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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI 
N.° 8.666 DE 21106/93 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 12312006, LEI 14712014 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N°070 DE 31.12. 14. 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA 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: 

fl 	1 deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil 
reais); (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014). 

1. OBJETO: Aquisição de Brinquedos pedagógicos para atendimento das ações do PAR (Plano de 
Ações Articuladas) de acordo com o Termo de Compromisso n°20 1406296 . FNDE/MEC, destinado 
ao Centro de Educação Infantil Proinfância Carmem Lúcia da Silva do Município de Horizonte/CE. 

2- JUSTIFICATIVA: O brinquedo e a brincadeira são constitutivos da infância. A brincadeira é para 
a criança um dos principais meios de expressão que possibilita a investigação e a aprendizagem sobre 
as pessoas e o mundo. Valorizar o brincar significa oferecer espaços e brinquedos que favoreçam a 
brincadeira como atividade que ocupa o maior espaço de tempo na infância. A aquisição de 
brinquedos para uso das crianças na Educação Infantil é uma estratégia de implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, objetivando apoiar tecnicamente as 
instituições de educação infantil para que promovam brincadeiras, interações, fantasias e descobertas 
de forma lúdica. 

3- ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 
11cm Especificação Unid, Quant. 

Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra- 
cabeças produzidos em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 
mm + papel couche 1 ISgr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em 
papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos diferenciados (um 

1 
para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com O 10 
quantidades progressivas de peças: 4, 6 e 9 peças. Dimensões aproximadas 
das imagens: 20 x 20 cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo 
aproximadamente 21 x 21 x 3 em produzida em papelão cinza laminado com 
espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com 
verniz atóxico. Quantidade: lO unidades.  
Casinha de Boneca - Madeira: Descrição: estrutura em madeira do tipo 
eucalipto citriodora, assoalho em compensado de18mm e lateral em 
compensado de lOmm. O telhado em telha isotérmica em fibra vegetal, painel 

2. em lambril de cedrinho; parte frontal equipada com gradil (cercado) colorido Unid. 2 
que contorna a sacada. Pintura em alto brilho, e as janelas nas dimensões de 
30cm x 30cm x 40cm com dobradiças com sistema de segurança; porta na 
dimensão de 0,50cm x 1,50cm e fixada à casinha por dobradiças com sistema  
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de segurança. Dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m, altura 
lateral vertical: 1,80m; frontal horizontal 1,80m, lateral horizontal 2,00m. 
Deverá 	ser 	entregue 	desmontada, 	com 	todos 	os 	seus 	acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Embalagem: Caixa de Papelão.  
Conjunto de Avião Bi-Piano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira 
maciça de pinus com a hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta 

3. atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: C: 29cm x L: 31cm x A: 12c111. 2 
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada 
de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 10 unidades  
Pia 	de 	Cozinha - 	MDF 	Descrição: 	o 	móvel 	será 	composto 	de 
bancada/gabinete com duas portas de abrir e fechar com tampo de MDF 
15m.m com pia embutida confeccionada em plástico resistente; armário 
superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento 
embutido no sistema que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a 
torneira deverá encher a pia; deverá conter ainda a tampa na pia e balde no 

4. gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser fabricado com placas Unid. 5 
de madeira reciclada revestida (MDF) de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar 
incluídos no móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm X L 55 cm X P 31 cm. 
Deverá 	ser 	entregue 	desmontado, 	com 	todos 	os 	seus 	acessórios, 
acompanhada de manual de Instruções de montagem com ilustrações. 
Embalagem: Caixa de papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para 
colagem do material.  
Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com 
estrutura de metal; deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com 
zíper, lençol, travesseiro e fronha em algodão e mosqueteiro em tule; deverá 

S. possuir 	Sõlsão 	porta 	trecos 	em 	tecido 	nas 	cabeceiras. 	Dimensões CJ 3 
aproximadas: 35 cm de altura x 58 cm comprimento. Embalagem: caixa de 
papelão 	ou 	sacola 	de 	plástico 	PVC 	laminado 	transparente 	(cristal). 
Quantidade: 5 unidades  
Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão 
plástico dotado de carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 

