﬁo dc terceiros para assisti-lo e subsidia-lo dc inforrnagﬁes pertinentes a essa
atribuigzao;
2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse ﬁm deverao ser
solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, em tempo habil para a adogao das medidas convenientes;
3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTACAO
1. A atestagao das faturas correspondentes ao fornecimento dos materiais cabera ao servidor designado para esse ﬁm.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com a execugao do fornecimento dos materiais dc que trata 0 objeto deste Pregao, esta a cargo da
dotaoao organmntariaz Exercicio 2021 Atividade 0603.123650331.2.031 Funcionamento do FUNDEB 40 - Ensino
Infantil, Classiﬁcagzao economica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercicio 2021 Atividade
0603.12365033l.2.03l Funcionamento do FUNDEB 40 - Ensino lnfantil, Classiﬁcaoao econémica 3.3.90.30.00
Material de consume.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, oontados a partir da data da apresentaoao da Nota Fiscal/Fatura
pela Contratada;
2. O pagamento somente sera efetuado pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada,
que contera o detalhamento dos servigos prostados.

.~—\

2.1. A veriﬁcaoao da conformidade da Nota Fisoal/Fatwa apresentada pela Contratada e do regular cumpnlmento das
obrigag-oes assumidas;
3. Havendo erro na aprcsentagao da Nota FiscalfFatura ou dos documentos pertinentes a contrataoao, ou, ainda,
circunstancia que impeoa a liquidaoao da despesa, o pagamento ﬁcara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovaoao da regu1ariza<;5o da
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante;
4. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta junto ao Cadastro de Fornecedores e, se necessério, aos sitios
oﬁciais, para veriﬁcar a manutenoao das condiooes de habilitaoao da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

5. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.
6. A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos servioos prestados, apresentar guias de recolhimento dos

encargos incidentes na prestagxao dos servioos (previdenciarios, trabalhistas e tributaries).
7. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
8. A Contratante n50 se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que

porventura nao tenha sido acordada no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO no CONTRATO
1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
CONTRATANTE, com a apresentaoao das devidas justiﬁcativas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 AUMENTO OU SUPRESSAO
1. No interesse da Contratante 0 valor inicial atualizado do Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite
de 25% (vinte e cinco por oento), oonforme disposto no Artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93;

2. A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes licitadas, os acréscirnos ou supressoes que se ﬁzerem
necessaries;

3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condigao, exceto as supressoes
__‘

resultantes de acordo entre as partes; e

4. Serao incorporadas no contrato, através de terrnos aditivos, todas as modiﬁcaooes que se
ﬁzerem necessérias, tais como prazos, quantidades e nomaas gerais para a execueao dos servigzos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecuoao total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregao, ou pelo descumprimento dos prazos e demais

obrigaooes assumidas, a Contratante podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as sanooes a
seguir relacionadasz
1 . 1 . Adverténcia;
1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecuqao total do contrato;
1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia dc atraso e por oconéncia, até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre 0 valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo nﬁo

aoeito pela Contratante deixar de atender totalmente a Autorizaoao de Execugzao do servioo ou a solicitaoao
previstas neste Edital;
1.4. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até 0 maximo de 10% (dez
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por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente on por motivo nao
aceito pela Contratante atender parcialmente a Autorizaoao de Exec-uoao do servigao ou in solicitaoao previstas
neste Edital;

1.5. Suspensao ternporéria de participar em licitaoao e impedimento de contratar com a Administragao, por
até 2 (dois) anos;
Obs.: as multas previstas nos subitens 1.2 a 1.4 desta Condioao serao rec-olhidas no prazo méximo dc 15
(quinze) dias, c-ontados da comunicaoao oﬁcial;
2. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administragao Publica, pelo prazo dc até 5 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citaoao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punioao ou até que
seja promovida a reabilitaoao perante a propria autoridade que aplic-ou a penalidade, a licitante que:

2.1. N50 assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, ou nao retirar a nota
de empenho;
2.2. Apresentar documentaoao falsa;

2.3. Deixar de entregar/apresentar os documentos exigidos no certame;
2.4. N50 mantiver e/ou enviar a sua proposta dentro de prazo de validade;
2.5. Comportar-se de modo inidoneo;

2.6. Cometer fraude ﬁscal;
2.7. Fizer deolaragao falsa;
2.8. Ensejar o retardamento da exeouoao do certame;
2.9. Falhar na exec-ugao do contrato; e
2.10. Fraudar a exeouoao do contrato.
3. Alérn das penalidades citadas, a licitante vencedora ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrioao no
Cadastro de Fomecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA e, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

4. C-oinprovado impedimento on reconhecida forga maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Contratante em
relaoéio a um dos eventos arrolados, a licitante vencedora ﬁcara isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanooes dc adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administraoao poderao ser aplicadas 51
licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
_\

1. A inexecugao 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 poderé ser:
2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do artigo 78 da Lei mencionada;

2.2. Amigavel, por aoordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaoao, desde que haja
conveniéncia para a CONTRATANTE;
2.3. Judicial, nos ternios da legislaoao vigente sobre a matéria.

3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizaoﬁo escrita e fundamentada da autoridade
cornpetente.
3.1. Os casos de rescisao contratual serao fonnahnente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
l. Este Contrato ﬁca vinculado aos tennos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16116001/21/SEDUC e Pregao

n°

, cuja realizaoao decorre da autorizagzao do Sr(a).

, e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FOR0
/'

Rua Delmiro Golvuia, N“ 797

-5-

,¢-:-

iin.

.i,.

..

|;f3.»£=~*'
ii;

v4£i§_".i61'A

Q,»

Estado do Cearai
GOVERNO MUNICIPAL D E VARJOTA

86‘-2
CQM1

SECRETARIA DE EDUCACAO

Q

”?
°1%
<2rf__§
Q‘’

1. As questoes decorrentes da exec uca"0 deste Instrumento, que D50 possam ser dirimidas administrativamente, serao
' ' io de VARJOTA, corn exclusﬁo de qu al quer outro por mais privilegiado
proces sadas e julgadas no Foro do Mumcip
que S6] a.
E, para ﬁrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o pres ente Contrato, o qual, depois de 1'Id0, s era assinado
pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
VARJOTA - CE, em

de

CONTRATANTE

dc
CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:
,\

2.
CPF n°

1.
CPF n°

»%
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