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DESCRIÇÃO

•

Smart TV 32 polegadas com acesso à internet.

LOCAL

•

Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3).

DIMENSÕES

•

Altura máxima: 480 mm;

•

Largura máxima: 750 mm;

•

Profundidade máxima: 200 mm.

CARACTERÍSTICAS

•

Tela LED.

•

Wi-Fi integrado.

•

Acesso à internet.

•

Resolução de imagem em HD.

•

Conversor digital integrado.

•

Entradas especiais - HDMI (mínimo 2), LAN, USB.

•

Tensão (voltagem): bivolt automático.

•

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação.

•

Voltagem: 110Ve 220V, conforme demanda.

•

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da
voltagem.

GARANTIA
,_

•

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças
com defeito.
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DESCRIÇÃO

•

DVD player com Karaokê

LOCAL

•

Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3).

DIMENSÕES

•

Altura máxima: 55 mm;

•

Largura máxima: 320 mm;

•

Profundidade máxima: 240 mm.

CARACTERÍSTICAS

•

DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio;
JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -RI -RW.

•

Entrada USB.

•

Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças,
Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption.

•

Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone
frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial

•

Função Karaokê com pontuação.

•

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis
com a corrente de operação.

•

Voltagem: 11 OV e 220V, conforme demanda.

•

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indiç~ção da
voltagem.

GARANTIA

•

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenci~da de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peç~/~./r%/

com defeito.
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DESCRIÇÃO

•

Aparelho de som tipo micro system.

LOCAL

•

Creches 1, li e Ili, pré-escola e sala multiuso.

DIMENSÕES

•

Altura máxima: 350 mm;

•

Largura máxima: 450 mm;

•

Profundidade máxima: 300 mm.

CARACTERÍSTICAS

•

Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída par? fone de
ouvido;

•

Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW;

•

Rádio AM e FM;

•

Controle remoto;

•

Potência mínima: 20W;

•

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis
com a corrente de operação.

•

Voltagem: 110Ve 220V, conforme demanda.

•

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da
voltagem.

GARANTIA

•

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo .as peças
com defeito.
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DESCRIÇÃO

•

Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.

LOCAL

•

Creches 1, li e li, pré-escola, multiuso, direção, secretaria, sala dos professores,
copa, refeitório, administração.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

•

Diâmetro entre 500 e 600 mm;

•

Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%).

CARACTERÍSTICAS

•

Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás.

•

Base de fixação à parede em aço carbono.

•

Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de
fixação na parede.

•

Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar,
referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).

•

O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a
massa nominal do produto sem qualquer flexão.

•

Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso
metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do
conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do
equipamento.

•

O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos
de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado.

•

As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo
Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).

•

As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas.

•

Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com
mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta).

•

O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede".

•

Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de
0,0040 m3/s W/m para as velocidades.

•

Vazão observando-se cada uma das velocidades:
- máxima: 0,45 m3/s
- Média: 0,37 m3 /s
- Mínima: 0,33 m3 /s

•

Deverá possuir motor elétrico "monovolt".

•

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis
com a corrente de operação.

•

Voltagem: 11 OV e 220V, conforme demanda.

•

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da
voltagem.

GARANTIA

•

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças
com defeito.
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•

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Organização do
espaço físico, dos brinquedos e materiais para bebês e crianças pequenas:
manual de orientação pedagógica: módulo 4 I Ministério da Educação. Secretaria
de Educação Básica. - Brasília: MEC/SEB, 2012.

•

Site FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Governo do Estado de
São Paulo - Secretaria da Educação, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br.
- Catálogo de serviços;
- Catálogos técnicos.

•

Site FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/mobiliario-escolar.

•

Site MEC - Ministério da Educação,
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34587.

•

ABNT NBR 9050:2015 -

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos.

•

ABNT NBR 15860:2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico
- Partes 1 e 2.

•

ABNT NBR 13579-1 :2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano
e bases - Partes 1 e 2.

