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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 2018.04.16.1-PP
Regido pcla Lei n.° 10.520/02 e subsidiariamente pcla Lei n.° 8.666/93 e suas alterafoes posteriores, Lei N°
123 de 14 de dezembro dc 2006 e legislafao complementar em vigor.

PREAMBULO
O Pregociro do Municipio de Pacoti, designada pcla Portaria n.° 004/2018, de 02 de Janeiro de 2018,
toma publico para conhccimento de todos os intercssados que as 08:30 horas do dia 02 de Maio de
2018, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N°
663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, em sessao publica, dara inicio aos procedimentos de
reccbimento e abertura dos envelopes concementes as propostas de pref os, formalizafao de lances
verbais e documentos de habilitafao da licitafao modalidade PREGAO PRESENCIAL N°
2018.04.16.1-PP, identificado abaixo, mediante as condifoes estabelecidas no presente Edital e seus

anexos.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE
LOCACAO DE VEiCULOS DIVERSOS PARA O

Criterio de Julgamento:

DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DA PREFEErURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/ TERMO DE
REFERENCIA.
_
_
Menor Pre?o por LOTE

Especie:

Pregao Presencial

Secretaria(s) / Orgaos

SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO / SECRETARIA DE SAUDE/ SECRETARIA
DE EDUCACAO/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO/ SECRETARIA DE
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE/ SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINAN£AS/ e

Objeto:

Participantes:

SECRETARIA DE GOVERNO

DEF1N1COES GERAIS:
Nesta licitafao serao cncontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos signifleados:
1. LICITACAO: - O procedimcnto de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: - Pessoa Juridica que participa desta licitafSo;
3. HABILITACAO: - Documentos referentes a verificafao atualizada da situaf3o juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificafao tecnica, economico-fmanceira, que seja exigida neste
edital, do vencedor da fase de proposta de prefos;
4. ADJUDICATARIA: - Pessoa Juridica vencedora da licitafao, a qual sera adjudicado o seu
objeto;
5. CONTRATANTE: - O Municipio de Pacoti, atraves do(s) orgao(s) competente(s) que e(sao)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitafSo, e e signataria do
contrato com a Administrafao Publica;
7. FISCALIZAGAO/INTERVENIENCLA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti, que e o orgSo
encarregado do acompanhamento e fiscalizafao do fomecimento;
8. PREGOEIRO: - Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
realizara os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das
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- DISPOSICdES GERAIS

mm
1 7. 1- As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da ampliato
da disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da scguranÿa e do
regular fiincionamento da administrate.
17.2- Os casos omissos podcrao ser resolvidos pelo Pregociro durante a sessao e pelo(s) Secretariofs)
Ordenador(es) de Despesa. em outro caso, mediante aplicato do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
1 7.3- O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao important no afastamento do licitante,
desde quc sejam possiveis a aferiÿao da sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta durante a
realizato da sessao publica deste Pregao Presencial.
17.4- Nenhuma indcnizato sera devida as licitantes pela elaborate ou pela apresenta?ao de
documcntaÿao referente ao presente edital, nem em relate as expectativas de contrataÿoes dela
decorrentes.
17.5- A administrate disponibilizara meios de divulgato e amplo acesso aos prefos praticados no
contrato oriundo objeto dessa licitato.
1 7.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui-se o
dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no
Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.
17.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro da
Comarca de Pacoti/CE.
17.8- As informafoes sobre esta licitato podem ser obtidas junto a Comissao de Pregao da PMP, na Av.
Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE ou atraves do telefone (85) 3325-1410, de
segunda a sexta-feira, no horario de 08:00 as 12:00 horas.
17.9- Copias do edital e anexos serSo fomecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital. mediante
pagamento de copia reprografica, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Sede da Comissao de Pregao
da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE ou atraves do telefone (85) 3325.1410, de segunda a sexta-feira, no horario de 08:00 as 12:00
horas, ficando os autos do presente processo administrative a disposiyao para vistas e conferencia dos
interessados, ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) de copia reprografica, por meio de Documento de
Arrecadafao Municipal - DAM.
17.10.1. O referido edital e seus anexos tambem estao disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. nos termos da IN n° 01/2011 e IN n° 04/2015-TCM-CE.
17.1 1- O Projeto Basico podera ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissao de Pregao
da Prefeitura Municipal de Pacoti.
17.12- Todas as normas inerentes as contrataÿoes do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referenda deste Instrumento Convocatorio deverao ser minuciosamente observadas pelos
licitantes quando da elaboraÿao de suas propostas.
17.13- No interesse da Administrate Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
indenizato, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condiÿoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitafao. dando ciencia aos
interessados na forma da legislate vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitato, a qualquer tempo, disto dando ciencia aos
interessados mediante publicato na forma da legislate vigente.
17.14. Os avisos de prosseguimento das sessoes, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulato ou
revogat° serao feitos aos interessados mediante publicato na imprensa oficial (flanelografo) da

Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto na Lei Organica do Municipio.
Pacoti/CE, 17 de abril de 2018.
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ANEXOl
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
I - INFORMAÿOES PRIMARIAS E CLASS1FICACAO DA DESPESA
1. ORGAOS SOLICITANTES: Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Empreendedorismo/
Secretaria de Saude/ Secretaria de Educacao/ Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Agrario/ Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude/ Secretaria de Administragao, Planejamento e
__
_
Financas/ e Secretaria de Govemo.
2. DOTACAO ORCAMENTARIA/ VALOR ESTIMADO RS:
Unidade Gestora

Des. Social
Des Social (FMAS)
Saude

Educaeao

Unidade

Orcamentaria
04.01
04.01
05.01
06.01

Financas

07.01
08.01
11.01

Govemo

14.01

Infraestrutura
Cultura

Programa - Projeto
Atividade
08 122.0807.2.005
08.244.0807.2.013
10.122 0402.2.102
12.122.1215.2.026
15.122.0402.2.050

13.122.0402.2.109
04.122.0402.2.111
04.122.0402.2.1 13

Valor
F.stimado RS
26.000,00
20.960,00
136.880,00

Elcmento de
Despesas

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

110.880,00

459.173,36
36.480,00
10.480,00

170.880,00

_

3. FONTE DE RECURSO: Tesouro Municipal
4. VALOR ESTIMADO: RS 1.030.666,72 (urn milhao trinta mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois
centavos).

_

n - DETALHAMENTO DA DESPESA
DE EMPRESA PARA PRESTAÿAO DE SERVICOS DE LOCAC'AO
DE VEiCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACÿES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA.
6. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessaria a presente contratacao no intuito de atender as atividades realizadas pelas
Secretarias deste Municipio, pois os mesmos n3o dispOem de veiculos para dar suporte a demanda de serviÿos e
atividades, sendo necessario o acrescimo para a realizacSo de suas tarefas precipuas no atendimento e
deslocamento de pessoas e ao apoio as atividades finalisticas, no intuito de melhorar significativamente a
qualidade dos servigos e suprir as deficiencias identificadas.
5. OBJETO:

CONTRATAC'AO

7. DEMAIS OBSERVACOES: Tudo conforme anexo I.
Ill - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

8. PRAZO E LOCAL PARA INICIO DOS SER VICOS: Em ate 05 (cinco) dias, a contar da emissao da Ordem
de Servico, nos locais determinados pela solicitante.
9. PRAZO DE VIGENCIA: O instrumento contratual produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de
sua assinatura e vigera por 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado, a criterio das partes, na forma do artigo 57
inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, por se tratar de servigos de carater continuado para

Administracao.
10. PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao da Nota Fiscal, mediante
atesto de exccucao dos servicos e o encaminh.amento da documentacao necessaria, observada as demais
disposiÿoes contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada.
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ANEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE
VEICULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DAS DIVERSAS

SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA.
2. DOS LOTES/ ITENS:

Lote I
Item
N°

1

2

Dcscriminayao

Locayao de veiculo, motor 1.0 ou superior, 5 portas,
bicombustivel (alcool/ gasolina - Ilex), ar-condicionado,
direyao hidraulica, vidro eletrico, trava automatica,
eambio manual de cinco marchas, com todos os
equipamentos de seguranya obrigatorios de fabrica, com
fabricaySo do ano a partir de 2012 e que atenda as
exigencias estabelecidas pelo Codigo de Transito Brasileiro
•CTB, seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas
e previdenciarios. reposiyiio (no prazo rnaximo de ate 24
Horas). combustivel, oleo, lubrificante e filtros por conta

