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1 • OBJETO DA C0NTRA TACA.O 
1.1 - Aquisicao de kits mamae bebe destinados as familias em estado de vulnerabilidade social, junta a 
Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificacoes contidas 
nos anexos deste Edital. 

2 • JUSTIFICATIVAS 
2.1 - Suprir as necessidades das familias em situacao de vulnerabilidade social junta a Secretaria Municipal 
do Trabalho e Assistencia Social de Abaiara/CE. 

2.2 • LOTE UNICO 
'J 2.2.1 - Tais itens foram agrupados em LOTE UNICO, de forma que favoreca a logistica, a fiscalizacao e o 

gerenciamento do contrato. A didatica adotada nao prejucicara de forma alguma a cornpeficao, uma vez que 
os itens que cornpoern o late sao comuns. Essa didatica tern coma finalidade facilitar o processamento do 
certame, alern disso, com a maior quantidade fornecida atraves da forrnacao do late, a administracao podera 
contratar par precos menores uma vez que a maior quantidade representa maior margem de lucro a 
contratada e possiveis descontos ao contratante. 

3 - DO FORNECIMENTO 
3.1 -A empresa a ser contratada, devera fornecer os produtos conforme descricao na planilha abaixo: 

COMPOSl�AO DO KIT 
Os Kit's Mamae Bebe deverao ser entregues da seguinte forma: 

• Montados e embalados em sacos plastlcos transparentes, resistentes e apropriados para o acondicionamento dos 
produtos, correndo por conta da empresa contratada os custos com as embalagens dos mencionados kit's. 

• Na parte externa da embalaqern devera conter o informativo com relacao e quantidade dos produtos que cornpoern o kit; 
Item Especifica�ao Unid. Qtde. Valor llnltario Valor Total 

.· Kit Mamae e Bebe: 
01 Banheira - Conforme especificacao do item 001; 
01 Pacote de Fralda descartavel - Conforme especficacao do item 002; 
01 Pacote de Fralda pano - Conforme especficacao do item 003; 
01 Conjunto recem nascido - Conforme especificacao do item 004; 
01 Conjunto baby - Conforme especiticacao do item 005; 

01 01 Conjunto baby - Conforme especficacao do item 006; Und 100 268,79 26.879,00 
01 Unidade de Toalha - Conforme especificacao do item 007; 
01 Touca, luva e sapatinho -Conforme especficacao do item 008; 
01 Unidade de Creme para assaduras - Conforme especiticacao do item 009; 
01 Unidade de Colcnla - Conforme especincacao do item 010; 
01 Unidade de Shampoo - Conforme especficacao do item 011; 
01 Unidade de sabonete - Conforme especificacao do item 012; 
01 Cueiro - Conforme especificacao do item 013; 

Total 26.879,00 

Item Descricao Und. Qtd V. unitario V. total 
01 Banheira plastica, capacidade 201, cores variadas (rosa, amarela ou UNO 100 32,31 3.231,00 azul) 
02 Fraldas para bebe, pct 80 unidades, tamanho M, triola orotecao PCT 100 57,85 5.785,00 
03 Fraldas de tecido est/bca, dimens6es 60x60 cm, pacote com 5 PCT 100 20,77 unidades 2.077,00 

04 Kit conjunto baby, 3 pecas(recem nascido) em alqodao, cor branco KIT 100 18,46 1.846,00 
05 Kit coniunto baby, 03 pecas camiseta, (unisex}, cores variadas KIT 100 17,50 1.750,00 
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. . - .. 
06 Kit coniunto baby 03 pecas calca mijao (unisex}, cores variadas KIT 100 13,85, ?:\ 1.385,0-0 - f--. 

07 Toalha infantil, de ban ho, com capuz, cores variadas (rosa e UNO 100 19 so \''S }1,,990 00 { amarela} ' '\,. � / :" .':--,... .. ' . ';'.,-:?. 

08 Kit contendo touca, luva e sapatinho em malha, para recern nascido, ' .. ,..,_}-\ �Vi. r-: 
cores variadas(rosa e amarela} KIT 100 13,85 f'.385;{)0--_,,... 