•

ABNT NBR 15991-1 :2011 - Cadeiras altas para crianças - Partes 1 e 2.

•

ABNT NBR 8537:2015 - Espuma flexível de poliuretano.

•

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até
20ª/250V em corrente alternada.

•

ABNT NBR 11003:2010 - Tintas- Determinação da aderência.

•

ABNT NBR 13961 :201 O- Móveis para escritório - Armários.

•

ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras.

•

ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas.

•

ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares.

•

ABNT NBR 14042:1998 - Móveis - Ferragens e acessórios - Conectores.

•

ABNT NBR 14043: 1998 - Móveis - Ferragens e acessórios - Dobradiças.

•

ABNT NBR 14044:1998 - Móveis - Ferragens e acessórios - Corrediças.

•

ABNT NBR 14045:1998 - Móveis - Ferragens e acessórios - Dispositivos de
fechamento e limitadores de movimento.

•

ABNT NBR 14046:1998 - Móveis - Ferragens e acessórios- Niveladores.

•

ABNT NBR 14047:1998 - Móveis - Ferragens e acessórios- Suportes.

•

ABNT NBR 14048: 1998 - Móveis - Ferragens e acessórios - Puxadores e espelhos e
guias para guias chaves.

•

ABNT NBR NM 60335-1 :201 O - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e
similares.

•

Resolução CONAMA Nº 275/2001 - Estabelece código de cores para diferentes tipos
de resíduos na coleta seletiva.

•

Resolução CONAMA Nº 26712000 - Dispõe sobre a proibição da utilização de
substâncias que destroem a camada de ozônio.

•

Decreto Nº 99.280: 1990 - Promulgação da Convenção de Viena para a Proteção da
Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a~,Camada de Ozônio.

t
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•

Decreto Nº 5.445:2005 - Promulgação do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

•

Portaria INMETRO Nº 20:2006 - Refrigeradores e seus assemelhados, de uso
doméstico.

•

Portaria

INMETRO

Nº

236:1994 -

Regulamento técnico

metrológico

para

instrumentos de pesagem não automáticos.

•

Portarias INMETRO Nº 269:2011 e 594:2013 -

Requisitos de avaliação da

conformidade de berços infantis.

•

Portarias INMETRO Nº 79:2011, 387:2011 e 386:2013 - Requisitos de avaliação da
conformidade para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano.

•

Portarias INMETRO Nº 683:2012, 51:2013 e 227:2016 - Qualidade para cadeiras de
alimentação para crianças.

\

•

NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.

•

NR 17 - Ergonomia.
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GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
/Jm.11 fi'arfa$ Br(tQ.p11ra: t.odqs

ANEXO li
PROPOSTA DE PREÇOS
Ao Município de Farias Brita, Estada da Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente as da
Decreta nº ID.024120!8 e das Leis nº ID.520/2002 e 8.666/1883, bem cama às cláusulas e condições da
modalidade Pregãa Eletrônica nº 2D22.D5.23.1. ·
Declaramos ainda que, após a emissão das documentas relativas à habilitagãa preliminar. não acorreu
fato que nas impeça de participar da mencionada licitação.
·
Assumimos a compromisso de bem e fielmente fornecer as produtos/bens especificadas na Anexa 1.
casa sejamas vencedar(es) da present~ Licitação'.
··
Objeta: Aquisição de mºbiliária destinada ao atendimento das necessidades das escqlas de educação
infantil da Munii:ípia de Farias Brita/CE.nas malâesda Termo de Compromisso Emendas n.º 202142087-6, firmada
com aFunda Nacional de Desenvolvimento da Eâucaçãa;:canforme especificaçã~~ apresentadas abaixa.
Item

Marca

Especifica ãa
PLAYGRDUND .- PG (PRDINFÂNCIA) - conforme especificações i:aQstanteS'
na Manual de Orientações Técnicas - Volume 01 ~Mobiliário~ Equipameríto
Escolar - Educação Infantil. da Fundo Nacional de Desenvolvime.nto da
Educa ão anexa ao Termo de Referência.

