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ANEXO I- TERMO DE REFERENCJA
1.
OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREc;os PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISic;Ao DE RECARGAS DE GAS GLP P13 E P45 PARAATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
1.2 Modalidade: Pregao Eletronico, Regime de Execucao Indireta, Empreitada Menor Preco
Global, Modo de Disputa: "Aberto e Fechado",
2.

ESPECIFICA(:AO DETALHADA

Lote I - Recarga de Gas
Item

Descricao

Unid.

Qtd.

Valor
Unit
(R$}

Valor
total (R$)

Recarga de gas 13Kg
Unid.
125
109,42
13.677,50
Recarga de gas [botijao gas liquefeito de petr6leo
- GLP), material chapa aco tipo gas propanebutano,
capacidade
botijao
13kg,
fogao
residencial, normas tecnicas ABNT 8.460.
02
Recarga de gas 45Kg
Unid.
431,87
19.434,15
45
Recarga de gas (botijao gas liquefeito de petr6leo
- GLP), material chapa aco tipo gas propanebutane,
capacidade
botijao
45kg,
fogao
industrial, normas tecnicas ABNT 8.460.
Valor total estimado do lote: R$: 33.111,65 (Trinta e tres mile cento e onze reais e sessenta e
cinco centavos)

01

Lote II- Aquisi~.ao de Vasilhame de Gas
Item

Descricao

Unid.

Qtd.

Valor
Unit
(R$}

Valor
total
(R$)

01

Vasilhame de gas 13Kg
Vasilhame de gas, material chapa aco, tipo
capacidade botijao
13kg, aplicacao fogao
residencial.
Vasilhame de gas 45Kg

Unid.

15

232,67

3.490,05

Unid.

06

1.006,30

6.037,80

02
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Vasilhame de gas, material chap a aco, tipo
capacidade botijao 45kg, aplicacao fogao
industrial
Valor total estimado do lote: R$: 9.527,85 (Nove mile quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e
cinco centavos 1
Valor total estimado da Iicitacao: R$: 4·2.639,50 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta
e nove reais e cinquenta centavos)
3.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATA~O E DO USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PRE~OS
3.1. A presente contratacao propoe-se, em sintese, atender as demandas do municipio em suas
atividades de proporcionar assistencia, melhor atendimento e Assistencia Social a populacao.
em especial a cozinha comunitaria, manutencao dos projetos sociais mantidos por esta
Secretaria, bem como na manutencao das atividades desta Secretaria visando atendimento a
populacao,

3.2. 0 objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens comuns, de que tratam a Lei
nQ 10.520/02 e o Decreto nQ 5.450/05, por possuir padroes de desempenho e caracteristicas
gerais e espedficas, usualmente encontradas no mercado. A opcao pela adocao do Sistema de
Registro de Precos (SRP) deve-se ao fato de este Sistema ser um forte aliado aos princf pios da
eficiencia e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens a
Administracao, reduzindo a quantidade de licitacoes, por registrar prec;:os e disponibiliza-los
por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem
entraves burocraticos, etc. Assim, enquadra-se no Decreto n2 7.892/13, artigo 32, incise III e
IV.
4. DA FORMALIZAc;.,\0, VIGENCIA DO CONTRATO, REAJUSTE EDA SUBCONTRATA~O
4.1. Para o fornecimento dos produtos serao emitidas ordens de compra, em conforrnidade
com as propostas vencedoras, para a Empresa vencedora;
4.2. O presente instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data da
assinatura ate 31 de dezembro do exerci cio corrente.
4.3. Do Reajuste
4.3.1. Os prec;:os contratados sao fixos e irreajustaveis, ressalvadas as hip6teses previstas no
artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.3.2. No caso de solicitacao do equilibria economico-financeiro. a contratada devera solicitar
formalmente a Adrninistracao, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
procedencia do pedido, sendo que o mesmo sera encaminhado a assessoria jurfdica do
municipio para o devido parecer; e caso o gestor da Secretaria contratante entender que os
elementos solicitados justificam o equilibrio proceder-se-a com o termo de aditivo;
4.4. Da Subcontratacao
4.4.1. Nao sera admitida, ainda que parcialmente, a subcontratacao para o atendimento do
objeto da presente licitacao:
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4.4.2. Ede inteira responsabilidade da contratada a execucao contratual do objeto da presente
licitacao.
4.1. CONDI~OES GERAIS DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