09 Creme para assadura, infantil tipo baruel, contendo 45 q UNO 100 12,50 1.250,00 
10 Colonia infantil, lavanda, tipo baruel, contendo 120 ml UNO 100 15,00 1.500,00 
11 Shampoo infantil, neutro, tipo baruel, contendo 120 ml UNO 100 19,90 1.990,00 
12 Sabonete infantil, tipo baruel, diverse, unidade com 800. UNO 100 3,90 390,00 
13 Kit cuero bercinho liso, 50x80 cm, (unisex), com 3 unidades UNO 100 23,00 2.300,00 

3.2 - 0 valor maxima admitido para esta contratacao e de R$ 26.879,00 (vinte e seis mil oitocentos e setenta 
e nave reais), obtidos atraves de pesquisas de precos de mercado realizadas pelo Municipio de Abaiara/CE 
com empresas atuantes no ramo do objeto licitado. 
3.3 - Nao serao aceitos para fins de ccntratacao, precos unltarios superiores aos valores constantes no 
orcarnento acima detalhado. 

-::. 4 - PRAZO DE VIGENCIA CONTRA TUAL 
4.1 - 0 futuro contrato tera viqencia ate 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigencia do mesmo. 

5 · ENTREGAS DOS PRODUTOS E RECEBIMENTO 
, 5,1 - Os produtos serao fornecidos de acordo com as solicitacoes requisitadas pela Secretaria Municipal do 
: Trabalho' e Assistencie Social, devendo OS mesrnos ser enlreques junta a. sede desta, OU onde for 

mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Adrninistracao no direito de solicitar apenas 
aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverao ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva 
Ordem de Cornpra. ·· : .: 
5.3 - A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expenses, os produtos que vierem a ser recusados por 
justo motivo, sendo que o ato do recebimento nae irnportara a sua aceitacao. 

) .. I • •' ' . ' 

5.4 .; 'A Contratada devera efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos 
deverao estar todos em embalagens fechadas, contendo a identiticacao da data de industrializacao e o prazo 
de validade, quando for o caso. 
5.4.1 �- ·o(s) Kit(s) deveratao) ser entregues embaladas em sacos plasticos transparentes, resistentes e 
apropriados para o acondicionamento dos produtos. 
5.4.2 - Na parte externa do kit devera ter uma relacao com as seguintes intormacoes: descricao e quantidade 
dos produtos constantes nos kit's. 
5.4.3 � Todos os custos com a embalagem correrao por conta da contratada. 
5.5 � Caso a Prefeilura venha optar por entrega proqramada a contratada devera dispor de instalacoes 
condizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 - 0 recebimento dos produtos sera efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior veriticacao da conformidade do produto com a especificacao: 
5.6.2 - Definitivamente, ap6s verificacao da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsavel pela 
solicitacao e consequentemente aceitacao. 

6-0�GENSDOSRECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrao por conta de recursos oriundos do Tesauro Municipal, previstos na 
sequinte Ootacao Orcarnentaria: . 

\ . '. 

Or ao Unid. Ore, 
09 02 

Proieto/Atividade 
08.243.0057.2.055.0000 

Elemento de Des esa 
3.3.90.32.00 
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7 • DO PAGAMENTO 

CNPJ n° 07.411.531/0001-16 

7.1 - 0 pagamento dos produtos fornecidos sera efetuado pela Adminislracao, mensalmente, obedecidas as 
requisicoes, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo 
setor competente limitando-se o desembolso maxima em conformidade com a disponibilidade de recursos 
financeiros do Tesauro Municipal, em prazo nae superior a 30 (trinta) dias. 
7.2 - 0 pagamento sera efetuado atraves de Transferencia Bancaria. 

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRA TADA 
8.1 - As obriqacoes da CONTRA TADA sao as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do Ed ital, 
independente de sua franscricao. 

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRA T ANTE 
9.1 - As obriqacoes da CONTRA TANTE sao as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do 

"----"' Edital, independente de sua transcricao. 