Und

Valor Tatai da Pra pasta: R$ ............... ,............ (................ ,............................. ,............ )
Proponente: ..........................................................................,.;.... ;.................. .
Endereça: ..............................................................................................~ .......... ·
CNPJ: ..................·................ ,...........
Data da Abertura: .............. ;.................. :.....;...
Horária' de Abertura: .............................:....... ,
Prazo de Entrega: Conforme Edital rrCantrata.
Validade da Proposta: BD (sessenta) clias.
Data: ..•.,....;........................... ,.............,.. .

Assinatura da Proponente

14

Valar
Unitária .

GOVERNO MUNICJPAL

FARIAS BlUTO
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ANEXD Ili
MaaELa DE DECLARAÇÃD
DECLARAÇÃD
(NOMINA EQUALIFICA DFORNECEDOR). DECLARA. para as devidasJios de direita. especialmente
para fins de prova em prai::essa lii::itatário. Pregãa Eletrônica n.º 2D22.D5.23.1. junta aa Município de Farias
Brito/CE. que não possui em seu quadro de pessoal. empregados menores de 18 (dezoito) amfs em trabalho noturno.
perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. s,alvp na i::ondiçãàJde aprendiz a partir
de 14 (quatorze) anos. nos termos do inc:i.so XXXlll..do
Art. 7º da Constituição Feaêral.
.
-'
"'.

-·

'"

:, .

~

-

Pelo que. por ser a expressão da verdade. firma a presente. sob as penas daJei.
Cidade/Estado; ... ;................'........... :.:~ ....... ..

DECLARANTE

GOVERNOMUNICIPAL

FARIAS BRITO
f,Jma Fanas I3rft(Jptul1.foâas

ANEXDIV
MDDELD DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO

(NO MINA EQUALIFICA DFORNECEDOR). DECLARA. para as devidas fins de direita. especialmente
para fins de prova em prm::esso licitatário. Pregão Eletrônica n.º 2022.05.23.1. ju~to, ao Município de Farias
Brito/CE. que cumpre integralmente os requisitos para sua habilitação. conforme prescreve o;inciso VIL do artigo 4º.
da Lei n.º 10.520 de 17 de Julho de 2002. estando ciente das penalidades aplicáv~is nos casos de He~cumprimento.
Pelo que. par ser a expressão 'âa,yerdade. firma a presente, sob as penas da Lei;
Cidade/Estado; .................................. :.... :... .

DECLARANTE·.

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS llRITO
Uma Farias Drftopqrg todos

