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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Aquisição de equipamentos odontológicos destinados ao atendimento das necessidades 
Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVAS 
2.1. A presente aquisição tem o objetivo de dotar o Fundo Municipal de Saúde com equipamentos 
adequados e eficientes para garantir o regular fornecimento dos serviços de saúde bucal, haja 
vista que os mesmos são imprescindíveis para o perfeito funcionamento e a regular execução do 
atendimento oferecido à população evitando paralisações ou prejuízos no âmbito da Saúde Publica 
do Município. 

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1. A empresa a ser contratada, deverá fornecer os bens/produtos conforme descrição na 
planilha abaixo: 

Item Especificação Unid. Qtde. 

LOTE 01- CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PORTATIL 
Consultório Odontológico Portátil - especificações mínimas: 
Cadeira Transportátil - Com estrutura de aço, cobertura 
estofada, encosto de cabeça ergonômico e ajustável, com apoio 
para pés e braços, e com bolsa para transporte confeccionada em 
tecido de alta resistência e impermeável. Compressor 
Odontológico - Portátil, isento de óleo, reservatório 24 litros com 
rodízios. Display/mala de transporte do equipo em ABS naval 

1 (Policabornato), compostos de rodas resistentes. Equipo Und 1 
Pneumático - Equipo composto de Seringa Tríplice, até 5 

1 

terminais bordem para Alta e Baixa rotação (2 Altas rotações ou 1 
jato de bicarbonato ou 1 Ultrassom/cavitor sônico) e sugador de 
ala potência tipo Venturi. Suporte de pontas com acionamento 
automático. Pedal de comando progressivo. Equipo acoplado e 
maleta com reservatório de água com capacidade de 500 mi, para 
alimentacão da serinqa tríplice e spray das peças de mão. 

LOTE 02 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO FIXO 
Consultório Odontológico fixo - Composto por: Cadeira -
estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante 
e pintada em tinta epóxi. Base com debrum antiderrapante; 
dispensa fixação no piso. Sistema tipo pantográfico de elevação 
confeccionado em chapa de aço, capacidade de elevação de 200 
kg. Caixa de ligação integrada na base da cadeira, braço de apoio 
para o paciente fixos com estrutura de metal. Pedal de Comandos. 
Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de 
baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa 
voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V rv 50/60Hz. 
Equipo Composição: 01 Seringa tríplice, 01 Terminal para 
micromotor e 01 Terminal para alta rotação. Produzido em ABS 
Injetado. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão 
nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade 

Und 1 

Valor 
Unitário 

15.189,25 

25.322,01 

Valor Total 

15.189,25 

25.322,01 
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e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa 
tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: 
Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com 
acionamento pneumático individual. Puxador Bilateral Unidade 
de Água: Produzido em ABS Injetado. Cuba: Profunda1 removível 
e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar 
respingos. Filtro de· detritos localizado na base do sugador sob o 
corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da 
água. Reservatórios translúcidos de 1000 mi para Água das 
peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível 
em 90°. Conta com: 01 Terminal Sugador. Refletor LED monofocal 
para uso odontológico, Espelho multifacetado, dupla proteção do 
espelho, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que 
possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. 
Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade: até 
35.000 LUX. 

LOTE 03 - COMPRESSOR DE AR MEDICO ODONTOLOGICO 
Compressor de Ar Médico Odontológico - Volume do 
reservatório: SOL, isento de Óleo, equipado com filtro redutor de 
ruídos. 220V. Características técnicas: Pressão de operação 
mínima: 80 lbf/pol 2 - 5,5 bar. Pressão de operação máxima: 120 
bf/pol2 - 6,9 bar. Rotação: 1750 rpm. Potência do Motor: 2 HP -
1,5 kW. 

Und 6 

Total: 56.341,78 

3.2. Conforme ex1gencia legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos junto à sites especializados e empresas atuantes no ramo do 
objeto licitado, utilizando-se como base legal a Instrução Normativa n° 73, de 05 de Agosto de 
2020. 
3.3. O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 56.341,78 (cinquenta e seis mil 
trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). Foi utilizada como metodologia 
para obtenção do preço estimado para a futura contratação a média dos valores obtidos nas 
pesquisas de preços, conforme Art. 6º da supracitada instrução. 

4. ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1. O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

6. ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
6.1. Os produtos serã·o fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela contratante, 
devendo os mesmos serem entregues junto à sede das mesmas, ou onde for mencionado nas 
respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
6.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebime~\J 
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respectiva Ordem de Compra. 
6.3. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
6.4. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
6.5. Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
6.6. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
6.6.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
6.6.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

7. DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7 .2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. As obrigações da CONTRATANTE são as discriminadas na Minuta Contratual, parte integrante 
do Edital, independente de sua transcrição. 

FARIAS BRITO/CE, 22 de agosto de 2022. 

Maria Marcleide do cimento Laet Rafael 
Secretária Munic~al de Saúde 
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Ao Município de Farias Brito, Estada do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do 

Decreto nº l0.024120!8 e das Leis nº J0.520/2002 e B.BBB/1993, bem cnmo .. às cláusulas e condições da 
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.DB.24.1. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitaçãopreliminar, não ocorreu 
fato que nos impeçade participar da mencionada licitação. 

Assümimos a compromisso de bem e fielmente fornecer os pradutQs/bens especifitgdas no Anexa 1, 
casa sejamos vencedor(es) da presenteTii::.itaçã11. 

Dbieto: Aquisiçãn;de equiparmmtosodontológicos destinados ao atendimento d~s .necessidades 
fundo Municipal de Saúde de farias Brito/Ctoonforme especificações apresentadas abaixa; 

Especificação 
LOTE 1.11 - CDNSULTáRIODDDNIDLfiGICD PDRTATll 

Consultório Odontológico. Portátil - especificações mínimas: ~adeira 
Transportátil - f::om estrutura de <aço, cobertura estofada,)mcusto de 
cabeça ergánômico e ajustável. com apoio para pés B braços, e.com bolsa 
para transporte confeccionada em tecido de alta . resistência e 
impermeável. Compressor.Ddontulógico - Portátil. !Sentll de óleo, 
reservatório 24 litros co~rodfzios: Uisplav/111ala dB• transporte do ·equipo 
em ABS naval (Policabornato), cnmpostos de roâas resistentes .• Equipo/ 

1.• Pne ... umát···., ic.o - Equipo composto de Seringa Tríplice, até 5 .. terminaisl 

1. ~~-~~:n:~':u~1.~~!~s~a::; ca~::;~~ni~a) ~t:~g;;=•:::lá";o~J~i~ti:: 
V~nturi. · Suporte •.. de pontas cnm acionamento. automáfü:o; .. Pedal·. de 
comando progressivo.fquipoacoplado e íl1afeta com reservatório de água 
com capacidade de 500 ml, para alimentação da seringa tríplice e spray 
das peças de mão. 

Consultório Odontológico fixo - Co111p~sto por: Cadeirà- estrutura 
construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta 

1

, .... ·•.·.·.epáx····L Ba···s·. e. •·.•.·.c··· .. ·º .. m· .. ·.·. de·b·r····.·um··· .. ·.···.ª.n·t···i·d· er·r·ª.·.p.· ª .. ·.n.·t·e .. ;····.d.isp···.e·.·n.· sa fixa .. ç·.··ã··.·.º .. ·.·nº.·.··.p·i···s· º.·.····.·.· .. S .. ··i···ste·m·.··ª· .. · típo pantográfíco de elevação confeccionado em chapa de aço; capacidade 
dB • elevaçãn de 20Bkg. Gaixa de·. ligação i~tegrada na baseda. cadeira, 
braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal. Pedal de 
Comandos. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto
redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de 
baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V ~ 50/SOHz. Equipo 
Composição: m Seringa tríplice, m Terminal para micromotor e OI 
Terminal para alta rotação. Produzida em ABS Injetada. Pedal Progressivo 
para o acionamento das peças de mão nas terminais da equipa, o que 
possibilita o controle da velocidade e com acionamento Bm qualquer ponto 
da pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. 

Lind 
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Mangueiras: Arredondadas. leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com 
acionamento pneumático individual. Puxador Bilateral Unidade de Água: 
Produzida em ABS Injetada. Cuba: Prnfunda, removível e com rala e filtro 
para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingas. Filtro de 
detritos localizado na base da sugador sob o corpo da unidade de água. 
Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 
maa mi para Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e 
cuba rebatível em 80º. Conta com: m Terminal Sugador. Refletor LED 
monnfocal para uso odrintológico, Espelho multifacetado, dupla proteção do 
espelho, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que 
possibilitam isolamento, evitando o risco de crmtaminação cruzada. 
Cabeçote produzido em material resistente. Intensidade: até 35.000 LLIX. 