4.1.1. Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete, tributos e
demais onus atinentes a entrega do objeto.
4.1.2. Do transporte:
a) 0 transporte dos vasilhames devera ser realizado pela Contratada em vefculos especiais,
conforme estabelecido pelo CTB e demais legislacao complementar.
4.1.3. Condicoes de Fornecimento:
a) A contratacao da empresa classificada, respeitados os demais criterios aqui descritos, farse-a pelo fornecimento do objeto, de acordo com as condicoes especificadas neste documento
para atendimento as necessidades das unidades de Assistencia Social descritas nesse projeto.
b) Os produtos devem ser entregues preferencialmente em horario comercial no endereco
indicado pela Contratante, na circunscricao do Municipio de Santana do Cariri. Em caso de
urgencia, a entrega devera ser imediata.
c) Todas as entregas deverao ser acompanhadas por funcionarios devidamente indicados
pelas unidades recebedoras determinadas pelo gestor da unidade.
d) A empresa fornecedora responsabilizar-se-a pela entrega dos produtos e no ato do
recebimento serao inspecionados de acordo com a legislacao vigente;
e) A Contratada tera um prazo maximo de ate 24 horas, ap6s notificacao por escrito para
realizar a troca do produto caso seja rejeitado pela Contratante.
f) Prazo de Entrega: em ate 03 [tres], dias corridos, contados da ernissao da ordem de compra.
4.1.4. Quanto ao Pagamento:
a) 0 pagamento advindo do objeto sera proveniente dos recurses do orgao participante e sera
efetuado ate 30(trinta) dias contados da data da apresentacao da nota fiscaljfatura
devidamente atestada pelo gestor da contratacao, mediante credito em conta corrente em
name da contratada no Banco do Brasil.
b) A nota fiscal/fatura que apresente incorrecoes sera devolvida a contratada para as devidas
correcoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data
de apresentacao da nota fiscal/fatura corrigida.
c) Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
d) E vedada a realizacao de pagamento antes da execucao do objeto ou se o mesmo nao estiver
de acordo com as especificacoes deste instrumento.
4.2. DA FISCALIZA~O E EXECU~A.O DOS SERVI~OS
4.2.1. Os produtos deverao serem entregues no local discriminado na ordem de services.
emitida pela Secretaria de Assistencia Social;
4.2.2. Os produtos licitados poderao obedecer a um cronograma de execucao, a partir das
caracterfsticas que se apresentam nos quantitativos discriminados na ordem de services,
emitido pela administracao da Secretaria de Assistencia Social, no local indicado;
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4.2.3. A execucao dos produtos sera acompanhada e fiscalizada por Setor da Secretaria de
Assistencia Social, o qual devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fie!
e correta execucao para fins de pagamento;
4.2.4. Os services contratados deverao ser executados, observando rigorosamente as
condicoes contidas no Termo de Referencia, nos anexos desse instrumento e disposicoes
constantes de sua proposta, bem ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a
responsabilidade pelo pagamento de todos os impastos, taxas e quaisquer onus de origem
federal, estadual e municipal, bem corno, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao que lhes sejam
irnputaveis,
5. DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA
5.1. Sao obrigacoes da Empresa:
5.1.1. Entregar os produtos dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificacoes
exigidas e constantes neste Projeto Basico.
5.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal,
atendendo prontamente a quaisquer reclarnacoes:
5.1.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso a Prefeitura Municipal de
Santana do Cariri / CE;
5.1.4. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros bens de
propriedade da Prefeitura Municipal, quando esses tenham sido ocasionados por seus
funcionarios durante sua entrega;
5.1.5. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracao, desde que praticada por seus
empregados nas dependencias da Prefeitura Municipal;
5.1.6. Comunicar ao service de almoxarifado da Prefeitura Municipal, qualquer anormalidade
de carater urgente, referente ao fornecimento dos materiais;
5.1.7. Manter, em compatibilidade com as obrigacoes de regularidade fiscal em dias,
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas;
6. DAS OBRIGA<;OES DA CONTRA TANTE
6.1. Exercer a fiscalizacao dos services por servidores especialmente designados e documentar
as ocorrencias havidas.
6.2. Prestar as inforrnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos
empregados da Contratada.
6.3. Comunicar a contratada, quaisquer irregularidades nos services prestados, objetivando a
imediata reparacao.
6.4. Proporcionar a contratada as condicoes ajustadas a fim de que possa desempenhar
normalmente os services.
6.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucao do Contrato, em especial,
aplicacao de sancoes, alteracoes e revis6es do Contrato.
7. DO PRE<;O
7.1. 0 preco unitario maxima e valor maxima que a Administracao aceitara pagar pelo objeto.
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7.2. A Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de s6 divulgar o valor estimado ap6s o
encerramento da etapa de lances do pregao.
7.3. Nos precos apresentados deverao estar inclufdas todas as despesas com materiais, maode-obra, ferramentas, equipamentos, taxas, tributos, incidencias fiscais e contribuicoes de
qualquer natureza ou especie, encargos sociais, salaries, custos diretos e indiretos e quaisquer
outros encargos, quando necessaries a perfeita execucao do objeto da Licitacao,
8. DAATA DE REGISTRO DE PRE<;:OS
8.1. A Secretaria de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri-ce sera o
orgao gestor da Ata de Registro de Precos de que trata este edital;
8.2. A Ata de Registro de Precos, elaborada conforme o anexo do Edital, sera assinada pelo(a)
Ordenador(a) de despesas da Secretaria de Assistencia Social, orgao gestor do Sistema de
Registro de Precos ou, por delegacao, por seu substituto legal e pelos representantes de cada
um dos fornecedores legalmente credenciados e identificados; tera vigencia de (12) doze
meses, a contar da data de sua assinatura;
8.2.1. A alteracao da Ata de Registro de Precos e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerao a disciplina do Decreto Federal nQ 7.892/2013;
8.2.2. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Precos,
inclusive o acrescimo de que trata o § lQ do art. 65 da Lei n? 8.666/93, sem prejufzo da
possibilidade de alteracoes dos contratos eventualmente firmados;
8.3. Os precos registrados na Ata de Registro de Precos serao aqueles ofertados nas propostas
de precos dos licitantes vencedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar os produtos
com precos iguais ao do licitante vencedor na sequencia da classificacao do certame;
8.4. 0 registro a que se refere o item 8.3 tern por objetivo a forrnacao de cadastro de reserva,
no caso de exclusao do primeiro colocado da ata, nas hip6teses previstas no art. 11 do Decreto
n° 7.892/2013;
8.5. A Ata de Registro de Precos, uma vez lavrada e assinada, nao obriga a Administracao a
firmar as contratacoes que dela poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizacao de
procedimento de licitacao, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo
assegurada ao detentor do Registro de Precos a preferencia em igualdade de condicoes:
8.6. 0 participante do SRP (Sistema de Registro de Precos], quando necessitar, efetuara
aquisicoes junto aos fornecedores detentores de precos registrados na Ata de Registro de
Precos, de acordo com os quantitativos e especificacoes previstos, durante a vigencla do
documento supracitado;
8.7. Os fornecedores detentores de precos registrados ficarao obrigados a fornecer os produtos
do objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Precos], nos prazos a serem
definidos no instrumento contratual e no local especificado no Termo de Referenda do edital;
8.8. 0 detentor de precos registrados que descumprir as condicoes da Ata de Registro de
Precos, recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro
de Precos). nae aceitando reduzir os precos registrados quando estes se tomarem superiores
aos de mercado, ou nos casos em que for declarado inidoneo ou impedido para licitar e
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contratar com a Administracao publica, e ainda, por razoes de interesse publico, devidamente
fundamentado, tera o seu registro cancelado;
8.9. A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri-Ce providenciara a publicacao do extrato da
Ata do Registro de Precos na Imprensa Oficial, diario oficial dos municf pios do estado do CearaAPRECE;
8.10. Os precos registrados poderao ser revistos a qualquer tempo em decorrencia da reducao
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados;
8.11. A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri-Ce convocara o fornecedor para negociar o
preco registrado e adequa-lo ao preco de mercado, sempre que verificar que o preco registrado
esta acima do preco de mercado;
8.12. Nao havendo exito nas negociacoes com os fornecedores com precos registrados, o gestor
da Ata, podera convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os precos de
mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Precos:
8.13. Serao considerados precos de mercado, os precos que forem iguais ou inferiores a media
daqueles apurados pela Administracao para os itens registrados;
8.14. As alteracoes dos precos registrados, oriundas da revisao dos mesmos, serao publicadas
na Imprensa Oficial, diario oficial dos municfpios do estado do Ceara-APRECE;
8.15. As demais condicoes contratuais se encontram estabelecidas no Anexo - Minuta da Ata
de Registro de Precos:
8.16. As quantidades previstas neste Termo de Referenda sac estimativas maximas para o
perfodo de validade da Ata de Registro de Precos, reservando-se a Administracao da Prefeitura
Municipal de Santana do Cariri-CE, atraves do orgao participante, o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessario ou mesmo abster-se de adquirir o item especificado;
8.17. 0 licitante que deseje cotar o(s) produto(s) com precos iguais aos do licitante vencedor
devera
Manifestar-se neste sentido quando da declaracao do vencedor da licitacao, devidamente
registrada na ata da sessao do pregao eletronico ou presencial;
8.18. 0 registro a que se refere o subitem 8.17 tern por objetivo a formacao de cadastro de
reserva, para ser utilizado nas hip6teses em que o vencedor, quando convocado, nao assinar a
ata de registro de precos (art. 13, § unico do Decreto Federal n° 7.892/13) ou tiver seu registro
cancelado nas hip6teses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal n° 7.892/2013 (art. 11,
§ 3Q do Decreto Federal n° 7.892/13), oportunidade em que podera ser revogada a adjudicacao
ea hornologacao ja efetivadas, isso sem prejuizo da aplicacao das cominacoes previstas em Lei
e/ou no edital;
8.19. A habilitacao dos fornecedores remanescentes que cornpoem o cadastro de reserva sera
efetuada no prazo e condicoes estabelecidos no edital;
8.20. A Ata de Registro de Precos fara constar a relacao dos licitantes que manifestaram
interesse em fazer parte de Cadastro de Reserva, na sequencia da classificacao do certame,
conforme permissivo legal do art. 11, inc. II do Decreto Federal nQ 7.892, de 23 de janeiro de
2013.
9. DAS INFRA<;OESE DAS SAN<;OESADMINISTRATIVAS
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9.1. Ficara impedido de licitar e contra tar com o Municipio, pelo prazo de ate 05 ( cinco) anos,
conforme artigo 7Q da Lei nQ 10520/2002, c/c a Lei nQ 8.666/93, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
9.1.1. Ensejar retardamento da execucao do objeto do certame;
9.1.2. Cometer fraude fiscal;
9.1.3. Apresentar documento ou declaracao falsa;
9.1.4. Nao mantiver a proposta;
9.1.5. Comportar-se de modo inid6neo;
9.1.6. Falhar ou fraudar na execucao do processo licitat6rio, inclusive tumultuando a sessao
de julgamento de propostas ou qualquer fase do processo;
9.2. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores, e no
caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado do cadastro por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas no Edital e na Ata e das demais cominacoes legais.
9.3. Alern do acima exposto, a adjudicataria, sujeitar-se-a as penalidades abaixo descritas:
9.3.1. Aplicacao das sancoes constantes nos Artigos 86 e 87, da Lei nQ 8.666/93, pela
inobservancia das condicoes estabelecidas para o fornecimento ora contratado, a saber:
a) Advertencia:
b) Suspensao do direito de licitar e impedimenta de contra tar com a Administracao:
c) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor correspondente
ao item a ser fornecido, observado o valor minima de R$ 100,00 (cem) reais;
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da obrigacao, pela nae aceitacao da nota de
empenho/nota de compra dentro do prazo de validade da proposta ou pela nao entrega dos
produtos ou pela nao assinatura do contrato;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, sancao
esta de cornpetencia exclusiva do Secretario, podendo a reabilitacao ser requerida ap6s
decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicacao:
f] Multa de 10% (dez por cento) a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item, ou parte
do item entregue fora das especificacoes ou com defeitos, a qual sera descontada do valor
relativo a pr6xima parcela a ser paga.
9.4. As sancoes previstas nas alineas "b" e "e" do subitem anterior, poderao ser aplicadas,
tambern, nas hip6teses de que trata o Art. 88 da Lei nQ 8.666/93.
9.5. 0 licitante que obtiver objetos adjudicados, no caso de inexecucao parcial ou total das
condicoes fixadas nesse edital, erros ou atrasos injustificados na entrega dos produtos e ainda,
quaisquer outras irregularidades, a Administracao podera garantida previa defesa, aplicar a
adjudicataria as seguintes sancoes:
a) Advertencia:
b) Multa compensat6ria, aplicada automaticamente, correspondente a 0,33% (tres decimos e
3 centesimos] ao dia, porno maxima 30 (trinta) dias de atraso na entrega do objeto constante
na respectiva Nota de Empenho - NE, calculados sobre o valor total da referida NE, com
contagem dos dias excedentes do prazo previamente acordado, sem prejuizo das demais
sancoes:
,·
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c) Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, sem prejuizo das
demais penalidades legais;
c.1.) a multa acima prevista dobrara em caso de reincidencia, nao podendo ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do valor da parcela, sem prejuizo da cobranc;:ade perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade de rescisao contratual.
d) Multa por descumprimento integral do compromisso, correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor adjudicado e homologado, aplicado a adjudicataria que se recuse a retirar ou a
receber a respectiva Nota de Empenho, ou assinar Contrato;
e) Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimenta de realizar contratos com
a Administracao Publica, por prazo nao superior a 05 ( cinco) anos na forma disposta do Artigo
7Q da Lei nQ 10.520/2002.
f) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contra tar com a Adrninistracao Publica, enquanto
perdurarem os motives relatives a punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a
pr6pria Autoridade que aplicou as penalidades.
9.6. Sera assegurado ao fornecedor, previamente a aplicacao das penalidades mencionadas
neste item, o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.
9.7. A aplicacao de uma das penalidades previstas neste item nae exclui a possibilidade de
aplicacao de outras.
10. DA DOTA~AO OR~AMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da contratacao do objeto, correrao a conta da(s) dotacaofoes)
orcamentariafs] consignada(s) no orc;:amento do orgao contratante, a ser informada na
lavratura do instrumento contratual ou outro instrumento habil, Nao sendo necessario indicar
a dotacao orcarnentaria, que somente sera exigida para a formalizacao do contrato ou outro
instrumento habil, conforme art. 07, § 2Q, do Decreto Federal nQ 7.892, de 23 de Janeiro de
2013.
11. DA HABILITA~AO