ANEXD V
MINUTA Da CDNTRATa
CDNTRATD N.º ...........................
Coptrata que entre si celebram. de um lado a Município de
Farias Brita/CE. através tla(a) Secretaria de Educação. e da
outra a empresa ................................. ..
OMunicípio de Farias Brita. Estada da Ceará. pessoa jurídica de direita pública interna. inscrita na CNPJ/MF sob o
n.º 07.585.572/000!-00. através da(a) S~cretaria de Educação. ·neste ata reprê~entada pela(a)
1
....................................................... a(a) ·• Sr(a). • . ........................................................ inscrita(a) na CPF n.º
....................................................... apenas dena1T1inada. de CDNTRATA,NTE. e da outra Jada a empresa
...........................................................;....................:........... ,.; ... ,.__es_tabelecida na ·L.:........;..;..../:·· . ·······················.···'.··········:.···························
inscrita na CNPJ/MF sob a n.º ........:.........;:, ..L ..................:. .1este ata representada . par
........................................................................ inscrita(a) na CPF · · n.º ..................................... apenas dBnmninada- de
CDNTRATADA. resolvem firmar a presente Contrata. ten·da;em;vi~ta a resultada da Liciitação na madalidâdffllregã.a
Eletrônica n.!! 2D22.D5.23.1. tudo de acorda com as narnias; gerais da Lei n.º 8.888/83. e suas alter~ções
posteriores. bem cama com a Lei n.º I0.520/02 - Lei que Regulamenta a Pregão. na forma das clá4sulas e capdições
seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DD FUNDAMENTaLEGAL
1.1. Processa de Licitação na modalidade Pregão Eletrônica n.º 2022.05.23.l.. de,ílcarda [lOTTl íls nbrmas gerais daJei
n.º 8.888/83. e suas alterações posteriores. bemcama. com a Lei n.º I0.520~0~f-d:.ei gl!e'RElgulam~nta a>Pregãa.
devidamente homologada pela(at ....................................................... a Sr(a) ........................................;;;............. _
.·.
CLÁUSULA SEGUNDA - DD DBJETa
2.1. Opresente Instrumento t8m cama·objeta a aquisição de mabiliáriadestináda aa atendimento das necessidades
das escalas de educação infantil da Município de Farias. BritDv'CE. nas·maldes'dà1Term6 de Campramiss·a Em~nda·s n:º
202142087-8. firmada com a Funda Naí:imial"de De'senvalvirtlef1ta da Educaçãa;"cgnforme especificações'l:ipnstal1tes
na Anexa 1. da Edital· Convocatória.· nas quais a Cantr,~taqa·<sagrau-~~ ve6cedqra.foanfor111e· discrimipaaa Dª. :~·uadra
abaixa:
. ·
... · . .
. . ··
. · ...... ·
.· . . .. .

CLÁUSULA TERCEIRA - DD VALDR. DD REAJUSTE EDD REEIIUILÍBRID ECDNâMICD-FINANCEIRD
3.1. Oabjeta contratual tem a valar total de R$ .................. (. ..........................................).
3.2. Ovalar da presente contrata não será reajustada.
3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre as encargos da contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração da fornecimento. desde que objetivando a manutenção da
equilíbrio econômica-financeira inicial da contrata. na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, au previsíveis

dOVER:NO MUNICll'AL

FARIAS BRITO
Uma Farfas Brit.6 para .rodos

porém dB cansBquências incalculávBis. rBtardadarBs ou impBditivas da BXBcuçãa da ajustada. ou ainda. Bm casa dB
força maior. casa fortuita ou fato da príncipB. configurando álBa Bcanâmica Bxtraardinária BBxtracantratual. nas
tBrmas da Art. 65. Incisa li. alínBa "d" da LBi 8.666/83. dBvBnda sBr formalizada através dB ata administrativa.
3.4. Para a Bfetivaçãa da quB trata a itBm antBriar. dBvBrá a Contratada aprBsBntar rBquBrimBnta formal à
Administração Municipal solicitando a rBBquilíbria Bcanâmica-financBira da(s) prBça(s) da itBm(ns) quB SB firnr(Bm)
nBcBssária(s) para a justa rBmunBraçãa da(s) fornBcimBnta(s). dBvBnda a rBfarida pBdida SBr acompanhada da(s)
nata(s) fiscal (is) dB Bntr.ada da(s) mBrcada'ria(s). da pBríada côfllprBendidrt Bntrn a. data da contratação B da
solicitação. quB sBrá formalizada através dB TBrma Aditiva. cuja publicação da mBsma. Bm forma rBsumida. dBvBrá
sBr pravidBnciada pBla CantratantB. Bm abBdi8ncia ao disposta na § única. da Art. 61. da LBi n.º 8.666/83.