6 	
carros, de cores diferentes, que deverão vir inclusos. A carroceria deverá CI 2 
conta até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. 
Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou 
sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  
Conjunto de Carrinho & Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca 
cm estrutura metálica com capota revestida de tecido 100 0/9 algodão com 

7 	movimento retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto, rodas duplas CI 3 
frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá permanecer em 
pé. Dimensões aproximadas: C: 54em; L: 40cm e A: 73 em Embalagem: caixa 
de papelão. Quantidade: 5 unidades  
Fogão - MDF: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de 
15mm 	laminado. 	O 	tampo 	com 	suporte 	de 	panelas 	deverão 	ser 

8 	
confeccionados em madeira/MDF em relevo e a tampa do forno deve possuir Unid 5 
visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com 
trava. Cinco botões reguladores de gás com mecanismo para ser girados e  
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indicadores na horizontal em relevo para sinalizar o gás ligado/desligado, 
similar 	a 	um 	botão 	de 	fogão 	real. 
Dimensões aproximadas: A 53 cm X L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser 
entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de 
manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 
Papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material  
Conjunto Fantoche Família Neva: Descrição: conjunto de 6 fantoches com 
aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovô, 
Vovô), confeccionados em tecido 100% acrílico e ancialérgico e espuma 
flexível; cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem costurados na cabeça. 

9. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, Ci 
acessórios e demais características representativas de cada membro da família. 
Olhos com sistema de segurança, dotados de crava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada na cor vermelha; Embalagem: sacola de plástico 
PVC Laminado transparente (cristal).  
Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em 
vinil, com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e 
fecha, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo 

10. apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão em algodão O 
costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias 
e 1 par de tênis cm lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: 
caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades.  
Conjunto de Fantoche Animais Domésticos: Descrição: conjunto de 6 
fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura 
Confeccionados em feltro e costurados nas laterais, com corpo em diferentes 
cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema de segurança, 
dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de 
plástico PVC laminado transparente (cristal).  
Conjunto de Bolas com Guizo-Borracha: Descrição: bola de borracha com 

12. circunferência de 38 cm e peso 150 gramas com guizo. Quantidade: 05 CJ 2 
unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
Conjunto de Boneca Menina Negra: Vinil - Descrição: boneca negra cm 
vinil com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e 
fecham, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo 

13. apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar vestido confeccionado CJ 
em algodão com possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de 
sapato. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 
Quantidade: lO unidades  
Conjunto de Bolas - Borracha - Descrição: bola de borracha com 

14. circunferência de 38 cm e peso 150 gramas. Quantidade: 10 unidades CJ 2 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
Conjunto de Boneca Bebê Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca 
com cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em 
algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar macacão em 
algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para 

15 cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta 
e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 
50em; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). Quantidade: LO unidades.  

16 Bandinha Rítmica: Conjunto contendo 20 instrumentos musicais com nomes Unid 4 
em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou saliências cortantes ou  
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que impliquem em falta de segurança do usuário, sendo: 
- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300 mm, de 
comprimento na pane maior e acabamento cromado acompanhado de 
baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 
- Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo lSOmm de 
comprimento. 
- Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150 mm 
e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 
- Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80X60 mm 
e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo lSOmm, com fixação flexível. 
- Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e 
chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 
- Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo 
aproximadamente 1 lOmm. 
- Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim lixada 
e sem farpas, medindo 190mm e 20mm de diâmetro. 
- Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com lOOmm de 
diâmetro. 
- Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300rnrn de 
comprimento. 
- Um ganzá mirim simples, confeccionado cm alumínio cromado, preenchido 
com pequenas contas e areia, medindo 250mm de comprimento e 45mtn de 
diâmetro. 
- Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, 
com 4 pares platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético 
e acabamento sem saliências. 
- Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, 
com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 
230mm. 
- Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de 
diâmetro. 
- Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 
200 mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 
- Um sininho infantil, confeccionado em metal cromado medindo 150 mm, 
com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 
- Um surdo infantil, fuste em FVC, com pele em poliéster sintético, medindo 
280 mm de altura X 240 mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 
mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon 
com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 
- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, 
medindo 160 mm X 200 mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 
mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon 
com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 
- Um triângulo ~til, confeccionado em metal cromado, com 150 mm e 
baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 
- Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200 mm e 
baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 
Observação: Todos os instrumentos que compõem a Bandinha Rítmica 
devem ser isentos de arestas, farpas, ou saliências cortantes, a fim de garantir 
segurança na sua usabilidade. Acondicionamento: instrumentos 
primeiramente envolvidos em filme plástico termo-encolhível e/ou plástico 
bolha, acomodados em bolsa de nylon acolchoada com 700 mm de 
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Cavalo de Balanço - Madeira: Descrição: cavalo de balanço de madeira 
maciça tipo pinus dotado de crina e cauda de sisal ou pelúcia sintética 
antialérgica fixada na madeira Dimensões aproximadas: C80 cm x P22cm x 