LDTE D3 ~· CCIMPRESSDR DE AR MÉDICO IJODNTDLámcn 
Compressor de Ar Médico Odontológico -Volume da reservatório: 50L 
isentfl de Óleo. equipado com. filtra redutrir dá ruídos. 220V. 

! l::aractHrísticas técnicas: Pressãa dé operação mínima: ao füf/ pal2 
- 5.5 1 Und 

1 bar. Pressão de operação máxima: 120 bf/pnl2 -BJl bar; Rotação: 175U 
rpm, Potência do Mntar: 2 HP -l,5 kW~ 

ValorT ota[da Proposta: R$ ............................. (.. ..................... ;, .................. ~ ........ ; ..... ..) 

Praponente:•• .................................................................................. u. ... • ........... .. 
Endereço: ................................................................................. ;; ..................... . 
CNPJ:· ............... ; .......................... ;.;. 
Data da Abertura: .......................................... . 
Horárínde Abertura: ..................................... . 
Prazo delntrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: HO (sessenta) dias. 

Assinatura.dfrPrnponente 



40 

GOVERNO M.UN lClPAt 

FARIAS BRITO 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), OECLARA. para as devidos fins de direito, especialmente 
para fins de prova em processo licitatário, Pregão Eletrônico n}! 2022.08.24.1, junto ao Município de Farias 
Brito/CE. que não possui em seu quadro de pessoal, empregªdos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturna. 
perigoso ou insalubre e menore.s<de 1B (dezesseis)anas emqualquer trabalho. salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos, nas termas do inciso XXXlll, do Art. 7º da Constituição Federal. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas dalei. 
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(NOMINA E UUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA. para as devidas fins de direita. especialmente 
para fins de prova em processa licitatório, Pregão Eletrônica nJ! 2022.08.24.1, junto ao Município de Farias 
Brita/CE, que cumpre integralmente os requisitos parasua habilitação, conforme prescreve o inciso VIL do artigo 4º, 
da lei n. º m.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casas de descumprimento. 

Pela que, par ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado, ..... ; .......... , .. ; ........................ . 
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Contrato que entre si celebram, de um lado o Município de Farias 
Brito/CE, através do{a) ................................... , e do outro 

D Município de Farias Brita, Estado do Ceará. pessoa jurídica de direito público interno. inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
07.595.572/000l-OO. através do{a) .................................. .,neste ato representado pelo{a) ....................................................... o(a) 
Sr{a). . ................. ; ......................... ; ......... , inscrito(a) no CPF n.º ................................... L ................ , apenas denominado de 
CONTRATANTE. e de outro lado ................................................................................................... estabelecida na 
............................... ~ ......................................... , .... ~ ......... ~ .... ínsérita no CNPJ/MF sob . o n.º ............................................ neste ato 
representada por .. :'. ............................... ~ ..... ,º.;.~ ......... "., ......... ;;, inscrito( a) no CPFn.º ....... ~ ............................. apenas denominada de 
CONTRATADA ... resolv~m firmarn presente Contrato; tend.o em vista 11resultadn da Licitação. na modalidade Pregão 
Eletrônic.n n}:l 2022.08.24.1, tudo de.acordo com asnormas gerais. da leín.º K6BS/S3. e suas alterações posteriores. 
bem como coma Lei n.º I0.520/02- Lei queRegulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes. 

U. Processo de Licitação na modalidade Pregão· Eletrônico n. º 2022.08.24.L de acordo com as normas gerais da lei n.º 
8.SSB/83, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei .. n.º I0.520/02 - Lei que Regulamenta n Pregão. 
devidamente hom ologad[l pêlo(a) ....... '.'.'.·~; .. ; ............. '. ........... '. .. ;. ..... , ... ;; o Sr( a) ................. ,. ., .... , ................................... , 

2.LDpresente Instrumento tem como objeto a aquisiçãnde equipamentos odantológicosidestinadas ao atendime~ta 
das necessidades Fundo Municipal deSaúde de Farias Brito/CE. conforme especificações constantes no Anexo Lda 
EditaJCnnvocatório, nos quaisia Contratada sagrou-se vencedora; conforme discriminado no quadro abaixa: 

3.LU .• objetacontratual tem o valor total de R$ ..... ~; ... • ... ; .. ; .. ( .. ;.;'. ... u .. ,,; ................ '.; ... , ...... ). 