11.1. Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) podera verificar o eventual
descumprimento das condicoes de participacao, especialmente quanta a existencia de sancao
com o municipio de Santana do Carin-Ce, conforme Lei 8.429 /92 Lei de Improbidade
Administrativa, que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral
da
Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
<http://www.portaldatransparencia.gov. br / ceis>);
b) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis par Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
[ustica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/ consul tar _requerido.php> ).
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11.1.1.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tarnbern de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lein° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa jurfdica da qual seja socio
majoritario:
11.1.2. Constatada a existencia de sancao, o(a) Pregoeiro(a) reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicao de participacao,
11.2. Nao ocorrendo inabilitacao, a documentacao de habilitacao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar sera verificada.
11.2.1. Os documentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicacao em orgao
da imprensa oficial.
11.3. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
I - HABILITA~AO JURIDICA

a) copia da Cedula de Identidade do (s) socio (s), Titular ou representante legal da empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de todas as alteracoes:
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e todos os seus aditivos ou ultimo aditivo, desde
que consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso
de sociedade por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
d) inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercfcio;
e) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;
II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas (CNPJ);
b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicflio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatfvel com o objeto contratual;
c) prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Municipal de seu domicflio (Certidao Negativa
de Debitos Municipais);
d) prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de seu domicflio;
e) prova de regularidade fiscal para com os tributos e contribuicoes federais ea dfvida ativa
da uniao, abrangendo inclusive as contribuicoes sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do
paragrafo unico do art. 11 da Lei n> 8.212, de 24 de julho de 1991;
f) prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS);
g) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a [ustica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa, nos termos do Tftulo VII-Ada Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 452, de 1 Q de maio de 1943 Alterada pela Lei NQ
12.440, de 07 de julho de 2011- DOU DE 08/07 /2011;
Obs. 0 licitante que for isento de tributos municipais, ficara livre de apresentar a certidao
negativa de tributos municipais desde que apresente em substituicao a essa um documento
que comprove a referida isencao.
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III - QUALIFICA«;Ao TECNICA
a) Comprovacao de aptidao para efetuar o fornecimento compativel com as caracteristicas do
objeto da licitacao, atraves da apresentacao de atestados de desempenho anterior, fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprobat6rio da capacidade tecnica para
atendimento ao objeto da presente licitacao:
b) Certificado de posto revendedor / distribuidor emitido pela Agencia N acional de Petr6leo ANP;
c) 0 licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo Pregoeiro, todas as informacoes
necessarias a cornprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, c6pia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as atividades;
d) A apresentacao dos documentos de habilitacao em desacordo com o previsto neste item
inabilitara a proponente e podera ser aplicada penalidade de acordo com o estabelecido pela
autoridade competente;
e) Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverao estar
em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverao estar no nome da filial, exceto
aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em name da matriz;
f] 0 nao atendimento de qualquer das condicoes aqui previstas provocara a inabilitacao do
licitante vencedor.
IV - QUALIFICA«;Ao ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro do prazo de validade;
b) Balance Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balances
provis6rios, podendo ser atualizado, quando encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de
apresentacao de proposta, pela variacao do IGP-DI (indice Geral de Precos - Disponibilidade
Interna, publicado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV) ocorrida no periodo, ou de outro
indicador que o venha substituir, comprovando que a licitante possui boa situacao financeira,
avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um) inteiro.
c) Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balance Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis, devidamente datadas e assinadas pelo responsavel da empresa, e por profissional
de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
d) 0 Balance Patrimonial e Dernonstracoes Contabeis deverao ser apresentados em c6pia
autenticadas das folhas do livro diario onde os mesmos se encontram transcritos,
acompanhados de c6pia autenticadas dos termos de abertura e encerramento dos respectivos
livros, ou por publicacoes em jornais de grande circulacao ou diario oficial, quando se trata de
Sociedade An6nima.
e) As pessoas juridicas obrigadas a adotar a Escrituracao Contabil Digital - ECD, bem como as
sociedades ernpresarias que facultativamente aderiram ao sistema, nos termos da Instrucao
Normativa da Receita Federal do Brasil n? 1420/13, poderao apresentar a ECD, desde que a
documentacao contabil corresponda, necessariamente, ao exercicio anterior a licitacao.
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f) A composicao da boa situacao financeira da empresa sera verificada por meio do calculo do

-..,,/

indice contabil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que
apresentarem os indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores ou iguais a 01 (um), extraidos das seguintes formulas:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG =
Ativo Total --Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
f.1) Justificativa: Os indices coadunam-se com o art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram
estabelecidos em valores razoaveis para avaliar a qualificacao econ6mico-financeira dos
licitantes. 0 indice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo,
relacionando tudo que se convertera em dinheiro no curto prazo com as dividas tambern de
curto prazo. lndice menor do que 1,00 demonstra que a empresa nao possui recursos
financeiros para honrar suas obrigacoes de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade
das atividades da empresa. 0 indice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento
da empresa a longo prazo, relacionando tudo que se converted. em dinheiro no curto e no
longo prazo com as dividas tambern de curto e de longo prazo. lndice menor do que 1,00
demonstra que a empresa nao possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas
dfvidas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das atividades da empresa.
Nesse azo, os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § SQ, da Lei 8.666/93, pois
permitem a cornprovacao da situacao financeira da empresa de forma objetiva, foram
estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliacao da situacao financeira
das empresas e nae frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois foram
estabelecidos em patamares minimos aceitaveis:
g) As empresas optantes pelo sistema simples de tributacao, ficarao isentas de apresentacao
do que se refere o item acima, conforme art. 25 c/c art. 26, paragrafo 2° e art. 27 da Lei
complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, mediante apresentacao dos seguintes
documentos:
g.1) Declaracao do contador da empresa licitante, constando que a empresa e optante pelo
Sistema Simples de Tributacao (Simples Nacional), estado assim isenta da apresentacao das
dernonstracoes contabeis para fins de participacao em certames licitat6rios;
g.2) Declaracao anual do Simples Nacional.
h) Comprovacao de capital minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao
(para cada lote cotado pelo licitante).
V- DECLARA<;:OES

a) Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n? 9.854, de 27 /10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
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b) Declaracao de conhecimento de to dos os pararnetros e elementos do produto / services a ser
ofertados e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo
da habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores,
conforme modelo constante dos Anexos do edital (art.32, §2Q, da Lei n? 8.666/93.
12. DAS DISPOSl~C>ESGERAIS
12.1. Os proponentes sao respcnsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao, podendo responder judicialmente
pelas inforrnacoes prestadas.
12.2. 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio poderao realizar diligencia nas instalacoes do
adjudicatario, e em documentos apresentados na licitacao, com vistas a verificar a veracidade
das inforrnacoes prestadas.
12.3. Os licitantes deverao apresentar proposta com validade de 60 (sessenta) dias, devendo
inforrnar, ainda, numeros de telefone, endereco completo e name do preposto para o
atendimento das solicitacoes da Contratante.
12.4. Nos termos da Lei nQ 8.666/93, constituira documento de autorizacao para o infcio do
service. o contrato acompanhado da ordem de compra.
12.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas na interpretacao
deste devera ser encaminhado ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri - CE,
por escrito, no endereco da mesma.
12.6. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposicoes constantes da legislacao
pertinente.
12. 7. 0 Foro para dirimir as quest5es relativas ao presente Termo sera o da Comarca de
Santana do Cariri, Estado do Ceara, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

ORD. DE DESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL
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ANEXO II - PROPOSTA DE PRE<;:OS

O PREGOEIRO da PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA DO CARIRI-CE.
Ref.

PREGA.O ELETRONICO NQ 28.01.2022.01-SRPE

Senhor Pregoeiro, tendo examinado o Edital do Pregao Eletronico N°28.01.2022.01-SRPE,
cujo objeto e o REGISTRO DE PRE~OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI~A.O DE
RECARGAS DE GAS- GLP P13 E P45 PARAATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE apresentamos a presente

proposta para, conforme planilha de precos, anexa.
Sendo:
Lote I - Reearga de Gas
Item

Descri~ao

01

Recarga de gas 13Kg
Recarga de gas [botijao gas liquefeito de
petr6leo - GLP), material chapa aco tipo
gas propano-butano, capacidade botijao
13kg, fogao residencial, normas tecnicas
ABNT 8.460.
Recarga de gas 45Kg
Recarga de gas [botijao gas liquefeito de
petr6leo - GLP), material chapa aco tipo
gas propano-butano, capacidade botijao
45kg, fogao industrial, normas tecnicas
ABNT 8.460.
Valor Global do Late: R$

02

Marca

(

Unid.

Qtd.

Unid.

125

Unid.

45

R$Vl.
Unit.

R$Vl.

R$Vl.
Unit

R$Vl.

Total

_)

Lote II - Aquisi~aode Vasilhame de Gas
Item

Descricae

01

Vasilhame de gas 13Kg
Vasilhame de gas, material chapa aco, tipo
capacidade botijao 13kg, aplicacao fogao
residencial.
Vasilhame de gas 45Kg
Vasilhame de gas, material chapa aco, tipo
capacidade botijao 45kg, aplicacao fogao
industrial
Valor Global do Late: R$

02

Marca.
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Outrossim, declaramos que:
a) nos precos oferecidos estao inclusas todas as despesas de fornecimento dos bens, impastos,
encargos, taxas, royalties, seguros, frete - carrego e descarrego;
b) os bens serao entregues, conforme estipulado na ordem de compra, na sede do Municipio
de Santana do Cariri;
c) 0 prazo de garantia dos bens e de_ (
) meses, contados a partir da data
de entrega na Prefeitura de Santana do Cariri.
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a) efetuar a entrega dos bens
solicitados na ordem de compra, no prazo maxima de (
) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da ordem de compra concordamos em manter a validade desta
proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado a partir desta data. Ate que o contrato
seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte, observada as
condicoes estipuladas no Edital de Pregao,
Nome, qualificacao e assinatura do responsavel legal.
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ANEXO III - DECLARA(:OES
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGAO ELETRONICO N° 28.01.2022.01-SRPE

DECLARA(:AO I

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Munier pio de Santana do
Cariri, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nQ 9.854, de 27 /10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nae
emprega menores de 18 ( dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da
Lei.

............. (UF),

de

de

..

DECLARANTE
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III.II.) 2° Modelo de Declaracao:

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipalde Santana do Cariri
PREGA.OELETRONICO N° 28.01.2022.01-SRPE

.·-~·'../::

.....

DECLAIµ\(:AO
II
.:~,.:.
'-:,,'.·.=-·.- ...

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junta ao Municipio de Santana do
Cariri, Estado do Ceara, que tern pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos
produtos a serem ofertados no presente certame licitat6rio e que sua proposta atende
integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da
Lei.
........... (UF),

de

de

.

DECLARANTE
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III.III.) 3° Modelo de Declaracao:
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Carirl
PREGAO ELETRONICO N° 28.01.2022.01-SRPE

DECLARA~A.0111

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDORJ,' DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municfpio de Santana do
Cariri, Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente
impeditivo de nossa habilitacao para participarno presente certame licitat6rio, bem assim que
ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, nos termos do art.32,
§2Q, da Lei n.? 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
............. (UF),

de

de

.