GLÁUSULA 11UARTA- na PRAZO DE VIGÊNGIA.GDNTRATUAL
4.1. OprBsBntB Contrata tBrá vigência até 31/12120.22. a cantar da data dB sua assinatura. ou Bnquanta dBcarrBr a
fornBcimBnta das produtos dBntrn da vigência da .mBsIT1ª·
·
GLÁUSULA 11UINTA ~.DA ENTREGA EREGEBIMENTD aas PRàDUTDS
5J Os pra dutos SBrãa fornBcidas dB'acardába~· as sallcitàÇõBS rBquisitadas pBla SBcrBtaria/Fundb cbmpetimte.
dBvBnda as mesmas ser entrBguBs junta à sedB dBsta! a~ ·and~ f[)r IT1Bncianada na.s rBspBctivas OrdBnspBiCa'mpra.
ficando a Administração na dirBita dB solicitar apenas:aqúBla qÜa~tidade quB lhB for BstritamBntB nBcBssária; sBnda
as dBspBsas com a Bntrega dB rBspansabilidade da Bm?rBsaCantratada.
·
.
5.2. Os produtos dBvBrãa sBr BntrBgUBS na prazo dB ÍO (dBi) dias. a cantar da rncBbimBnta da rBspBctiva Orâem'dB
Compra.
.
..
·
5.3. AContratada ficará abrigada a trocar. as suas expBnsas. as produtos qu~ viBrem a sBrrBbusêdas par justa
motiva. senda que a ata da recebimento não importara a sua acBitaçãa. ·
.· ·
·
5.4. AContratada deverá Bfetuar as entregas em transpartB ·adequada para tànta. senda quB.as prarlutas dBvBrãa
estar todas Bm embalagBns fechadas. cantBnrla a idEmtifibaçãa rla rlata dB industrializáçãa Ba prazo dB validadB.
quando for a casa.
· . ..
.
~ · . · .·
.
5.5. Casa a PrBfeitura vBnha optar par BntrBga' programada a cantratarla dBvBrá dispor rlB instalaçõBs caodirnntBs B
compatíveis para a guarda Barmarnnam~nta das produtos.
5.B. orBcebimBnta das produtos SBrá Bfetuada nas segµintBS termas:
5.B.1. PravisariamBntB, para efeito de pastBriar verificação da canformidadB da·pr9duta com a Bspecificaçãa;
5.8.2. OefinitivamBntB. ·após vBrificaçãa da qualid~de e quantida~B rla pradutq, pBIO .setor· rB~pansávBI pela
solicitação BcansBquentBmentB acBitaçãa.
.·.·
·. . .. · ··
.
GLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM nas REGURSDS
B.1. As rlBspesas dBstB Contrata correrão par canta dB recursas oriundas rla(B) forma dB Compromisso EmBndas n.º
202142087-6. firmada com a Funda Nacional dB OesBnvalvimBnta da Educação BTBsaura Municipal. prBvistas nas

'.~.9-~' .'.'.'.. °.~'.'.:~.'.'.. °.'.~ª~'.'.'.~'.i~s:········
GLÁUSULA SÉTIMA - DD PAGAMENTO
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7.1. O pagamento das produtos fornecidas será efatuada pela Administração, mensalmente, obedecidas as
requisições, em moeda corrente. conforme a valar apresentada na fatura correspondente e certificada pela setor
competente limitando-se a desembolsa máxima em conformidade com a disponibilidade de recursas financeiras da
Tesaura Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.
7.2. Dpaga menta será efatuada através de Transferência Bancária.