3 .. znvafor do···presente. contratp.· não ~erá. réajustado. 
3~lt Poderá ... ser .. restabelecida a relação que as partes pactuaram.·· inicialmente. entre as encargos do contrata dá. e a 
retribuição da ·Administração para a justa remuneração da fornecimento.· desde qu~ objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis. ou previsíveis porém 
de consequências incalculáveis. retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. ou ainda. em caso de força maior. 
casa fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. nas termos do Art. 65. 
lm::isn IL alínea 11d11 da Lei 8.666/93. devendo ser formalizada através de ata administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-finarn::eiro da(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) 
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necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedida ser acompanhada da(s) 
nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), da período compreendido entre a data da contratação e da solicitação. 
que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesma, em forma resumida, deverá ser providenciada 
pela Contratante, em obediência ao disposto no § única, do Art. St da Lei n. º 8.BSS/83. 

4.t D presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a cantar da data de sua assinatura. ou enquanto decorrer a 
fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

5.1. Os produtos serão fornecidos de ácorda com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, 
devendo as mes111os ser entregues Junto ~ sedeidesta; ou onde for mencionado nas respectivas Dçdens de Compra, 
ficando a Administração no direito de solicitar. apenas aqu13la quantidade queJhe for estritamente necessária. senda as 
despesas com a· entrega de respansabilidadedaempr.esaGontrat.adR 
5.2. Os produtos deverão ser·. entregues.no prazodelO{dez) dias. aeoritar .do recebimento da respectiva/Ordem de 
Compra. 
5~3. A Contratada ficará obrigada a trocar. as suas expensas, os prlldüfüs que vierem aser recusados por justrimotivo, 
senda que o ato dorecebimento não importará a sua aceitação. 
5.4. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequada para tanto, sendo que os prodútos deverão estar 
todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validaQe, quanQn for o 
caso. 
5.5. Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada•. a ccmtratada deverá dispor deil1sfalações condizentes e 
compatíveis pára a guarda e armazenamento dlJsprodutos. 
5.6 .. 0 recebirnentodos produtos será efetuado nosseguintestermos: 
5.6.LProvisoria~ent.e,para efeitnde posterior verificação da conformidade do produto comaespecificaçãa; 
5J:L2. Definitivamente. após verificaçãrr.da qualidade e quantidade do. produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
consequentemente aceitação. 

61 As despesas deste ContratoJ:mrrerão por conta de recursas oriundas· da(e) Tesouro Municipal, previstos nas 
segúfütesDotações Drçamentárias: 

7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente. obedecidas as requisições, 
em moeda corrente, conforme a valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente 
limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiras do Tesouro Municipal, 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 
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BJ A Contratada para fornecer o(s) produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e da Edital Convocatória. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) abjeto deste Contrato. sendo ainda responsável por 
quaisquer danos pessoais ou materiaisrim::lusive contraterceirds. m::arrirlos<duranteseu fornecimento. 
8.t3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto 
contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social. Obrigações Trabalhistas, 
Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral. 
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste Contrato. em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. todas 
as condições de habilitação e qualificação exigida.s na licitação. 
815. fornecer com presteza e dignidaden(sJproduto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato. 
BJ.G. Aceitar nas mesmas condições contratuais; acréscimos ou supressões que se fizerem necessarios na forma 
estahelecid.a no Art. 65. § 1º datei n°B.BB6/H3, alterada e consolidada. 
8.1.7. Entregarno prazo máximo de m (dez)dias, a contar dn recebimento d a respectiva. Ordem de Compra, DS produtos 
requisitados. pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou no 
l/acaHndir:ado na antedita Ordem deCompra. sendo as despesas com a .entrega de sua responsabilidade. 
B.t.B.Jrm::ar, as suas expe~sas, o(s}produto(s)/~em(ns)quevier{em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o 
atoderecebimento não·importará em suaaceitação, 
BJ.9 .. Hetuar a entrega do(s)produto(s)/bem(ns) emtransporte adequado para tanto. sendo que os mesmos deverão 
estar todos em embalagens fei::hadas,.contendo a identificação da data de industrialização e OJJÇBZOide validade. quando 
for acaso. 
8.UD. Caso aContratante venha optar por entrega programada a Contratada deveràdispordeiristéllaÇões condizentes e 
compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens pondo-os a salvo dépossfüeldeterioraçãO. 