17. A60 	cm, 	altura 	do 	assento: 	mm. 	30 	e 	max. 	35cm. Unid. 10 
Deverá 	ser 	entregue 	desmontado, 	com 	todos 	os 	seus 	acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Embalagem: caixa de papelão.  
Conjunto Jogos Profissões - MDF: Descrição: 8 conjuntos em MDF 
medindo 120mm x óOmm x 3mm (com 3 peças cada - totalizando 24 peças de 
40mm x óOmm x 3mm). As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 

18 cores - com ilustrações de profissões, seus instrumentos de trabalho e O 2 
nominação - de forma que possibilitem o intercambio entre elas 
- 	cabeça/tronco/pernas. 	Caixa 	de 	madeira 	tipo 	estojo 	medindo 
aproximadamente 210nun 	x 	153mm 	x 	45mm 	e plástico encolhivel. 
Quantidade: 10 unidades  
Conjunto 	de 	Encaixes 	- 	Cabeça 	Mamãe 	e 	Filhotes 	- 	papelão: 
Descrição: 3 placas, produzidos em papelão cinza laminado com espessura 
mínima de 1,8 mm + papel couche 115 gr impresso 4 cores com verniz 
atóxico + forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). Em cada uma das imagens deve existir 

19 uma família de animal, com 2 ou 3 filhotes que são recortados em peças O lo 
grandes, com facas exclusivas, que podem ser encaixadas na cena. Dimensões 
aproximadas das imagens: 20 x 20 cm Embalagem: tipo tampa e fundo 
medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso 
em 	4 	cores 	com 	verniz 	atóxico. 
Quantidade: 10 unidades  
Conjunto de Bolas de Volley-Vinil Descrição: bota de vôlei, não oficial, 
confeccionada em PVC - (Atóxico)/Plastificante (Atóxico)/Carbonato de 
Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - Rotomoldagem/em cores diversas 

20. com pintura típica de bola de vôlei simulando gomos com pigmento preto CJ 
atóxico; Diâmetro: 21cm ( 8"), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 
260 	gramas 	Quantidade: 	10 	unidades 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
Conjunto 	de 	Caminhão 	Tipo 	Caçamba—Plástico: 
Descrição: caminhão dotado de caçamba para acondicionar objetos, com até 
6 rodas livres. A caçamba deverá ser articulada, sendo movimentada por meio 
de uma manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la para que 

21. seu 	conteúdo 	aia 	pela 	abertura 	posterior. CI 2 
Deverá 	acompanhar 	uma 	1 	pá 	e 	1 	rastelo. 
Dimensões: 	aproximadas 	do 	caminhão, 	50x22x22cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal).  
Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão 
de bombeiro, em plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar 
água; escada com giro de 180 graus e regulagem de altura. Deverá conter 

22. tanque de abastecimento e cabine com portas laterais flexíveis. Dimensões: CJ 2 
aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1,2 kg. 

L Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal).  
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Conjunto Dominó com Textura-MDF - Descrição: dominó confeccionado 

23 
em MDF com 28 peças retangulares, onde cada retângulo possui nas duas CJ 3 
pontas 	um 	pequeno 	circulo 	de 	cor 	e 	textura 	diferente. 
Dimensões das peças: 7cm x 3,5cm Quantidade: 10 unidades  
Conjunto De Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico 
atóxico, colorido, com teclas móveis, botão para emitir som de toque e com o 

24. fone ligado à base por cordão curto. Dimensões aproximadas: C19cm x Ci 2 
Lllcm 	x 	Al2cm. 	Embalagem: 	Caixa 	de 	papelão. 
Quantidade: 10 unidades  
Conjunto Jogo da Memória com Textura - MDF - Descrição: tabuleiro de 
MDF, com 24 quadrados em MDF, formando 12 pares com texturas 
variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, carpete, espuma, pelúcia, 

25 
papel canelado, tapete emborrachado com listras, tapete emborrachado com Ci 3 
bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro — 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças — 24 
quadrados, formando 12 pares, medindo Sem cada. Embalado em Saco de 
TNT Quantidade: 10unidades  
Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em 
material plástico. Com  flash e sons reais de tirar foto. Possui 3 botõós com 

26 
frases em português: "Olha o passarinho', "Diga X" e "Vamos tirar uma foto". Ci 2 
Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a foto da criança. 
Idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: L19cm x A22cm x PIO  
em. Embalada em cartucho resistente.  
Conjunto de Bolas de Futebol — Vinil Descrição: bola de futebol, não oficial, 
confeccionada em PVC — (Atóxico)/Plastificante (Atóxico)/Carbonato de 
Cálcio (Atóxico)/Proccsso de fabricação — Rotomoldagem/em cores diversas 

27. com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com pigmento preto Ci 1 
atóxico; Diâmetro: 21 em 

( 
8"), circunferência de 64 em Peso médio: 315 a 

325 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser 
entregues vazias.  
Conjunto de Boneca Bebê Negra — Vinil Descrição: boneca bebê negra com 
cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão 
e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão 

28 
antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para cabeça em CJ 1 
plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, 
todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 em; 
Embalagem: 	caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado  
transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas.  
Conjuntos de Blocos lógicos .-MDF: Descrição: Conjunto de blocos lógicos 
em MDF, pintados em três cores diferentes, formado por 48 peças sem 

29 
rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado maior), divididas igualmente U 3 
em 4 formas geométricas (Triângulo, Quadrado, Circulo e Retângulo). Deve 
acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 
MDF medindo 290 x 230 x 68mm. Quantidades: 10 unidades.  
Conjunto de 	Jogo De 	Peças Sopradas 	Para Encaixe 	- 	 Plástico: 
Descrição: jogo em polietileno soprado formado por 50 peças coloridas em 

30, formato de estrelas com seis pontas em forma de bolas que se encaixam umas Ci 2 
nas outras. As peças devem medir II em de uma extremidade a outra. 
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  

31 
Conjunto de Encaixe de Blocos — Madeira - Descrição: 25 peças coloridas e CJ 4 
uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com lO  

7  
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palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: blocos confeccionados em 
madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, sem 
rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 
mm. A base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira 
maciça 	 sem 	 rebarbas. 
Embalagem: 	sacola 	de 	plástico 	PVC 	laminado 	transparente 	(cristal). 
Quantidades: 10 unidades  
Conjunto Caixa Brinquedoteca - MDF Descrição: caixa organizadora com 
estrutura em MDF com espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As 
laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem conter uma Itiração para 
encaixe das mãos. A base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado- para 

32. que 	a 	caixa 	possa 	ser 	transportada 	facilmente. 	Deverá ser entregue CJ 2 
desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de 
instruções de 	montagem 	com 	ilustrações. 	Quantidade: 	5 	unidades 
Dimensões aproximadas: A 54cm X L 63cm X 1' 40,5cm Embalagem: Caixa 
de papelão.  
Conjunto de Boneco Menino Branco - Vinil: Descrição: boneco branco em 
vinil, com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e 
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará 

33. genitália masculina. Deverá acompanhar macacão cm algodão costurado com CI 
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par de tênis 
em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 
Quantidade: lO unidades.  
Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de 
fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes 
pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 3mm de espessura, 
ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 79 

34. cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. Unid. 
As 	laterais 	devem 	ser 	afixadas 	com 	dobradiças 	metálicas 	e 	medir 
aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de altura.Estrutura acompanhada - 

de cortina de tecido 	100% algodão, 	antialérgico na área da janela. 
Embalagem: caixa de papelão.  
Conjunto dê Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê 
branca com cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e 
corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar 
macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, CI e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: 
mamadeira, chupeta e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca 
de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 
plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 unidades.  
Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo 
aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão 

36 
reforçado (tipo lona/lonita) com detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% Unid algodão estampado. Possui alças para serem radas em gancho/suporte na 
porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 
facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  
Conjunto Passa peça - MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante 
em MDF com recorte de formas na tampa para brincar de passar bloco. 
Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm. Abertura na parte frontal para pegar os CJ 3 blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo, cruz, cilindro 
e meia lua. Material colorido, mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico 
tipo shrinlc resistente. Quantidade: 10 unidades. 1 1 
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Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto 
! 

por quatro animais: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais 
deverão ser confeccionados em tecido de plush colorido e com enchimento de 
fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no interior da barriga 

38 de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro. Galinha: Deverá ter CJ 4 no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos. 
Tartaruga Marinha: Deverá conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no 
mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no mínimo 3 filhotes na barriga. 
Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o conjunto 
deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  
Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não 
oficial, 	confeccionada 	em 	PVC 	- 	 (Atóxico)/Plastificante 
(Atóxico)/Carbonato 	de 	Cálcio 	(Atóxico)/Processo 	de 	fabricação 	- 

39. Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete a 
simulando gomos com pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 cm (9"), e 
circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 310 gramas Quantidade: 10 
unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de 
contos populares tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci- 
pererê, o curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 

40 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível. CJ Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios 
característicos do folclore do personagem representado. Embalagem: sacola 
de plástico PVC laminado transparente (cristal).  
Conjunto 	de 	Caminhão 	Coletor 	de 	Lixo 	- 	 Plástico: 
Descrição: um caminhão de plástico dotado de até 6 rodas livres, botões de 

41. movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel. O tamanho das CJ 2 
peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm 
Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  
Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com 
aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, 
Vovô); Matéria-prima: fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e 
antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã l00% acrílica, antialérgica e bem 

42 costurados 	na 	cabeça. 	Acabamento: 	fantoches 	com 	corpo 	na 	cor a creme/perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais 
características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema 
de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca 
articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente.  
Geladeira - MDF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de 
lSmm laminado, com duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e 
fechar nas duas portas com sistema de segurança. Na parte interna deverá 
haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para verduras, além 

43. de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com Unid. 5 
todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações. Dimensões aproximadas: A 100 cm x L 40cm x 
P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 08$: Não serão aceitos grampos 
para colagem do material.  
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3.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 
3.3.1. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM 

4- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS: 
4.1- Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM 
DE COMPRAS pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora. 
4.1.1. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra, o fornecedor 
deverá fazer a entrega dos produtos no local indicado, dentro do prazo e horários previstos, 
oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega dos produtos. 
4.1.2. O aceite dos produtos pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor 
por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo do 
edital quanto aos produtos entregues. 

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 teimo de referência - Anexo 1 
do Edital, a qual deverá conter: 

5.1.1- A modalidade e o número da licitação; 
5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte; 
5.13- 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 Cana 

Proposta por extenso; 	 - 
5.1.7- Declaração de que nos preços r 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 
fl 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 corno firmes e verdadeiras suas 
Cartas Propostas e lances. 

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

5.2.2- A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na 
forma do Anexo II do Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile 
(zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexol.zip, 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 em moeda corrente nacional. 

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

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

5.13- 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. 

5.33- Na análise das Cartas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por 
Item, expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Item. 
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 conforme licitado. 
53- 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 
62.880-00. Att. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

5.9.1- A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em lingua portuguesa, com a 
fl 	identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 

assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dado 
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a 
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários podetão ser apresentados após 
o julgamento da licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa fiica ou jurídica), 
aposição do carimbo (substituivel pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF; 
e) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, 
RO, 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 mal consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem 

5. 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, 
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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 1° dia útil subsequente ao 
envio eletrônico. 

