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ANEXO! - TERMO DE REFERÊNCIA  

REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI 
N.° 8.666 DE 21/06193 ALTERADA PELA LEI P4. 0  8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648198 E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N° 070 DE 31.12.14, LEI N° 12.84612013, DECRETO 
MUNICIPAL N°21 DE 01.06.18. 

LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVOS ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMBPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO 1 DO ART. 48 DA LEI N° 123/2006. 
Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 12312006, a administração pública: 
1 - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos heis de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

'a 	(Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014). 

1 - OBJETO: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo e 
Contratação de Serviços Especializados na Área Esportiva de interesse da Secretaria de Cultura, Esporte, 
Lazer e Juventude do Município de Florizonte/CE, através do Convenio com o Ministério do Esporte, 
conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

2 - JUSTIFICATIVA: O município de Horizonte, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, 
possui extensão territorial de 159.972 km, distante cerca de 40 km da capital cearense, com acesso pela BR 
116. Tem como municípios limítrofes a cidade de Aquiraz e Itaitinga ao norte; Pacajus ao sul, a Cascavel e 
Pindoretama ao leste e Itaitinga e Ouaiuba ao oeste. Conforme dados do Censo 113GB (2010), a população 
total do município era de 60.587 habitantes, dos quais 4.811 se encontravam em situação de extrema 
pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de RS 70,00. Isto significa que 8,7 1/o da população 
municipal vivia nesta situação. Do total de extremamente pobres, 21,2 0% viviam no meio rural e 3.792 
78,8% no meio urbano. Todavia, fruto de efetivos esforços do Município, bem como do governo estadual e 
federal, a realidade local vem sendo paulatinamente alterada, em um processo de crescente 
desenvolvimento econômico articulado ao desenvolvimento social do povo horizontino, refletindo em 
melhores condições de vida e trabalho. Essa realidade pode ser notada pelo crescente Índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH, que nos últimos 10 anos vim apresentando resultados favoráveis. 
Conforme o IBGE (2010), Horizonte passou de IDH de 0,493, no ano de 2000 para 0,658 em 2010 com 
ênfase para a melhoria educacional, em que o esporte e lazer são elementos importantes e integrantes do 
desenvolvimento. É sob este prisma que desde o ano de 2008 o Município vem proporcionando maior 
ênfase e valorização ao esporte em suas múltiplas modalidades e manifestações, ampliando os 
investimentos, melhorando a infraestrutura e valorizando os atores e agentes esportivos. Desta forma, a 
Prefeitura Municipal de Horizonte vem pleitear a realização do Campeonato Horizontino de Futebol 
Amador no Município de Horizonte/CE em virtude da oportunidade singular de efetivar ações no âmbito 
do esporte junto aos participantes amadores do Município, fortalecendo a política esportiva local ao passo 
que valoriza e viabiliza os participantes que treinam e se dedicam durante todo o ano, fomentando, 
fortalecendo e proporcionando maior coesão entre crianças, jovens e adultos por meio do esporte. Desta 
forma esta despesa destina-se a sanar as necessidades de materiais e serviços para o desenvolvimento do 
Campeonato Horizontino de Futebol Amador no Município de Horizonte, atendendo ainda a demanda 
dos interessados cm participar de eventos esportivos na cidade. 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: 

3.1- Material Esportivo, Uniformes, e Material de Consumo: 
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Item Especificação Unid. Quant. 	Valor Valor Total 
Unitário RI R$ 

1. Bola de futebol de campo tamanho oficial, confeccionada Unid. 36 
em micro power, 8 gomos circunferência: 68- 70em e Peso 
410450g, miolo removível e lubrificado.  

2. Bomba dupla ação com 	válvula 	Reversível, 	com 	as Unid. 18 
Especificações Técnicas do Produto Bomba de Bola de 
Inflar Big Double Action; Material: 	Plástico resistente; 
Dimensões do Produto (Altura): 21 cm; Peso Aproximado: 
80 g.  

