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Pregão Presencial Nº 000004/2014
EDITAL
EDITAL
Pregão Presencial Nº 000004 Data: 28 de março de 2014 ÀS 08:30
Processo Nº: 0000009/2014
PREAMBULO
manifestar interesse recursal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Rua
Desembargador Danton Bastos nº 01, centro, CEP: 29.800-000, Barra de São Francisco - ES, torna público que
realizará Pregão Presencial para Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para uso em diversos veículos
oficiais, leves, pesados e maquinários, conforme Termo de Referência e Anexo I, conforme processo(s) n° 00009,
devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. O Pregão Presencial será realizado pelo
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES, designado pelo Decreto No 03/2014, de 02/01/2014,
e regido pela Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei Federal no 8.666/93, e suas alterações e demais
normas pertinentes.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Modalidade: Pregão Presencial
1.2 - Processo Administrativo nº.: 00009/2014
1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
1.4 - Data de Hora da sessão de Julgamento: 28 de março de 2014 às 08:30 Horas.
1.4 - Dotação Orçamentária:
A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentaria das fichas 105, 137, 268, 438, 533, 540, 578, 605, 653, 704 e 752 MATERIAL DE CONSUMO referente ao orçamento do exercicio de 2014.
2 - DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
2.1 - 2.1 - Os envelopes deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco-ES, situado na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 01, centro, sede da PMBSF, até o dia 28 do mês de
março do ano de dois mil e catorze às 08:30 horas.
2.1.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.
2.1.2 - Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao pregoeiro, devendo estar
lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
Pregão Presencial Nº00004
DATA: 28 de março de 2014, HORA: 08:30
ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
Pregão Presencial Nº 00004
DATA: 28 de março de 2014, HORA: 08:30
ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO".
2.1.3 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar as declarações (ANEXO 03 e ANEXO 05) dando ciência de
que cumpre plenamente os requisitos exigidos, na forma estipulada pelo item 3.2.3.2.
3 - CREDENCIAMENTO
3.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um Representante munido de
documento que o credencie à participação (ANEXO 02), respondendo o mesmo pela representada.e do proponente
exibirá ao
3.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 a partir das 08:30 horas.
3.2.1 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem
como possa manifestar interesse recursal.
3.2.2 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer
DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO JUNTANDO CÓPIA DO MESMO AO DOCUMENTO
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CREDENCIAMENTO (ANEXO 02), que o autorize a participar especificamente deste Pregão Presencial ou
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO, que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de
lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais
atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.
3.2.3 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é
OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações (ANEXO 03 e 05) que deverão ser entregues separadamente dos
Envelopes nº 001 - PROPOSTA e nº 002 - HABILITAÇÃO.
3.2.3.1 - Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento do credenciamento, as declarações de caráter
obrigatório de acordo com os modelos constantes nos Anexos 03 e 05, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo
de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.
3.2.3.2 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter as declarações de que trata o item 3.2.3 em envelope
apartado que deverá trazer os seguintes dizeres:
"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES"
Pregão Presencial Nº. 00004
ABERTURA: 28 de março de 2014 ÀS 08:30
"ENVELOPE DECLARAÇÃO".
3.2.4 - Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação da CÓPIA AUTENTICADA DO ATO
CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORE
DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME
CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os
devidos poderes da outorga supra.
3.2.5 - Para efeito de atendimento ao subitem 3.2.4 COMPREENDE -SE COMO:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual.
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
3.2.5.1 - A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a
atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 5.1.
3.2.5.2 - Na hipótese do Licitante não estar presente à Sessão Pública este deverá enviar o Contrato Social, ou
documento equivalente, devidamente autenticado, junto com a prova de Regularidade Fiscal (CND), no envelope n° 2
(HABILITAÇÃO), para atender ao disposto no item 3.2.5.1.uando do início dos
3.2.6 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá
comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de
pessoas jurídicas, conforme o caso.
3.2.7 - Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de nota, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio da PMBSF, hipótese em que a autenticação deverá
ocorrer no momento do credenciamento.
3.3 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado,
participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a
apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
3.4 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento,
isenta o licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.
3.5 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE qu
quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, deverá comprovar no
Credenciamento esta condição por meio de declaração emitida pela Junta Comercial do Estado onde for sediada a
empresa.
4 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 - As 08:30 horas do dia 28 de março de 2014 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da CPL,
sito a Rua Desembarador Danton Bastos nº 01, centro, na sede da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco ES.
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5 - OBJETO
5.1 - O objeto da presente licitação é a Aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar e protetores, para uso em
diversos veículos oficiais, leves, pesados e maquinários, conforme Termo de Referência e Anexo I.
5.2 - As especificações e as condições para a contratação do fornecimento, objeto desta Licitação, são as constantes
neste Edital e seus anexos.
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Termo de Referencia
inistração pública.TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
Aquisição de pneus, câmara e protetores, para uso em veículos oficiais, leves, pesados e maquinários de acordo com
os critérios estabelecidos neste termo de referência.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Conforme as especificações e quantitativos contidos na inicial. Pneu veículo automotivo, construção radial, certificado