CLÁUSULA DITAVA- DAS DBRIGAÇâES DA C:DNTRATADA
8.1. AContratada para fornecer a(s) praduta(s)/bem(ns), abjeta da presente Contrata, abrigar-se-á a:
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumenta e da Edital Convocatória.
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição da(s) praduta(s)/bem(ns) abjeta dest~ Contrata, senda ainda responsável
par quaisquer danas pessoais au materiais, inclusive contra terceiras, acorridas durante seu fornecimento.
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pela pagamento de suas dívidas em favor de terceiras envolvidas na execução da
abjeta contratual. em particular no .que se refere às contribuições devidas à Previdência SÕciaL Obrigações
Trabalhistas. Seguras e aos Tribut.as à Fazenda Pública .em geral. . •. . . l
·
8.1.4. Manter. durante ta da a execução deste Cantrªtol,em compatibilidade c(IJll as obrigações par ele :a~sum,idas,
todas as condições de habilitação e qualificaçã~ exigidas. na lidtaÇaa. ·
··
·· . .
8.1.5~ Fornecer com presteza e dignidade a(s) praduto(~1/qemkri~)qbjeta deste Contrata. ·
.
. •
8.1.S. Aceitar nas mesmas c:andições c:antratuais, acré~cJrnas;au·supressões que se fizerem necessárias .naJarma
estabelec:ida na Art. 65. § Iº da Lei nº 8.666/83. alterada econsolidada.
.·
8.1.7. Entregar na prazo máxima de IO (dez) dias. a canfar da recebimento da respec:tiva Ordem de Compra. as
produtos requisitadas pela setor c:amp.etente, devendo as mesmas ser en.tr~QU~s np s~d~da;.Sec:retaria/Fun.da
c:ampetente, ou na lac:al inclicada na antedita :Ordem de Compra; senda a§ despesa§' liam :.á entrega de sua
responsabilidade.
.
.. . .·
.
.
. .
8.1.8. Trocar, as suas expensas. a(s) produta(s)/bem(ns} que vier(em) a serrec:usada(s) par•justa motiva. senda
que o ata de rec:ebimenfo não importará em sua aceitação.
·
.
·
8JB. Efetuar a entrega da(s) pradutn(s)/bem(ns) em transporte adequado para tanta, senda que as mesmas
deverão estar todas em •emaalagens fec:hadas. contenda a identjfic:açãa da data de indusifializaçãa e a prazo de
validade, quando for a c:asa.
.
·
8.1.ID. Casa a Contratante venha optar par. entrég13 programada a Contratada deverá dispor de instalações
c:andi.zentes. e c:ompatíveis para a guarda e armazenamento das pradutqs/bens panda-as a salva de passível
deterioração.
.

CLÁUSULA NDNA- DAS DBRIGAÇâESDA C:DNTRATANTE
B. I. AContratante abrigar-se-á a:
B.1.1. Exigir a fiel c:umprimenta da Edital e deste Contrata, bem c:ama zela na fornec:imenta e a c:umprimento das
prazos.
B.1.2. Notificar a CONTRATADA sabre qualquer irregularidade na fornecimento da(s) praduta(s) abjeta deste
Contrata.
B.1.3. Acompanhar e fisc:alizar junta a Contratada, através da Secretaria/Funda Munic:ipal contratante, a exec:uçãa da