91AContratante obrigar-se-:a•.a: 
9ltExigír afiei cumprimentado Editale rlêsteContrato. bem como zelnnufornecimentne. 11c!Jmprimentn dus prazos'. 
9J.2. Notificar a CONTRATADA sobre qu~tquer irregularidadem1fornecimentndo(s) produto(s) abjeto desteCorytrato. 
9.t3 ... Acompanhar e fiscalizar junto·a Contratada, através da>Secretaria/Fundo Municipal contratante,·a.·execuçãodo 
obJetgeuntratu·al•. 
9.14.Hetuar os pagame~tas devidos nas·· condições· estabefeddas neste lllstrumenfoshem como zelar pelo cumprimento 
de todas as dáusulas contratuais; 

HU A Contratada total ou parcialmente ínadímplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei n.º 
B.BSS/93, e suas demais alterações. 
10.2. D Atraso injustificado na execução da contrato, inadimplementa, sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 
1- advertência. sanção de que trata o inciso 1 da art. 87, da Lei n.º 8.BSH/83, poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

~ 
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a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dcis serviços da Contratante, desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
H - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais. par 
meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
Contratante); 
a) de 1% (um por cento} .sobre o valor contratual total da exercício, por dia de atrasa na prestação das serviços ou 
indisponibilidade do mesmo. limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
e) de 5% (cim::oipor cento) do valo.r mmtratuaLtotal do exercício. pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção nãnse efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação 
formal da rejeiçãO: 
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimentode contratar com o Município de Farias Brito. por 
prazo não superior a Z{dois) anos; 
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratarcom a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.qepais 
da ressarcimento. à Administração· pelos prejuízos resultantes e depois de decorrida o prazo da sanção aplici:lda com 
base no· inciso anterior. 
10.3. A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo das .sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança 
judicial ou extrajudiciaLaJimdereceber multas aplicadas e.resguardar-se do~ danos. e perdas que tiver sofrido por 
culpada empresa Contratada. 

H.t ·Est.e.contratnpnderá serrescindido·. unilateralmente. pela· Contratante, por conveniência arlmin.istratíva ou·par 
infringência de qualquer.das condições pactuadas. 
H.2 .. Il. não. cumprimento das disposições especificadas neste Contrat~ ... implicará automaticamente em quebrá de 
Contrato, ... ensejando rescisão· administr~tiva prevista. no art 77 .. da •·Lei federal 8.BSS/83-.reconhecidos<desde já o.s 
direitos da Administração, com relação as normas r:ontratuais Et as . previstas em Lei·· ou Regulamento dispostas no 
presentelnstrumento. 
U.~. Upresente contratné rescindível ·~inda, independentemente de qualquár interpelação .Judir::iéll ou Extrajudfüfat nos 
caso~de: 
11.3.1. Omissafrrle pagamentopelaCO NTRATANTf; 
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 ônus para ambas as partes. 
11.3.4. No r::aso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, 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. 
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121 Uuaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 

13.1. Este contrato deverá ser publicado par afixação em local de costume, até o 5º (quinto) ~ia útil do mês subsequente 
ao de sua assinatura. 

14.t Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento lícitatária, a proposta apresentada pela 
Contratada, bemcoma eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição. 

151 O Foro competente para dif'imir. tjuaisquep.düvidasiariundas do presente;r::óntrata é o da Comarca de Farias Brito -
CE. 

Declaram as partes /que este Contrato ·corresponde ámanifestaçãDfinaL completa e •. excJusiva .de acordo entre elas 
çelebradn e,· por assim estarem de acorda, assinam a pre~ente fü1ntrata .as partes e as testemunhas abaixo firmadas; 

Farias Brito/CE, ........................................... ; ... .. 

TESTEMUNHAS: 