6.2.1- O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: 

p1. 	pregão©horizonte.ce.gov.br  
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. Att. Comissão Permanente 
de Pregão de Horizonte-Ce. 

6.3- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA: 
6.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma 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, 

6.3.2- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS 
SEUS ADITIVOS E/OU ÚLTIMO 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 Júnta onde tem sede a matriz. - 

6.33- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 

, exercido; 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. 

6.14- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO,  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, 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 domicilio 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 Divida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 0211012014; 

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 domicilio ou sede da licitante; 
6.4.6- Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
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6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A das Consolidações das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943. 

6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-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 10% (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 jurídica de direito público ou 

privado, com identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de 

n 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; 
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 testes, 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; 

6.6.1.5-0 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 satisfatória na entrega :do  objeto. 

6.7- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei NO. 9.854,de 27/10/1999, 

publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso xxxm, do art. 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, conforme modelo constante nos Anexos do edital; 

6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 
8.666/93 e da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2 0, 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 como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. - 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 	 - - 
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7- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
7.1. O contrato produzirá seus jurídicos e 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. 

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 fornecedor 
ou através de cheque nominal. 

9- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1- A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos do Termo de 
Compromisso PAR ti*  201406296 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria Municipal de Educação, 

FONTE 
ATIVIDADE 	 DESPESA 

• 1001000000— Recurso Ordinário 
• 1111000000 - Receita de Imposto e Transferência 

12365 0024 	2.049 	Educação 3.3.90.30.00 .1113000000 - Transferência do FUNBED 40% 
.1120000000 - Transferência do Salário-Educação 
• 1124000000- Outras Transferências do FNDE 

10- FISCAL DO CONTRATO: 
10.1- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Gilberlândio José Honório 
Alves, 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. 

li - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
a) 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; 
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações 

se obriga a atender prontamente; 
c) Arcar com as despesas de entrega dos produtos/bens nos locais determinados pela contratante, 

assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas 
com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, 
alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e 
coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações 
do contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a 
inexistência de qualquer vínculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a 
contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREOÂO 
Av. Presidente cutelo Branco, si' 5100- centro - CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (8$) 3336.1434 
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e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da contratante; 

f) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição 
e urbanidade na relação interpessoal; 

g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 

h) 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. 

12-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) 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; 

c) Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual. 

13- SANÇÕES: 
13.1- 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 inidôneo 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: 

13.1.1 - 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; 	 - 

13.1.2 - 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 á 30 (trinta) dias, no 
caso de retardamento na entrega dos bens; 

13.1.3 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de 
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 
112- 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; 

13.3- 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. 

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

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
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13.12- 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. 
13.4- Constituem motivos para rescisão do contrato: 

13.4.1-o descumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma irregular; 
13.4.2- a não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
13.43- a não aceitação da redução do preço ofertado, quando se tomar superior àqueles praticados 

no mercado; 
13.4.4- razões de interesse público; e 
13.4.5. quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei n°8.666/93. 

14- DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1- Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório 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, 11 e III do art. 3° da Lei W. 10.520/02. 
14.2- 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. 
14.3. 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 ,nodalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários tido 
constitui um dos elementos obrigatórios do 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 dital ou de informar, no ato convocarário, 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. ~dente Cutelo Brinco, n 5100- centro - CEP: 62.88040 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. °  20 19.04.12.2 -PE 

ANEXOJLMODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA 	 - 

Número do Pregão: 

Objeto: Aquisição de Brinquedos pedagógicos para atendimento das ações do PAR (Plano de Ações 
Articuladas) de acordo com o Termo de Compromisso n 0201406296 - FNDE/MEC, destinado ao 
Centro de Educação Infantil Proinfncia Carmem Lúcia da Silva do Município de Horizonte/CE 
(Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

Itens 
Especificação do Objeto: Valor Valor 

11cm (constando toda a especificação do Anexo 1) Quant. Marca 	unitário total 

1.  
2.  