3. Rede de futebol de campo oficial (malha trançada e torcida Par. 9 
de 16x16cm, dimensões aprox. 7,55m C 	2,50m A x 2m F, 
em fio seda 6mm cor branca, composição polipropileno 
com proteção UV. _______  

4. Camisas para identificação da equipe, tamanho O, tecido Unid. II 
Dry Fit.  

Valor Total RI  

3.2- Material Gráfico: 

Item - - 	 Especificação Unid. 
_____ 

Quant. 
______ 

Valor 
Unitário fl 

Valor 
Total RI 

1. Faixas em lona medindo 4m x 2m, 4x0 cores, com ilhóis e a 
logo da SECULTEJ. 

Unid.  

2. Cartaz 	tamanho 	A3, 	colorido, 	arte 	fornecida 	pelo 
contratante.  

Unid 30 

3. Ficha de inscrição equipa, tamanho 21cm x 13cm. Unid. 110  

4. Ficha de inscrição individual, tamanho A4. Unid. 2600  

5. Súmulas de jogo, tamanho A4 frente e verso. Unid. 199  

Valor Total ES  

3.3- Servicos Esoecializados na Área Esportiva: 

Item Especificação 	 J 	Uniut Quant. Valor Valor Total 
Unitário RI RI 

1. Apoio Logístico (nivel superior na área de Educação Diária 52 
Física).  

2. 
Delegado (nível médio completo). 	 Diária 198 

3. Arbitragem 	com 	2 	assistentes 	(bandeirinhas) 	1 
Diária 31 

divisão/jogo. 
4. Arbitragem 	com 	2 	assistentes 	(bandeirinhas) 	2' 

Diária 31 
divisão/jogo. 

5. Arbitragem 	com 	2 	assistentes 	(bandeirinhas) 	31 
Diária 63 

divisão/jogo.  
6. Arbitragem 1' com 2 assistentes (bandeirinhas) divisão Diária 31 

Master/jogo.  
7. Arbitragem 2a divisão com 2 assistentes (bandeirinhas) Diária 43 

Master/jogo. 
Valor Total R$  

3.3.1- Atribuicôes da Eouioe de Trabalho: 
FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

Coordenar a fase de estruturação do projeto: monitorar as atividades desenvolvidas a 
Coordenador Geral 1 fim de garantir a boa execução do objeto pactuado; dialogar constantemente com o 

1 interlocutor SICONV, bem como, auxiliar os demais profissionais na execução das 1 
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FUNÇÃO 	i 	 ATRIBUIÇÃO 
atividades por ele desenvolvidas; acompanhar e monitorar de forma periódica as 
atividades desenvolvidas no projeto; e assegurar a visibilidade do projeto, utilizando as 
orientações de identificação visual do Governo Federal! Ministério do Esporte. 

Apoio Logístico Realização de tarefas administrativas; Arquivamento de relatórios e documentos; 
Entradas e saldas de materiais esportivos; Codificar e tabular dados gerais do projeto. 
Participar nos locais de jogos durante a realização dos mesmos; conferir junto com a 

Delegados arbitragem a documentação dos participantes; fazer relatórios dos participantes quando 
necessário e comunicar resultados dos jogos ao término das partidas ou competições. 
Responsável pelo preenchimento da súmula. 
Árbitro: Deve zelar pelo cumprimento das regras do jogo; Será acompanhado pelos 
árbitros assistentes; Verificará se a bola do jogo possui as características especificas da 
regra; Anotará os incidentes que ocorrerem durante a partida e será responsável por 
cronometrar o tempo de jogo; Interromperá ou finalizará uma partida quando achar 
oportuno; Pode parar o jogo caso algum jogador sofra uma grave lesão; Interromperá 
ou suspenderá um jogo caso sofra uma interferência externa; Permitirá que o jogo 
continue acontecendo até que a bola esteja fora do campo; Fará cumprir a regra de que 
todo jogador que estiver sangrando saia do campo e estanque o sangramento para que 
possa voltar à partida; Caso o jogador cometa duas infrações, o árbitro deverá puni-lo 