DECLARANTE
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ANEXO IV -ATA DE REGISTRO DE PREc;:os
PROCESSO LICITATORIO N° 28.01.2022.01-SRPE
Ao(s) _ dias do mes de_ de 20_, na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, CE.
com sede na Rua
atraves da(o) Secretaria municipal de _,
Orgao
Gerenciador do presente Registro de Precos, representado(a) pelo(a) Sr(a)
de CPF nQ
___
_,ea empresa
sediado(a)
inscrita no CNPJ
neste
ato representada pelo(a) Sr.(a)
inscrita sob CPF nQ
em consonancia
com o artigo 15, inciso II, da Lei nQ 8.666/93, com suas alteracoes posteriores, e das demais
normas aplicaveis, em face da classificacao das propostas apresentadas no PREGAO
ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREC::OS NQ
-SRPE, e tendo homologado o
processo supra citado, RESOLVEregistrar os precos para REGISTRO DE PREc;:os PARA
FUTURAE EVENTUALAQUISic;:A.o DE RECARGAS DE G.A.S-GLP P13 E P45 PARAATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA
DO CARIRI-CE, da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificacao por ela( s) alcancadals) e na( s) quantidade( s) cotada(s), tendo sido os referidos
precos os menores oferecidos pela(s) empresa(s) cujas proposta(s) fora(m) classificada(s), e
em conformidade com as disposicoes a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. REGISTRODE PRE<;OS PARAFUTURAE EVENTUALAQUISic;:Ao DE RECARGAS DE GAS GLP P13 E P45 PARAATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNICf PIO DE SANTANADO CARIRI-CE.
2. DOS PREc;:os ESPECIFICAc;:OESE QUANTITATIVOS
2.1.0 preco registrado, as especificacoes do objeto e as demais condicoes ofertadas na (s)
proposta ( s) sao as que seguem:
Lote I - Recarga de Gas
Item
01

02

Descricac

Marca

Recarga de gas 13Kg
Recarga de gas [botijao gas liquefeito de [
petr6leo - GLP), material chapa aco tipo
gas propano-butano, capacidade botijao
13kg, fogao residencial, normas tecnicas
ABNT 8.460.
Recarga de gas 45Kg
Recarga de gas [botijao gas liquefeito de I
petr6leo - GLP), material chapa aco tipo
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gas propano-butano, capacidade botijao
45kg, fogao industrial, normas tecnicas
ABNT 8.460.
Valor Global do Lote: R$

r

_)

Lote H - Aquisicao de Vasilhame de Gas

Ite
m
01

02

Descricao
Vasilhame de gas 13Kg
Vasilhame de gas, material chapa aco, tipo
capacidade botijao 13kg, aplicacao fogao
residencial.
Vasilhame de gas 45Kg
Vasilhame de gas, material chapa aco, tipo I
capacidade botijao 45kg, aplicacao fogao I
industrial
Valor Global do Late: R$

Marca

(

Unid.

Qtd.

Unid.

15

Unid.

06

R$Vl.
Unit.

R$Vl.
Total

)

3. ORGAO PARTICIPANTE

3.1. Sao orgaos e entidades publicas participantes do registro de precos, tendo coma
gerenciador a Secretaria de Assistencia Social do munici pio de Santana do Cariri-Ce.
4. VALIDADE DAATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir da data de sua
assinatura, nao podendo ser prorrogada.
5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1. A Administracao realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao
superiores a 180 ( cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos
registrados nesta Ata;
5.2. Os precos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual reducao dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administracao promover as negociacoes junto ao (s) fornecedor (es);
5.3. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado par motivo
superveniente, a Administracao convocara o (s) fornecedor(es) para negociar(em) a reducao
dos precos aos valores praticados pelo mercado;
5.4. 0 fornecedor que nae aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade;
S.S. Quando o preco de mercado tornar- se superior aos precos registrados e o fornecedor nao
puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:
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5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a cornunicacao ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao:
5.6. Nao havendo exito nas negociacoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogacao
desta ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da contratacao
mais vantajosa;
5.7. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
5.7.1. Descumprir as condicoes da ata de registro de precos:
5.7.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Adrninistracao, sem justificativa aceitavel:
5.7.3. Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hip6tese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou
. c:, .
5. 7.4. Sofrer sancao administrativa Cl!j6/ efeito torne-o proibido de celebrar contra to
administrativo, alcancando O orgao gerenciador e orgaofs) participante(s).
5.8. 0 cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos equipamentos e materiais 5. 7.1,
5.7.2 e 5.7.4 sera formalizado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contradit6rio
e a ampla defesa;
5.9. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.9.1. Por razao de interesse publico: ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS
6.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer orgao
ou entidade da administracao publica que nao tenha participado do certame licitat6rio,
mediante anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condicoes e as regras estabelecidas na Lei n? 8.666, de 1993, e
no Decreto Federal nQ 7.892, de 2013.
6.2. A manifestacao do orgao gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesoes
feitas por orgaos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada a realizacao de
estudo, pelos orgaos e pelas entidades que nao participaram do registro de precos, que
demonstre o ganho de eficiencia, a viabilidade e a economicidade.
6.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicoes
nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento
nao prejudique as obrigacoes anteriormente assumidas com o orgao gerenciador e orgaos
participantes.
6.4. As contratacoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a 50% ( cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocat6rio e registrados na ata de registro de precos para o orgao gerenciador e orgaos
participantes.
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ata de registro de preens sao limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o orgao gerenciador e
orgaos participantes, independentemente do numero de orgaos nao participantes que
eventualmente aderirem.
6.6. Ao orgao nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacoes contratualmente assumidas e a aplicacao,
observada a ampla defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relacao as suas pr6prias contratacoes,
informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
6.7. Ap6s a autorizacao do orgao gerenciador, o orgao nao participante devera efetivar a
contratacao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Precos.
6.8. Cabera ao orgao gerenciador autorizar.rexcepcional e justificadamente, a prorrogacao do
prazo para efetivacao da contratacao, respeitado o prazo de vigencia da ata, desde que
solicitada pelo orgao nao participante.
6.5. As ades6es

7. CONDI<;:OESGERAIS
.
7.1. As condicoes gerais do fornccimcnto..tais coma os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigacoes da Administracao
do fornecedor registrado, penalidades e demais
condicoes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referenda, Anexo I ao edital do
processo licitat6rio nQ
7.2. E vedado efetuar acrescirnos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acrescimo de que trata o § 1Q do art. 65 da Lei nQ 8.666/93.

e

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor,
que, depois de Iida e achada em ordern, vai assinada pelas partes
Santana do Cariri/CE,

_

CONTRATADA

CONTRATANTE
Testem unhas:
01.
CPF:

_

02.
CPF
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ANEXO V- MINUTA TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATORIO N° 28.01.2022.01-SRPE
A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri/CE, pessoa juridica direito publico, atraves da
Secretaria de Assistencia Social, com sede na rua
inscrito no CNPJ sob o
n2 14.199.035/0001-06, neste ato representada pelo seu Ordenador de Despesas, Sr.
inscrito no CPF nQ
doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a) empresa
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n2
_,
sediado(a) na
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a)
portador(a) da Carteira de ldentidade nQ
e
de CPF nQ
e em observancia as disposicoes da Lei nQ 8.666, de 21 de jun ho
de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PROCESSODE
LICITA<;AO N2
mediante as clausulas e condicoes a seguir enunciadas.
1. Cl.AUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato ea AQUISI~AO DE RECARGAS DE GAS - GLP
P13 E P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, os quais integram este instrumento, independente
de transcricao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato
contados da data de sua assinatura.

e ate 31 de dezembro

do ano em exercfcio,

3. CLA.USULA TERCEIRA - PRE<;O
Item

Descricao

Marca

Unid.