pelo INMETRO, produto nacional, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade
Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO.
Os pneus devem ser de marcas nacionais, aja visto que, a maioria dos pneus importados é feitos a ar frio e como o
nosso clima é muito quente, esse tipo de pneu não se adapta bem ao nosso clima.
JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa para fornecimento de pneus deve-se à necessidade de promover a substituição dos pneus
desgastados ou danificados, visando manter os veículos sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco/ES em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança dos usuários.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de produtos caracterizados como comuns, assim
entendidos, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade estejam obviamente definidos, utilizando de
especificações usuais no mercado e que, portanto, seja dotada a mobilidade de licitação adequada.
Recomenda-se ainda que o julgamento das propostas de preços seja pelo critério do MENOR PREÇO, sendo declarada
vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço e que atenda a todos os requisitos e exigências do certame.
A critério da Administração poderá ser solicitada amostra do material, no prazo de 10 dias úteis, a partir da
notificação, para fins de verificação da aceitabilidade da proposta.
FUNDAMENTO LEGAL
A contratação em tela, objeto deste termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na lei n° 10.520 de 17 de
julho de 2003 e na lei n° 8666/93 e suas alterações.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
A entrega será parcelada de acordo com as necessidades da administração.
Prazo para entrega: em até 02 (dois) dias uteis, contados a partir da notificação ou expressa autorização para
fornecimento a ser emitida pela Prefeitura de Barra de São Francisco/ES.
A entrega poderá ser realizada pela contratada de segunda a sexta-feira, em horário comercial, conforme local
definido na autorização de fornecimento.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A empresa Contratante compromete-se a:
Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de
Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão
sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à
identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;
Promover acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento,
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo de referência;
Fornecer à contratada todo o tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;
Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto
quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de
Referência;
Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência.
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A contratada compromete-se a:
Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência;
Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;
Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação a cerca das atividades
objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do contrato e também às
demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver conhecimento;
Indenizar contratante por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal advir direta ou indiretamente à contratante ou
a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;
Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de
funcionamento da contratante.
Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela
Associação Brasileira de normas Técnicas ABNT, compreendendo: normas de fornecimento de matérias,
especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias.
O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações Técnicas e com os documentos
nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais descritas neste Termo de Referência.
A contratante deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da contratante, corrigindo o
fornecimento, sem ônus para o contratante.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos
quantitativos dos materiais em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado;
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
Do Recebimento
O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93,
da seguinte forma:
Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhados da devida Nota Fiscais, devendo neste momento ser
realizada conferência inicial fiscal do contrato pelo Prefeito Municipal e se identificada conformidade com as
especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado.
Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação e se confirmada a
conformidade com as especificações técnicas a Nota Fiscal será testada pelo fiscal do contrato.
A contratante rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se,
mesmo após o recebimento definitivo, contratar-se que os fornecimentos foram executados em desacordo com o
especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para que
a
Mesma providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento.
Independentemente da aceitação a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo
prazo da garantia, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falha ou defeito no prazo estabelecido neste
Termo de Referência.
DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado com apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, tendo sido cumpridos todos os
critérios estabelecidos neste Termo de Referência, devidamente atestada;
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho, sem o que será liberado o
respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal;
O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento
definitivo pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES;
A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada a negociação dos documentos de
cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança bancária;
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a contratante poderá garantida a
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prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente.
Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as especificações e com a
proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra e ou defeitos.
DA GARANTIA
A empresa fornecedora deverá prestar garantia mínima pelo período de 12 meses, sem qualquer ônus para a
contratante. O prazo de garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pelas dotações orçamentárias das respectivas secretárias.
Pelas dotações orçamentárias das respectivas secretárias.
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial 000004/2014
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa
...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n°
................................................. vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª)
....................................................................................., Carteira de Identidade nº ............................... é pessoa
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão Presencial
nº. 000004 em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.
LOCAL E DATA