Abaiara/CE, 27 de Maio de 2021. 

MarilBisele Conceicao Lima 
Secretaria Adjunta 

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social 
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A Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, Estado do Ceara. 
Pela presente declaramos inteira subrnissao aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 

8.666/93 e Lein° 10.520/2002, bem como as clausulas e condicoes da modalidade Preqao Eletronico n° 2021.05.27.1. 
Declaramos ainda, que nao ocorreu fato que nos rnpeca de participar da mencionada llcitacao. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, 

caso sejamos vencedor(es) da presente l.icitacao. 
Objeto: Aquisicao de kits rnarnae bebe destinados as familias em estado de vulnerabilidade social, junta 

a Secretaria do Trabalho e Asslstencia Social do Municipio de Abaiara/CE, conforme especflcacoes apresentadas no 
abaixo. 

COMPOSICAO DO KIT 
Os Kit's Mamae Bebe deverao ser entregues da seguinte forma: 

• Montados e embalados em sacos plastlcos transparentes, resistentes e apropriados para o acondicionamento dos 
produtos, correndo por conta da empresa contratada os custos com as embalagens dos mencionados kit's. 

• Na carte externa da ernbalacem devera conter o informativo com relacao e auantidade dos orodutos aue compcem o kit; 
Item Especificacao Unid. Qtde. Valor Unitarlo Valor Total 

Kit Mamae e Bebe: 
01 Banheira - Conforme especificacao do item 001; 
01 Pacote de Fralda descartavel - Conforme especificacao do item 002; 
01 Pacote de Fralda pano - Conforme especficacao do item 003; 
01 Conjunto recem nascido - Conforme especflcacao do item 004; 
01 Conjunto baby - Conforme especificacao do item 005; 
01 Conjunto baby .,; Coriforme especflcacao do item 006; · 
01 Unidade de Toalha - Conforme especficacao do item 007; 
01 Touca, luva e sapatinho - Conforme especificacao do item 008; 
01 Unidade de Creme para assaduras - Conforme especificacao do item 009; 

01 01 Unidade de Colonia - Conforme especificacao do item 010; Und 100 0,00 0,00 
01. Unidade de Shampoo - Conforme especlllcacao do item 011; 

' 61 Unidade de sabonete - Conforme especfcacac do item 012; 
01 Cueiro - Conforme especiticacao do item 013;. 

Total 0,00 

LOTE 01 - Kit Mamae Bebe 
; Item Especificacao Unid. Qtde. Marca Valor unitario Valor Total 

0001 Banheira plastica, capacidade 201, cores variadas (rosa, amarela OL UNO 100 azul) 
0002 Fraldas oara bebe, oct 80 unidades, tamanho M, triola orotecao PCT 100 
0003 Fraldas de tecido est/bca, dimensoes 60x60 cm, pacote com e PCT 100 unidades 
0004 Kit conjunto baby, 3 pecas(recem nascido) em alqodao, cor branco KIT 100 
0005 Kit coniunto baby, 03 pecas camiseta, (unisex), cores variadas KIT 100 
0006 Kit coniunto baby 03 pecas calca rnijao (unisex), cores variadas KIT 100 
0007 Toalha infantil, de banho, com capuz, cores variadas (rosa e UNO 100 amarela) 
0008 Kit contendo touca, luva e sapatinho em malha, para recem nascido 'KIT cores variadas(rosa e amarela) 100 
0009 Creme para assadura, infantil tipo baruel, contendo 45 a UNO 100 
0010 Colonia infantil, lavanda, tioo baruel, contenda 120 ml UNO 100 
0011 Shamooo infantil, neutro, tipo baruel, contendo 120 ml UNO 100 
0012 Sabonete infantil, tipo baruel, diverso, unidade com 80q. UNO 100 
0013 Kit cuero bercinho liso, 50x80 cm, (unisex), com 3 unidades UNO 100 

Total: 
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Valor Total da Proposta: R$ ('.;>.r. � ..;:�·t 
. l:t::J_ Pl. �'O. 