Qtd.

R$VI.

R$Vl.

Unit.

Total

3.1. 0 valor global total do presente Termo de Contrato e de R$
(
).
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impastos, encargos sociais, trabalhistas, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessaries ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.
4. Cl.AUSULA QUART A - DOTA~AO OR~MENT ARIA
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4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orcarnentaria

pr6pria, prevista no orcarnento da

de recurses:

_

na classificacao

fonte

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacao da nota fiscal/fatura, acompanhada dos demais documentos comprobat6rios do
cumprimento das obrigacoes da Contratada.
5.2. 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da nota
fiscal/fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no
Termo de Referenda e neste Termo de Contrato.
0 "atesto" da nota fiscal/fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da nota
fiscal/fatura apresentada pela Contratada com os bens efetivamente entregue a Contratante,
bem como as seguintes comprovacoes, que deverao obrigatoriamente acornpanha-la:
a. Da regularidade fiscal, constatada atraves de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacao mencionada no artigo 29 da Lein° 8.666, de 1993; e
b. Do cumprimento das obrigacoes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura

que tenha sido paga pela Administracao.

5.3. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente
ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a cornprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando
qualquer onus para a Contratante.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nQ 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impastos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favored do
previsto na referida Lei Complementar.
5.4. 0 pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria de credito, mediante dep6sito em
conta-corrente, na agenda e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislacao vigente.
S.S. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
5.6. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
5. 7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nae tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandose a seguinte formula:
EM= Ix N xVP
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
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I = fndice de atualizacao financeira, calculado

I

= (6 I 100)
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scgundo a formula:

365

N = Nurnero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso

6. CLAUSULA SEXTA- REAJUSTE EDA SUBCONTRATA<;A.O
6.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis. ressalvadas as hip6teses previstas
artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;

no

6.2. No caso de solicitacao do equilibria economico-financeiro, a contratada devera solicitar
formalmente a Adrninistracao, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
procedencia do pedido, sendo que o mesmo sera encaminhado
assessoria jurfdica do
municf pio para o devido parecer; e caso o gestor da Secretaria contratante entender que os
elementos solicitados justificam o equilibria proceder-se-a com o termo de aditivo;
6.3. Da Subcontratacao
6.3.1. Nao sera adrnitida, ainda que parcialmente, a subcontratacao para o atendimento do
objeto da presente licitacao:
6.3.2 Ede inteira responsabilidade da contratada a execucao contratual do objeto da presente
licitacao