Equipe de Arbitragem com a falta mais grave; Poderá expulsar algum integrante da comissão técnica caso eles 
tenham uma atitude considerada incorreta; Deve atuar de acordo com as indicações 
que seus árbitros assistentes tenham lhe dado quando não tenha tido oportunidade de 
observar; Não deve permitir que pessoas não autorizadas entrem em campo; Deverá 
informar as devidas autoridades todas as sanções e punições realizadas contra 
jogadores, equipe técnica e qualquer outro incidente que tenha ocorrido: A decisão de 
um árbitro é definitiva e só pode ser mudada caso ela esteja incorreta ou se receber uma 
indicação de seus árbitros assistentes. 
Assistente 	de 	arbitragem: 	Responsável 	por 	observar e 	registrar 	as 	infrações, 
impedimentos, saída da bola pelas linhas laterais e de fundos, entre outras funções 
especificas a este profissional. 

3.4- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO POR LOTE. 
3.5- JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMAÇÃO DO LOTE: Justifica-se o 
critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser aquele que melhor reflete os 
anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável, tendo em vista que os produtos e 
serviços agrupados em lotes g0 similares, minimizando a cotação de itens ou lotes de valores 
insignificativos, e o seu agrupamento perfaz um valor maior a ser cotado, sendo um atrativo aos licitantes, 
proporcionando uma maior economia de escala, melhora na padronização, logística e gerenciamento dos 
produtos e serviços, já que a unidade gestora solicitará o objeto a um número menor de fornecedores, bem 
como maior agilidade no julgamento do processo. 
3.6- OBSERVAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PREÇO FINAL: A proposta final consolidada não 
poderá conter valores unitários e nem totais superiores ao estimado pela Administração, sob pena de 
desclassificação, independentemente do valor total do lote devendo o licitante readequar todos os valores 
dos itens que compõem o lote aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo 
licita tório. 

4- LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
4.1- Os produtos/serviços deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar da expedição de 
ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇOS pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora; 
4.2- Os serviços da equipe técnica deverão ser executados no prazo e nos dias determinados na ORDEM 
DE SERVIÇOS, emitida pela Administração nos locais determinados pela Unidade Gestora. 
4.3- Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra/serviços, a contratada 
deverá fazer a entrega/execução dos produtos/serviços no local indicado, dentro do prazo e horários 
previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega/execução dos produtos/serviços. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
A'. Presidente cuido Branco, n $100- Centro. CEP: 62.850-00 
Horizonte- CE 
Fone: (U) 3336.1434 



'rQ'C PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

4.4- O aceite dos produtos/serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do contratado 
por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo do edital 
quanto aos produtos/serviços entregues/executados. 
4.5-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados, até 01 (um) 
dia útil antes do termino do prazo de entrega/execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados 
como inadimplemento contratual. 

5- CARTA PROPOSTA: 
5.1- A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário especifico, 
conforme o Anexo II do instrumento convocatório, e enviada exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sem a identificação do fornecedor, contendo a caracterização do produto proposto no campo 
discriminado, contemplando os itens, em conformidade com o termo de referência - Anexo 1 do Edital, a 
qual deverá conter: 

5.1.1- A modalidade e o número da licitação; 
fl 
	

5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte; 
5.1.3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital; 
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.13- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no 

edital, contendo a indicação da marca, quando se tratar de aquisição de bens; 
5.1.6- Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como o valor global da Carta Proposta 

por extenso; 
5.1.7- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a 
execução do objeto desta licitação. 

5.1.8- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
5.2- O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas 
e lances. 

5.2.1- A Carta Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo U - 
Modelo de Carta Proposta. 

5.2.2- A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na forma 
do Anexo fl do Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome 
do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexo i.z:p, e o tamanho de cada arquivo não poderá 
exceder a 500Kb. 
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos, e deverão ser cotados cm moeda corrente nacional. 

5.3.1- Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem cotado. 
5.3,2- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo 
nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 

5.33- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei. 