Proponente: . 
Endereco: . 
CNPJ: . 
Data da Abertura: . 
Horario de Abernira: . 
Prazo de Entrega: Conforme Edita! e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Local e Data: . 

················································································ 
Carimbo e Assinatura do Proponente 
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Preqao Eletronico N° 2021.05.27.1 

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA 
CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , 

situada na , DECLARA, sob as penas da lei, para 

surtir efeito junta a Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, no procedimento licitat6rio sob a modalidade Preqao, 

que nao incide na proibicao contida no inciso XXXIII do Art. 7° da Consfiiuicao da Republics Federativa do 

Brasil. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 
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Contrato para a Aquisicao de kits marnae bebe destinados 
as familias em estado de vulnerabilidade social, junta a 
Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Municipio de 
Abaiara/CE, que entre si fazem, de um lado o Municipio de 
Abaiara/CE/CE e do outro 

O Municipio de Abaiara/CE, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 07.411.531 /0001-16, atraves da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social, 
neste ato representada par seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a) , residente e 

-:» domiciliada na Cidade de Abaiara/CE/CE, apenas denominado de CONTRA TANTE, e de outro lado 
.................................................................................................. , estabelecida na 
........................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.? 
........................................... e C.G.F. sob o n° , neste ato representada par 
....................................................................... , portador(a) do CPF n° , apenas 
denominada de CONTRA TADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da l.icitacao 
na modalidade Preqao n° 2021.05.27.1, tudo de acordo com ·as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas 
alteracoes posteriores, bem coma com a Lei n° 10.520/02 - Lei que Regulamenta o Preqao, na forma das 
clausulas e condicoes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 . Processo de l.icitacao na modalidade Preqao n° 2021.05.27.1, de acordo com as normas gerais da Lei 
n° 8.666/93, e suas alteracoes posteriores, bem coma com a Lei n° 10.520/02 - Lei que Regulamenta o 
Pregao, devidamente homologado pelo(a) Sr(a) , Ordenador(a) de Despesas da(o) 
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social 

CLAUS!-JLA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - 0 presents lnstrumento tern coma objeto a Aquisir;;ao de kits rnarnae bebe destinados as familias em 
estado de vulnerabilidade social, junta a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Municipio de 
Abaiara/CE, conforme especficacoes constantes no Anexo I do Edital Convocat6rio, nos quais a Contratada 
sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA · DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 • 0 objeto contratual tern o valor total de R$ ( ). 
3.2 - O valor do presente contrato nao sera reajustado. 
3.3 - Podera ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuicao da Adrninistracao para a justa rernuneracao do fornecimento, desde que 
objetivando a rnanutencao do equilibria economico-flnanceiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem 
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porern de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da 
execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 
economics exlraordinaria e extracontratual, nos termos do Art. 65, lnciso II, alinea "d" da Lei 8.666/93, 
devendo ser formalizado atraves de ato administrativo. 
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3.4 . Para a efefivacao do que trata o item anterior, devera a Contratada apresentar requ�;ifii\'r\g}q�,m,*;a:V' 

Adrninistracao Municipal solicitando o reequilibrio econornico-financeiro do(s) precots) do it�fAs.i4LLe.--s'{ 
fizer(em) necessariots) para a justa rernuneracao do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser 
acompanhado da(s) nota(s) fiscal(is) de entrada da(s) mercadoria(s), do periodo compreendido entre a data 
da contratacao e da solicitacao, que sera formalizado atraves de Termo Aditivo, cuja publicacao do mesmo, 
em forma resumida, devera ser providenciada pela Contratante, em obediencia ao disposto no§ (mica, do Art. 
61, da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA QUART A· DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRA TUAL 
4.1 · 0 presente Contrato tera viqencia ate 31/12/2021, a contar da data de sua assinatura, au enquanto 
decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigencia do mesmo. 