________________________________________________
Assinatura Identificável c/ firma reconhecida
(nome do representante da empresa)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga (item 3.2.2),
bem como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Pregão Presencial 000004/2014
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa
...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n°
................................................. DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n°
10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência
ao disposto no art. VII da Lei n° 10.520/02.

LOCAL E DATA

________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Pregão Presencial 000004/2014
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA
________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
Pregão Presencial 000004/2014
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Declaramos, sob as penas da Lei, de que não existe fato superveniente impeditivo à habilitação de nossa empresa, e
que aceitamos todas as exigências do presente Edital, bem como nos submetemos a todas as disposições contidas na
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

LOCAL E DATA

________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VI- MINUTA DE CONTRATO
Minuta de Contrato de Fornecimento nº XXX/XX que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES e a empresa ____________ para Aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar, para uso em diversos veículos
oficiais, leves, pesados e maquinários, conforme Termo de Referência e Anexo I.
O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.745/0001-67, com sede na Rua Desembargador Danton Bastos, 01, centro, Barra de São Francisco - ES, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, brasileiro, casado, Conador,
portador do CPF nº ______, residente nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a
empresa XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o número _________, com sede na _________(endereço
completo), neste ato representada pelo Sr. _________(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I e CPF, função/cargo:
sócio-administrador, gerente, proprietário etc), neste ato denominada CONTRATADA, tendo em vista o julgamento
datado de 28 de março de 2014, referente ao Edital de Pregão Presencial n° 00004/2014, devidamente homologado
pela autoridade competente no processo no 00009/2014, firmam o presente contrato mediante as cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto deste contrato Aquisição de peneus para uso em diversos veículos oficiais, leves, pesados e
maquinários, conforme Termo de Referência e Anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA ACEITAÇÃO
Os produtos, objeto deste contrato, deverão ser fornecidos de forma parcelada, mediante solicitação do Setor
Beneficiado. O prazo máximo será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de
fornecimento a ser emitida pela Setor de Compras observando as especificações constantes na cláusula anterior.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
Receberá a CONTRATADA pelo fornecimento dos Produtos constantes do Lote ---- o valor de R$ __________
(____________), constantes do Lote --- o valor de R$ ___________(_____________),
perfazendo ao final um valor global de R$ __________ (________________).
O valor do presente contrato é fixo e irreajustável, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea d, do art. 65, da Lei nº
8.666/93.
No valor cotado já estão inclusos todos os custos provenientes desta operação, tais como, frete, impostos, taxas e
outros, não acarretando mais nenhuma despesa à Municipalidade.
O pagamento será efetivado mensalmente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após entrega e aceitação dos
produtos fornecidos, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pelo recebedor
dos mesmos.
Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, a mesma será devolvida à CONTRATADA para correção, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal /
Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pelo CONTRATANTE.
Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela Prefeitura Municipal
de Barra de São Francisco/ES, esta pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, calculado
Pró-rata-die, os quais serão pagos juntamente com a quitação do principal.LÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em nome da
CONTRATADA.
Os preços ajustados serão alterados quando ocorrer acréscimo ou supressão nos quantitativos dos itens constantes
da cláusula primeira, por conveniência da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, e com as devidas
justificativas, respeitando-se as previsões legais.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
É expressamente vedado à CONTRATADA efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de
terceiros.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
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A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentaria das fichas 105, 137,268, 438, 533, 540, 578, 605, 653, 704 e 752 MATERIAL DE CONSUMO referente ao orçamento do exercicio de 2014.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:
a) Entregar os produtos, objeto do presente, no prazo, horário e local estabelecidos neste instrumento;
b) Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a aquisição e entrega, transporte, impostos e
taxas, encargos previdenciários e trabalhistas e outros que incidam sobre a aquisição e entrega dos produtos;
c) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo,
durante a execução do presente contrato;
d) Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os prazos
de entrega dos produtos, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste contrato;
e) Sujeitar à fiscalização dos produtos no ato da sua entrega;
f) Caso seja detectado pelo responsável pelo recebimento dos produtos a não conformidade das suas especificações,
a CONTRATADA deverá repô-los imediatamente na semana seguinte;
g) Apresentar juntamente com os produtos as respectivas notas fiscais;
h) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
i) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.
j) Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência;
k) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar a contratante;
m) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;
n) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do contrato e também as
demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver conhecimento.
o) Indenizar a contratante por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa advir direta ou indiretamente á
contratante ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;
p) Executar fielmente o contrato a este Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas
estabelecidas na Lei 8.666/93 ne suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de
funcionamento da contratante;
q) Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo normas de fornecimento de materiais,
especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias.
r) O objeto deve ser fornecido, rigorosamente de acordo com estas Especificações Técnicas e com os documentos
neles referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais descritos neste Termo de Referência.
s) A contratada deverá acatar as decisões, instruçoes e observações que emanarem de contratante, corrigindo o
fornecimento, sem ônus para o contratante.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas;
b) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos objeto do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as
ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
c) Proceder a avaliação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA quanto à sua qualidade e conformidade de suas
especificações;
d) Dar o devido recebimento aos produtos fornecidos, após verificação da sua qualidade, quantidade e especificação;
e) Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;
f) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos
casos omissos.
g) Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de
Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada as suas dependências. Esses profissionais ficarão
sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive aquelas referentes à
identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.
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h) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução da execução do objeto do presente Termo de
Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
i) Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as consequencias e condições estabelecidas no presente Termo de
Referência;
j) Fornecer à contratada todo o tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;
k) Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante á execução do objeto, efetuando seu atesto
quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
l) Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com os padrões de informação e
qualidade exigidos.
m) Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de
Referência;
n) Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
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