5.3.4- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, 
insertos no Termo de Referência, que serão considerados preços máximos para efeito de contratação. Não 
serão adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos preços unitários e totais estimados para a 
contratação. 
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5.15- Na análise das Cartas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Paço por Lote, 
expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Lote. 
5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 

5.4.1- A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade, e conter todos 
os itens do lote, conforme licitado. 
5.5- O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão 
de abertura desta licitação, conforme artigo 6° da Lei n°. 10.520/2002. Caso a licitante não informe em sua 
Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido no Edital. 
5.6- A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e 
seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, 
julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à 
legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93. 
5.7- Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos 
seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem 
permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por meio do sistema. 
5.8- Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconformidade com o disposto neste item. 
5.9- Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial, depois de 
declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta Proposta final 
consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880400. 
Au. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

5.9.1- A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 

a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a 
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o 
julgamento da licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa física ou jurídica), aposição 
do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNN ou CPF; 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, 
RG, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e 

- UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar 
contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os 
dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação. 
5.9.2- A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subirem S. 1, 

inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, atualizados em 
consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação. 

5.9.3. A proposta final consolidada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao 
estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o 
licitante readequar o valor do item aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo 
licitatório do qual do Edital é parte integrante. 

6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.1- OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na forma 
dos artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação 
mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), os quais serão 
analisados pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade. 
6.2- Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 6.3 a 6.7 deste termo de referência deverão 
ser remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a solicitação da Pregoeira, por e-
mail à Comissão Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do 10  dia útil subsequente ao envio eletrônico. 

6.2.1- O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: pregão%horizonte.ce.gov.br  
........... 
co}.nssÀo PERMANENTE DE PREGÃO 
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6.2.2- O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada é: Av. Presidente 
Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Au. Comissão Permanente de Pregão de 
Horizonte-Ce. 

63- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
6.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa fuma individual, no registro público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 

6.12- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
ADITIVOS E/OU ULTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro 
público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso 
da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no 
registro da Junta onde tem sede a matriz. 

6.13- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

6.3.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO,  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.15- Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

6.43- Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RPB/PGFN n°1.751, de 02/10/2014; 

6.4.4- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; 
6.43- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
6.4.6- Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A das Consolidações das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943. 

63- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
6.5.1- Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 
6.5.2- Capital social mínimo ou patrimônio líquido correspondente a IO% (dez por cento) do valor 

arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

6.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado, 

com identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades 
compatíveis com o objeto da licitação. 

6.6.1.1- Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir 
obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 
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6.6.1.2- O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa jurídica 
declarante, com nome e cargo do signatário; 

6.6.13- Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram 
a períodos de (estes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se 
originado de contratação; 

6.6.1.4- Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para comprovação 
do exigido; 

6.6.13-0 atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contratado e do contratante; 
b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos produtos; 
c) Declaração satisfttória na entrega do objeto. 

6.7- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, 

fl publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7 0, da Constituição Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme modelo constante nos Anexos do edital; 

6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não fiM declarada inidônca para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei W. 8.666/93 e 
da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei N. 8.666/93), conforme modelo constante nos Anexos 
do edital; 
6.8- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEiTURA DE 
HORIZONTE, a documentação mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela 
apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, 
neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser entregue 
acompanhado dos documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7 deste termo de referência, cuja autenticidade 
e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 

6.8.1-A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Horizonte deverá 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto do edital. 
6.9- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências do edital referentes à fase de habilitação, bem 

fl 	como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. 

7 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato produzirá seus jurídicos c legais efeitos a partir da data de 
sua assinatura e ficará adstrito a vigência dos respectivos créditos orçamentários ou até a entrega da 
totalidade do produto/serviço. 

8- PAGAMENTO: 
8.1- O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das 
Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do 
contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta. 
8.2- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento das notas fiscais 
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as 
contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, observadas 
as condições da proposta e editalicias, através de crédito na Conta Bancária do contratado. 

9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o objeto desta licitação correrão por conta dos 
recursos oriundos do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria de 
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Cultura, Esporte, Lazer e Juventude e Convênio SICONV ti0  87840312018 - Ministério do Esporte, na 
se2uinte dotado orcamentária. 