a

7. CLAUSULA SETIMA- CONDI<;OES GERAIS DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. Nos precos propostos ja estarao inclufdas as despesas referentes a frete, tributos e demais
onus atinentes a entrega do objeto.
7.1.1. Do transporte:
a) 0 transporte dos vasilhames devera ser realizado pela Contratada em veiculos especiais,
conforme estabelecido pelo CTB e demais legislacao complementar.
7.2. Condicoes de Fornecimento:
a) A contratacao da empresa classificada, respeitados os demais criterios aqui descritos, farse-a pelo fornecimento do objeto, de acordo com as condicoes especificadas neste documento
para atendimento as necessidades das unidades de Assistencia Social descritas nesse projeto.
b) Os produtos devem ser entregues preferencialmente em horario comercial nos enderecos
constantes nesse projeto. Em caso de urgencia, a entrega devera ser imediata.
c) Todas as entregas deverao ser acompanhadas por funcionarios devidamente indicados pela
unidade recebedora determinadas pelo gestor da unidade.
d) A empresa fornecedora responsabilizar-se-a
pela entrega dos produtos e no ato do
recebimento serao inspecionados de acordo com a legislacao vigente;
e) A Contratada tera um prazo maxi mo de ate 24 horas, ap6s notificacao por escrito para
realizar a troca do produto caso seja rejeitado pelo Contratante.
f) Prazo de entrega: em ate 03 (tres), dias corridos, contados da ernissao da ordem de compra.
7.3 Quanta ao Pagamento:
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a) 0 pagamento advindo do objeto sera proveniente dos recursos do orgao participante e sera
efetuado ate 30(trinta) dias contados da data da apresentacao da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratacao, mediante credito em conta corrente em
nome da contratada.
b) A nota fiscal/fatura que apresente incorrecoes sera devolvida a contratada para as devidas
correcoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data
de apresentacao da nota fiscal/fatura corrigida.
c) Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condicoes de habilttacao e qualificacao exigidas na Iicttacao.
d) E vedada a realizacao de pagamento antes da execucao do objeto ou se o mesmo nae estiver
de acordo com as especificacoes deste instrumento.
8. CLAUSULAOITAVA- FISCALIZA~AO
.
8.1. Os produtos deverao ser entregues no local discriminado na ordem de compra, emitida
pela Secretaria de Assistencia Social;
··
8.2. Os produtos licitados poderao obedecer a um cronograma de entrega, a partir das
caracteristicas que se apresentam nos quantitativos discriminados na ordem de compra,
emitido pela administracao da Secretaria de Assistencia Social, no local indicado;
8.3 A entrega dos produtos sera acornpanhada e fiscalizada por Setor da Secretaria de
Assistencia Social, o qual devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel
e correta execucao para fins de pagamento;
8.4 Os produtos contratados deverao ser entregues, observando rigorosamente as condicoes
contidas no Termo de Referenda, nos anexos desse instrumento e disposicoes constantes de
sua proposta, bem ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impastos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e
municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao que lhes sejam imputaveis.
8.5 0 Fornecimento e prazo dos produtos deverao ser feitos de acordo com as solicitacoes e
necessidades da Secretaria de Sande e dentro da validade do contrato;
8.6 Os produtos serao fornecidos de forma a nae comprometer o funcionamento das atividades
diarias da contratante.
9. CLAUSULANOVA· OBRIGA~OES DA CONTRATANTE
9.1. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados e documentar
as ocorrencias havidas;
9.2. Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos
empregados da Contratada;
9.3. Comunicar a contratada, quaisquer irregularidades nos services prestados, objetivando a
imediata reparacao:
9.4. Proporcionar a contratada as condicoes ajustadas a fim de que possa desempenhar
normalmente os services:
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Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucao do Contrato, em especial,
aplicacao de sancoes, alteracoes e revisoes do Contrato;
10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGA~OES DA CONTRATADA
10.1. Sao obrigacoes da Empresa:
10.2. Executar os services dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificacoes
exigidas e constantes no termo de referencia, anexo I- do processo de pregao eletronico
n°
e demais clausulas do edital.
10.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal,
atendendo prontamente a quaisquer reclarnacoes:
10.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso a Prefeitura Municipal de
Santana do Cariri/CE;
10.5. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros bens de
propriedade da Prefeitura Municipal, quando esses tenham sido ocasionados por seus
funcionarios durante sua entrega;
10.6. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracao, desde que praticada por seus
empregados nas dependencias da Prefe1tuta Municipal:
10. 7. Comunicar ao service de almoxarifado da Prefeitura Municipal, qualquer anormalidade
de carater urgente, referente ao fornecimento dos materiais;
10.8. Manter, em compatibilidade com as obrigacoes de regularidade fiscal em dias, assumidas,
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigiclas.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS SAN~OES ADMINISTRATIVAS
11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos,
conforme artigo 7Q da Lei nQ 10.520/2002, c/c a Lei n? 8.666/93, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
11.1.1. Ensejar retardamento da execucao do objeto do certame;
11.1.2. Cometer fraude fiscal;
11.1.3. Apresentar documento ou declaracao falsa;
11.1.4. Nao mantiver a proposta;
11.1.5. Comportar-se de modo inid6neo;
11.2. Falhar ou fraudar na execucao do processo licitat6rio, inclusive tumultuando a sessao de
julgamento de propostas ou qualquer fase do processo;
11.3. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores, e no
caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado do cadastro por igual
perfodo, sem prejufzo das multas previstas no Edita! e na Ata e das demais cominacoes legais.
11.4. Alern do acima exposto, a adjudicataria, sujeitar-se-a as penalidades abaixo descritas:
11.4.1. Aplicacao das sancoes constantes nos Artigos 86 e 87, da Lei nQ 8.666/93, pela
inobservancia das condicoes estabelecidas para o fornecimento ora contratado, a saber:
a) Advertencia:
b) Suspensao do direito de licitar e impedimenta de contra tar com a Administracao:
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c) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor correspondente
ao item a ser fornecido, observado o valor minima de R$ 100,00 (cem) reais;
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da obrigacao, pela nao aceitacao da nota de
empenho/nota de compra dentro do prazo de validade da proposta ou pela nao entrega dos
produtos ou pela nao assinatura do contrato;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contra tar com a Adrninistracao Publica, sancao
esta de cornpetencia exclusiva do Secretario, podendo a reabilitacao ser requerida ap6s
decorrido o prazo de 02 ( dois) anos de sua aplicacao:
f) Multa de 10% ( dez por cento) a ser aplicada sabre o valor correspondente ao item, ou parte
do item entregue fora das especificacoes ou com defeitos, a qual sera descontada do valor
relativo a pr6xima parcela a ser paga.
11.5. As sancoes previstas nas alineas "b" e "e" do subitem anterior, poderao ser aplicadas,
tambern, nas hip6teses de que trata o Art. 88 da Lei nQ 8.666/93.
11.6. 0 licitante que obtiver objetos adjudicados, no caso de inexecucao parcial ou total das
condicoes fixadas nesse edital, erros ou atrasos injustificados na entrega dos produtos e ainda,
quaisquer outras irregularidades, a Adrninistracao podera garantida previa defesa, aplicar a
adjudicataria as seguintes sancoes:
a) Advertencia:
b) Multa compensat6ria, aplicada automaticamente, correspondente a 0,33% [tres decimos e
3 centesimos] ao dia, porno maxima 30 (trinta) dias de atraso na entrega do objeto constante
na respectiva Nata de Empenho - NE, calculados sobre o valor total da referida NE, com
contagem dos dias excedentes do prazo previamente acordado, sem prejufzo das demais
sancoes:
c) Multa de ate 10% (dez por cento) sabre o valor da parcela inadimplida, sem prejuizo das
demais penalidades legais;
c.1.) a multa acima prevista dobrara em caso de reincidencia, nao podendo ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do valor da parcela, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade de rescisao contratual.
d) Multa por descumprimento integral do compromisso, correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor adjudicado e homologado, aplicado a adjudicataria que se recuse a retirar ou a
receber a respectiva Nota de Empenho, ou assinar Contrato;
e) Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimenta de realizar contratos com
a Administracao Publica, por prazo nao superior a 05 ( cinco) anos na forma disposta do Artiga
7Q da Lei n? 10.520/2002.
f) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos relativos a punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a
pr6pria Autoridade que aplicou as penalidades.
11.7. Sera assegurado ao fornecedor, previamente a aplicacao das penalidades mencionadas
neste item, o direito ao contradit6rio e a ampla defesa.
11.8. A aplicacao de uma das penalidades previstas neste item nao exclui a possibilidade de
aplicacao de outras.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCtsAo

12.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78
da Lei nQ 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo
das sancoes aplicaveis,
12.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a previa e ampla defesa.
12.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei nQ 8.666, de 1993.
12.4. 0 termo de rescisao sera precedido de Relat6rio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.4.1. Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizacoes e multas;
12.4.4. Aquelas prevista no Termo de Referenda.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serao decididos pela Contratante, segundo as disposicoes contidas na
Lei nQ 8.666, de 1993 e demais normas federals de licitac6es e contratos administrativos.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICA~AO
14.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicacao deste instrumento, par extrato, na
lmprensa Oficial do Munici pio de Santana do Cariri/CE, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de
1993.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA- FORO
15.1. 0 Fora para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato
sera o da Comarca do Municipio de Santana do Cariri/CE.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas ( duas)
vias de igual tear, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Santana do Cariri/CE, _de

de

CONTRATADA

CONTRATANTE
Testemunhas:
01.
CPF:

_

02.

_

CPF
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