~

abjeta c:antratual.
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9.1.4. Efatuar os pagamentos devidos nas c::ondições estabelec::idas neste Instrumento, bem c::omo zelar pelo
c::umprimento de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
ID.I. À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86. a 88 da Lei n.º
8.666/83, e suas demais alterações.
.
. .. ..
ID.2. OAtraso injustificado na execução do contrato. inadimplemento, sujeitará aContrat~da às seguintes sanções:
1- advertência. sanção de que trata o inciso 1do art. 87. da Lei n.º 8.666/83, poderá·s.er aplicada nos seguintes
as os:
a) desc::umprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na lic::itação;, .
b) outras ocorrências que possam açarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde
que não c::aiba a aplic::ação de sanção mais graye: · . · . ::
li - multas (que poderão ser redâlhldas em' qualquer ~gência integran;te díl ~ade Arrecadadora d.e, Receitas Federais,
por meio de Documento de Arrecaclação Municipat~·DAM. a,se,r .PrBepchido de, acordo com instruções fornecidas
pela Contratante);
. •.· . . . · . . . . .. · .
. ..·· ...
..
a) de 1% (um por cento) sobre o valor c::bntratual fatal do exed:ício. por dia de atraso na prestação das·seryiçps ou
indisponibilidade do mesmo. limitada a 10% do mesmo valor; ' . .
.•
. . . ··.
b) de 2% (dois por c::ento) sobre o valor c::ontratual tofaLdo exernício, por infração a qualquer cláusula ou coodição
do c::oritrato, não espec::ificaàa nas demais alíneas desteiric:iSo. aplicada emdobro na reinc:idênc:ia;
·· .
G) de 5% (c:inc:o por c:ento) do valor c:ontratual total do exerc:íc:io, pela fec:usa em c:orrigir qualquer serviçorejeitado,
c:arac:terizando-se a rec:usa, c:aso a c:orreção não se efetivar nos 5 (c:inc:.gLdiês .que•.se seguirem à data da
c:omunic:ação formal da rejeição;
·..
·
.· . .
· .· J
·.· • • •· : ·.
Ili - suspensão temporária de partic:ipaçao em lfoitação e impedimlmfo,dec:llntfiaym~om.o.Muhic'ípió âe Far[as Brito, .·
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
.
IV - dec:laração de :inidoneidade para lic:itar ou c:ontraJar c:orn. a Administração Públfoa...e,nquaritg perdurarem os
motivos determinantes da puniçãoau até que seja promoyida a reabilitação perante a autllridade que ap)ic:ou a
penalidade, depois do ressarc:imento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de dec:orrido o prazo da
sanção aplic::ada c:om base no inc:iso 'anterior.
·
·
ID.3. A Prefeitura Munic:ipal de Farias Brito, sem prejuízo:das sanções aplic:áveis, reterá crédito, promoverá
c:obrança judic:ial ou extrajudic:ial. a fim. de rec:eber multas, ~plic:adas e reªgyardar7se dos danos e perdg~,que tiver
sofrido por c:ulpa da,empresf! Confrátada.
.
· . .
..
.· · ·.
··. ·
e::

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESEISÃD
11.t. Este c:ontrato poderá ser resGindido unilateralmente pela Contratante. por c:onveniênc:ia administrativa ou por
infringênc:ia de qualquer das c:ondições pac:tuadas.
11.2. O não c:umprimento das disposições espec:ific:adas neste Contrato implic:ará automatic:amente em quebra de
Contrato. ensejando resc:isão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/83, rec:onhec:idos desde já os
direitos da Administração, c:om relação as normas c:ontratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no
presente Instrumento.
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11.3. Opresente contrato é rescindível ainda. independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial.
nos casos de:
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE:
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes. mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedência. sem ânus para ambas as partes.
11.3.4. No caso de não cumprimento de· qualquer das cláusulas deste contrata. a parte que se sentir prejudicada
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a ·antecedência definida no
subitem anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEBUNDA - DA AL TERAÇÃD .CONTRATUAL
12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO ·.
.
. .
13.1. Este contrato deverá ser publicado pàr afixação em local de coStUf11B. até o 5º ,{quinto) dia útij:do mês
subsequente ao de sua assinatura.
· ·· · .· ·
··
·
' · ·
CLÁUSULA DÉCIMA llUARTA- DDS ANEXOS
14.1. Integram o·presente contrato todas as peças ~ue formaram o procedimento licitatário. a proposta apresent9da
pela Contratada. bem como eventuais correspond~ncias trocadas entre as partes. indepe'ndentem'ente de•
transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA llUINT A- DD FORD
15.1. OForo ~ompetente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presentEi!i::rintraW é.o da,Comarca ~e Farias
Brito - CE.
.
. .
. .
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final. completa e exclu~iva de acordo éntre elas
celebrado e. por assim estarem de acorda. assinam o presente Contrato as partes e as testemunha.s abaixo
firmadas.
·
Farias Brito/CE. ............................................... ..

Secretaria de Educação
CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1) .......................................................................... CPF ........................................ .
2) .......................................................................... CPF ........................................ .
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