Ação Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

1801 27.812.0031 2.109 33.90.30.00 1510000000/1001000000 

1801 27.812.0031 2.109 33.90.39.00 151000000011001000000 

10 - FISCAL DO CONTRATO: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Tiago 
Viana de Souza, doravante denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer em toda a sua plenitude a 
ação de que trata o art. 67 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

11-OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
11.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 

"q 	convocatório, termo de referência, contato e proposta, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da 
Lei N°. 10.520102. 
11.2- A CONTRATADA obriga-se a: 
11.23- Assinar e devolver a ordem de compra/serviço ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da data do seu recebimento. 
11.2.2- Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando 
rigorosamente as especificações contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, 
taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou 
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do 
objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pelo órgão interessado; 
c)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, 

' 	até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1 0  do art. 65 da Lei 
N°. 8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos solicitantes, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
11.23- No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no 
termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os 
recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições. 
11.24- Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, pane integrante do 
contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 
11.2.5- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações 
se obrigam a atender prontamente; 
11.2.6- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 
11.2.7- Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da contratante; 
11.2.8- Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição 
e urbanidade na relação interpessoal; 

coMissÃo PERMANENTE DE PR.EGÂ0 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100-Centro - CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 



PREFEITURA 0 MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

11.2.9- Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro 
dos prazos estabelecidos; 
11.2.10- Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do 
artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 
11.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos; 
b) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
e) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
d) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as 
informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o termo de 
referência, parte integrante do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no contrato. 

12-SANÇÕES: 
12.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar o contrato 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de 
Horizonte e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo & até 5(cinco) anos, 
sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
12. 1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 

a) recusar-se a assinar o contrato; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) não mantiver a proposta ou lance; 
d) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo: 

12.1.2 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 
contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento 
na entrega dos bens/produtos/serviços; 
12.1.3 - multa moratória de 20 0/5 (vinte por cento) sobre o valor cia solicitação, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens/produtos/serviços; 
12.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento ou em 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as 
seguintes penas: 

a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global do contrato, conforme o caso; 

12.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
12.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a 
que o licitante fizer jus. 
12.12- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
12.4- Constituem motivos para rescisão do contrato: 
12.4.1 - o descumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma irregular; 
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12.4.2- a não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
12.43- a não aceitação da redução do preço ofertado, quando se tomar superior àqueles praticados no 
mercado; 
12.4.4 razões de interesse público; e 
12.4.5. quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

13- DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1- Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatôrio na 
modalidade Pregão Eletrônico, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando proibido por 
este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos 1, II e III do 
art. 3° da Lei N°. 10.520/02. 
13.2- Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor estimado 
aos licitantes antes de concluído a fase de lances. 
13.3. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 3.555/00 e n° 5.450/05 
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. "Na 
licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um 
dos elementos obrigatórios tt edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. 
Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento no 
edital ou de informar, no azo convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo." (Acórdão n° 
114/2007, Plenário, rei. Min. Benjamin Zymler). 

Li 
coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃo 
Av. Presidente Castelo Braaco, no 5100- cenuo - CEP: 62,880.00 
horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 



e 

* 

:jjrfftJDOplflGÃoELETRÔTSllco N. 0  2019.05.09.1-PF 

ANO MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 

Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, 	Material Gráfico, Material de Consumo e 
Contratação de Serviços Especializados na Arca Esportiva de interesse da Secretaria de Cultura, Esporte, 
Lazer e Juventude do Município de Horizonte/CE, através do Convenio com o Ministério do Esporte, 
conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

Itens 
Especificação do Objeto: Valor Valor 

Item (constando toda a especificação do Mexo 1) Quant. Marca unitário total 
R$ ___ 

2.  
3.  

Prazo de Entrega/Execução (conibnnc estabelecido em edital): 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: 
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ANEXO 1111 
4QDELO DE DECJ&AÇÁO 

1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova 
em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, 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 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea para licitar e contratar 
com a Administração Pública, e da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação ficando 
dente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste 
edital (art.32, §20, da Lei n.° 8.666/93). 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(CE), ______ de 
	

20 

DECLARANTE 
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CONTRATO N°: 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE E DO OUTRO _________PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

MUNICIPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
NPJ/MF sob o no  23.555.196/0001-86 e CGF ri 0  06.920.288-5, com sede Av. Presidente Castelo Branco, 