CLAUSULA QUINTA· DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 · Os produtos serao fornecidos de acordo com as solicitacoes requisitadas pela Secretaria/Fundo 
competente, devendo as mesmos ser entregues junta a sede desta, au onde for mencionado nas respectivas 
Ordens de Compra, ficando a Acminisfracao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for 
estritamente necessaria, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverao ser entregues no prazo de ate 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
5.3 · A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expensas, as produtos que vierem a ser recusados par 
justo motive, sendo que o ato do recebimento nao irnportara a sua aceitacao, 
5.4 � A Contratada devera efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que as produtos 
deverao estar todos em embalagens fechadas, contendo a idenfificacao da data de industrializacao e o prazo 
de validade, quando for o caso. 
5.4.1 - O(s) Kit(s) deveratao) ser entregues embalados em sacos plasticos transparentes, resistentes e 
apropriados para o acondicionamento dos produtos. 
5.4.2 � Na parte externa do kit devera ter uma relacao com as seguintes inforrnacoes: descricao e quantidade 
dos produtos constantes no kit. 
5.4.3 - Todos as custos com a embalagem correrao par conta da contratada. 
5.5 · Caso a Prefeitura venha optar par entrega programada a contratada devera dispor de instalacoes 
condizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 · 0 recebimento dos produtos sera efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verlticacao da conformidade do produto com a especlflcacao: 
5.6.2 - Definitivamente, ap6s verificacao da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsavel pela 
solicitacao e consequentemente aceitacao. 

CLAUSULA SEXTA • DA ORIGEM DOS RECURSOS · 
6.1 · As despesas deste Contrato correrao por con ta de' recu�sos oriundos do( e) T esouro Municipal, pre vistas 
na seguinte Dotacao Orcarnentaria: 

CLAUSULA SETIMA · DO PAGAMENTO 
7.1 · 0 pagamento dos produtos fornecidos sera efetuado pela Administracao, mensalmente, obedecidas as 
requisicoes, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo 
setor competente limitando-se o desembolso maxima em conformidade com a disponibilidade de recursos 
financeiros do Tesouro Municipal, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento 
do produto/servico, . 
7.2 �b paqarnento sera efetuado atraves de Transferencia Bancaria. 
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CLAUSULA OITAVA · DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA ''-<::'.2:_.- ./ 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obriqar-se-a a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposicoes deste lnstrumento e do Edita! Convocatorio. . 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeicao do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsavel 
par quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na 
execucao do objeto contratual, em particular no que se refere as contrlbulcoes devidas a Previdencia Social, 
Obriqacoes Trabalhistas, Seguros e aos Tributes a Fazenda Publics em geral. 
8.1.4 - Manter, durante toda a execucao deste Contrato, em compatibilidade com as obriqacoes par ele 
assumidas, todas as concicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na lcitacao. 
8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato. 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries na 
forma estabelecida no Art. 65, § 1 ° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada . 

..._; 8.1.7 - Entregar no prazo de ate 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os 
produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da 
Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a 
entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) par justo motivo, sendo que 
o ato de recebimento nao rnportara em sua aceitacao. 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverao 
estar todos em embalagens fechadas, contendo a identiticacao da data de industrializacao e o prazo de 
validade, quando for o caso. 
8.1.10 · Realizar a entrega do kit embalados em sacos plasticos transparentes, resistentes e apropriados para 
o acondicionamento dos produtos. 
8.1. 11 · Apresentar na parte extern a do kit relacao com as seguintes intorrnacoes: descrlcao e quantidade dos 
produtos constantes no kit. . . . . 
8.1.12 -� Arcar com: todos os custos referentes as ernbalaqens dos respectivas kit's. 
8.1.13- Caso a Corifratante venha optar'porentreqa'proqrarnada, a Contratada devera dispor de instalacoes 
condizentes e cornpatlveis para a quarda e armazenarnento dos produtos pondo-os a salvo de passive! 
deterioracao. 