Lra 
	de Entrega: 

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 execúb 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: 

UM 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Prnidente Cuido Branco. iC 5100- Centro- CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.04.12.2 - 

ANEXO 
MODELO DE DECLARACÃO 

1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

íhï') 3 II 161SL P li (WLW'tsJ ii') ai 41 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 

fl 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em 
cumprimento ao estabelecido na Lei a °  9.854, de 27110/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e 
ao inciso XXXIII, do artigo 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. 

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 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo 
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666193). 

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

(CE), ______de 
	

20_. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, iC 5100- cc.uo . CEP: 62.81040 
Horizonte- CE 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.04.12.2-PE 

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. 

MIJNICIPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 23.555.196/0001-86 e CGF n° 06.920.288-5, com sede Av. Presidente Castelo 

fl Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato 
representado pelo Secretário, Sr. Reginaldo Cavalcante Domingos, 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 n° 	 ,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° 2019.04.12.2, em 
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei 
Federal n° 10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente contratação é Aquisição de Brinquedos pedagógicos para 
atendimento das ações do PAR (Plano de Ações Articuladas) de acordo com o Termo de 
Compromisso n°201406296 - FNDE/MEC, destinado ao Centro de Educação Infantil Proinfáncia 
Carmem Lúcia da Silva do Município de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme 
especificações contidas no Termo de Referenda. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRJO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	(...J, a ser pago na proporção da entrega dos 
produtos, segundo as ordens de compras 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 condições cia 

ITEM 1 	ESPECIFICAÇOES 	à UNID. 1 QUANT.  1 MARCA R.$ UNITIRS 

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, 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 subirem 11, observadas as disposições editalicias, 
através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 

COM1O PERMANENTE DE PREGÃO 	- 
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3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A 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 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  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 Termo de 
Compromisso PAR n° 2014062296 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria Municipal de Educação, na 

	

AÇÃO PROJETO/ 	 FONTE 	 ELEMENTO DE 

	

ATIVIDADE 	 DESPESA 
• 1001000000 - Recurso Ordinário 
• 1111000000 - Receita de Imposto e Transferência 

12365 0024 	2.049 	
Educação 	 33903000 

• 1113000000— Transferência do FUNBED 4/ 
.1120000000 - Transferência do Salário-Educaçao 
.1124000000- OutraÁ Transferências do FNDE 

n CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As panes se: obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da IA Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02. 
6.2. O CONTRATADO obriga-se a: 
a) 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; 
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações 

se obriga a atender prontamente; 
c) Arcar com as despesas de entrega dos produtos/bens nos locais determinados pela contratante, 

assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas 
com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, 
alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e 
coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações 
do contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a 
inexistência de qualquer vinculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a 
contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado: 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
As. Presidente cutelo Branco, n 5100- Centro . CEP: 62.880.00 
Horizonte- ce 
Fone: (85) 3336.1434 
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e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da contratante; 

1) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição 
e urbanidade na relação interpessoal; 

g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 

h) 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. 

6.2.2. No caso de constatação da inadequação dos bens às normas e exigências especificadas 
no Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições; 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) 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; 

c) Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual. 

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' 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

fl 	
b) não mantiver a proposta ou lance; 
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
II - 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; 

III - multa moratória de 20% (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; 
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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 Dívida 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 

fl 	previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da 
Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.6. As partes 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. 	 - 

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 
fl 9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Gilberlândio José Honório 

Abres, 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. 

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 à 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 
panes, 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. 

coMissÃo PELMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n 5100- Cedro- CEP: 62.880.00 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 



rRI.rErruRA rn MUNICIPAL tw 
HORIZONTE 

34:3 

10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em pane, os bens fornecidos em desacordo com os termos 
do edital, da proposta e deste contato. 
10.8. Integram o presente contato, 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. 

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 partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Secretaria de Educação do 
Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Horizonte-CE, 

Reginaldo Cavalcante Domingos 
Secretário Municipal de Educação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
CONTRATANTE 

CNPJ(MF): n.° 
Sr(a). ____________ CPF: n° 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1. CPF: 

2. CPF: 
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