5100, Centro, Horizonte-Ce, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, neste ato 
representado pelo(a) Secretário(a), Sr(a). , aqui denominado de 
CONTRATANTE, e de outro lado 	 , estabelecida na 	 , inscrita no CNPJ 
sob o n.° 

	

	 , neste ato representada pelo(a) Sr(a). 	 , portador(a) do CPF rio  
apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE 

CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n o  2019.05.09.1-PE, em 
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal no 
10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente contratação é Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material 
Gráfico, Material de Consumo e Contratação de Serviços Especializados na Área Esportiva de interesse da 
Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do Município de Horizonte/CE, através do Convenio 
com o Ministério do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILiBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	(......J, a ser pago na proporção da entrega dos 
produtos, e da execução dos serviços, segundo as ordens de compras/serviços expedidas pela 
Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da 
despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, FGTS, CNDT do contratado, todas 
atualizadas, observadas as condicões da oronosta e o seguinte: 
ITEM! 	ESPECIFICAÇÕES 	UNTD. QUANT. 1 MARCA JISUNIT. R$ TOTAL 

3.2. Os valor constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses, hipótese 
na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e 
encaminhamento da documentação tratada no subitem 3. 1, observadas as disposições editalícias, através de 
crédito na Conta Bancária do contratado. 
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. Á Fatura e Nota 
Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce. 
3.5. 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, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a 
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relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n. °  8.666/93, 
alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até o dia 

de 	& _______ ou até a entrega da totalidade dos produtos/bens licitados, adstrito a 
vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta dos recursos oriundos do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude e Convênio 
SICONV n° 878403/2018 - Ministério do Esoorte. na  seQuinte dotado orcamentária: 

Ação Projeto/Atividade 	Elemento de Despesa Fonte 

1801 27.812.0031 2.109 33.90.30.00 1510000000/1001000000 

1801 27.812.0031 2.109 33.90.39.00 1510000000/1001000000 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da 
Lei N°. 10.520/02. 
6.2- A CONTRATADA obriga-se a: 
6.2.1- Assinar e devolver a ordem de compra/serviço ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da data do seu recebimento. -t 

6.2.2- Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de lO (dez) dias, contados do 
recebimento da oidem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando 
rigorosamente as especificações comidas no contrato, no t termo de referência, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, 
taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual ë municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou 
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do 
objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda; 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 10 do art. 65 da Lei 
N°. 8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos solicitantes, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
6.23- No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas c exigências especificadas no 
termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os 
recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições. 
6.2.4- Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, parte integrante do 
contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 
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6.23- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações 
se obrigam a atender prontamente; 
6.2.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 
6.2.7- Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da contratante; 
6.2.8- Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição e 
urbanidade na relação interpessoal; 
6.2.9- Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 
6.2.10- Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do 
artigo 65 da Lei n° 8.666193. 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos; 
b) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
c) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
d) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as 
informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o termo de 
referência, parte integrante do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 

7.1.1. Se o contratado ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a Carta 
Proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte e será descredenciado no 
Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 
seguintes multas e das demais cominações legais: 

1- multa de 200/9 (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não mantiver a proposta ou lance; 
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
d) comportar-se de modo inidóneo; 
II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contato, 

contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento 
na entrega dos bens; 

III - multa moratória de 200/* (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 

7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave, ou descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e 
consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global do contrato, conforme o caso; 

M.N.5.55— 	
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7.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 

7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 

7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
7.3. As panes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. 
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas 
neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada 
ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 

fl 	
7.6. As partes se submeterão ainda ás demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo 
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos 
artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Tiago Viam de Souza, doravante 
denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer cm toda a sua plenitude a ação de que trata o art. 67 
da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

n CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e á proposta 
licitatória. 
10.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, 
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do 
edital, da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 
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CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 
consolidada. 
Assim pactuadas, as panes firmam o presente Instrumento, lavrado na Secretaria de Cultura, Esporte, 
Lazer e Juventude do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos. 

Horizonte-CE, 

SECRETARIA DE CULTURA, 
ON 	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

CONTRATANTE 

CNPJ(MF): n.°  
Sr(a). 	CPF: n'- 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

2. 	 CPF: 
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