CLAUSULA NONA· DAS OBRIGACOES DA CONTRA TANTE E FISCALIZACAO DO CONTRA TO 
9.1 · A Contratante obriqar-se-a a: 
9.1.1 · Exigir o fiel cumprimento do Edita! e deste Contrato, bem coma zelo no fornecimento e o cumprimento 
dos prazos. 
9.1.2 · Notificar a CONTRA TADA sabre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste 
Contrato. 
9.1.3 · Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato, em atendimento ao estabelecido no art. 67 da Lei n° 
8.666/93. 
9.1.4 · Efetuar os pagamentos devidos nas condicoes estabelecidas neste lnstrumento, bem coma zelar pelo 
cumprimento de todas as clausulas contratuais. 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES 
10.1 · A Contratada total ou parcialmente inadimplente serao aplicadas as sancoes dos artigos 86 a 88 da Lei 
n° 8.666/93, e suas demais alteracoes. 
10.2 - 0 Atraso injustificado na execucao do contrato, inadimplemento, suieitara a Contratada as seguintes 
sancoes: 
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� ,��' 10.2.1 - Advertencia: 0h, �"?" 
'·',YLl. i\; p--0 10.2.2 - Multas necessaries, conforme segue: · ·., ·· _...... 

10.2.2.1 - 0 prazo de entrega devera ser rigorosamente observado, ficando desde [a estabelecido a multa de 
0,3% (tres decirnos par cento) par dia de atraso, ate o limite de 10% (dez par cento) sabre o valor da 
respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
10.2.2.2 - Multa de 20% (vinte par cento) sabre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias. 
10.2.3 • Suspensao ternporaria do direito de participar em licitacoes e impedimenta de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Abaiara/CE par prazo nao superior a 02 (dais) anos. 
10.2.4 - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com Adrninislracao Municipal, enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punicao, ou ate que seja promovida reebilitacao, perante a pr6pria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
10.3 • A Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, sem prejuizo das sancoes apfcaveis, retera credlto, promovera 
cobranca judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que 

<::: tiver sofrido par culpa da empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA • DA RESCISAO 
11.1 • Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Contratante, par conveniencia administrativa 
ou par infrinqencia de qualquer das condicoes pactuadas. 
11.2 • 0 nao cumprimento das disposicoes especificadas neste Contrato implicara automaticamente em 
quebra de Contrato, ensejando rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, 
reconhecidos desde ja os direitos da Adminislracao, com relacao as normas contratuais e as previstas em Lei 
ou Regulamento dispostas no presente lnstrumento. 
11.3 • 0 presents contrato e rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelacao Judicial ou 
Extrajudicial, nos cases de.: . . 
11.3.1 - Omissao de paqamento pela CONTRA TANTE/ ' ; : · 
11.3.2..:: lnadirnplencia de qualquer de suas clausulas par qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo par iniciativa de uma das partes, mediante aviso par escrito com 30 (trinta) 
dias de antecedencia, sem onus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada podera rescindi-lo sem que se faca necessario uma cornunicacao par escrito com a antecedencia 
definida no subitem anterior. 

CLAUSUL.A DECIMA SEGUNDA '... DA AL TERACAO CONTRA TUAL 
12.1 - Ouaisquer alteracoes que venham a ocorrer neste lnstrumento serao efetuadas mediante Termo 
Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA • DA PUBLICACAO 
13.1 - Este contrato devera ser publicado par aflxacao em local de costume, ate o 5° (quinto) dia util do mes 
subsequente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUART A - DOS ANEXOS 
14.1 • lntegram o presente contrato todas as pecas que formaram o procedimento licitat6rio, a proposta 
apresentada pela Contratada, bem coma eventuais correspondencias trocadas entre as partes, 
independentemente de lranscricao. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA· DO FORO 
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15.1 · 0 Foro-competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato e o'd,a�Gomarca de,,::i · 
• '· ., .' .t !_'"' h0'"' Abaiara - CE <, -'.---� ,,; ,-' . '�· 

Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacao final, completa e exclusiva de acordo 
entre elas celebrado e, par assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as 
testemunhas abaixo firmadas. 

Abaiara/CE, . 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMVNHAS: 

1) CPF . 

2f :·<'..:; .. .. .. :'. : .. :.: .. :::·.: .. : : : ·.· : .. .' .' CPF .:.: .' · . 
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