ManutenySo
da CONTRATANTE/SECRETARIA
conta
por
da
e
corretiva
preventiva
mensal,
Aluguel
CONTRATADA/ LOC ADORA.
quilometragem livre.
Locav'ao de veiculo tipo moto; minimo 160 cilindrada;
fabrica«;ao a partir de 2012; Painel com: velocimetro,
hodometro total, luzes indicadora de neutro e farol alto,
com todos os equipamentos dc seguran<;a obrigatorios de
fabrica, e que atenda as exigencias estabelecidas pelo
Codigo de Transito Brasileiro - CTB, seguro total incluso,
impostos, encargos trabalhistas e previdenciarios,
reposifao (no prazo rnaximo de ate 24 Horas).
combustivel, oleo, lubrificante e filtros por conta da
CONTRATANTE/SECRETARIA
Manutencao
por
da
conta
corretiva
e
preventiva
mensal,
Aluguel
CONTRATADA/LOCADORA.
quilometragem livre.
Loeacao de veiculo tipo van, ano de fabricacao a partir de
2012, motor minimo de 1.6 ou superior, 4 portas,
combustivel a Diesel, direyao hidraulica, eambio manual
de cinco marchas, capacidade minima de 16 passageiros,
com todos os equipamentos de seguranya obrigatorios de
fabrica, e que atenda as exigencias estabelecidas pelo
Codigo de Transito Brasileiro - CTB, seguro total incluso,
impostos, encargos trabalhistas e previdenciarios,
reposiyao (no prazo rnaximo de ate 24 Horas).
combustivel, oleo, lubrificante e filtros por conta da
Manutenyao
CONTRATANTE/SECRET ARIA.
por
da
conta
preventiva
e
corretiva
mensal,
Aluguel
CONTRATADA/LOCADORA.
quilometragem livre.
Locayao de veiculo, tipo Pick-up caminhonete, cabine
dupla, motor minimo 3.0, trayao 4x4, 4 portas,
combustivel a. flesel. .direÿo hldraÿÿ,rv-cond/cionadQ,.;

Valor
Unitario

Valor
Mensal

Valor Total

Unidade

Quantidade

Und

8

3.250,00

26.000,00

208.000,00

Und

10

1.310,00

13.100,00

104.800,00

Und

2

9.300,00

18.600,00

148.800,00

Und

2

8.400,00

16.800,00

134.400,00

(08 meses)

_

3
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Item
N°

b DE 4/£

Descriminapao

Unidade

Quantidade

Und

1

Valor
Unitario

Valor
Mensal

Valor Total
(08 meses)

trava automatica, ar-quente, cambio manual de cinco

5

marchas, capacidade para cinco passageiros, com todos os
equipamentos de seguranqa obrigatorios de fabrica, com
fabricafao do ano a partir de 2012 e que atenda as
exigencias estabelecidas pelo Codigo de Transito Brasileiro
- CTB, seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas
e previdenciarios, reposiqao (no prazo maximo de ate 24
Horas). combustivel, oleo, lubrificante e filtros por conta
Manutenqao
da
CONTRATANTE/SECRETARIA
por
da
conta
corretiva
e
preventiva
mensal,
Aluguel
CONTRATADA/LOCADORA.
quilometragem livre.
Locaqao de veiculo, tipo Pick-up caminhonete, cabine
simples, motor minimo 3.0, 2 portas, combustivel a diesel,
direcao hidraulica, cambio manual de cinco marchas.
capacidade minima de carga de 2000 kg, potencia minima
150 CV , e que atenda as exigencias estabelecidas pelo
Codigo de Transito Brasileiro CTB, seguro total incluso,
trabalhistas e previdenciarios,
impostos, encargos
reposi?2o (no prazo maximo de ate 24 Horas).
combustivel, oleo, lubrificante e filtros por conta da
Manutenqao
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e corretiva e motorista por conta da
mensal,
Aluguel
CONTRATADA/LOCADORA.

-

quilometragem livre.

7.366,67

7.366,67

58.933,36

_

654.933,36

Valor Total Estimado em R$

Lote IT
Item
N°

1

Descriminafao
Locaqao de veiculo tipo caminhao fabricate a partir de
2008, motor minimo de 177 CV, dois eixos, 4 2 portas,
combustivel a Diesel, direqao hidraulica, cambio manual
de cinco marchas, capacidade minima 1 1 toneladas, com
todos os equipamentos de seguranfa obrigatorios de
fabrica, e que atenda as exigencias estabelecidas pelo
Codigo de Transito Brasileiro - CTB, seguro total incluso,
impostos, encargos trabalhistas e previdenciarios,
reposifao (no prazo maximo de ate 24 Horas).
combustivel, oleo, lubrificante e filtros por conta da
Manutenÿao
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e corretiva e motorista por conta da
mensal,
Aluguel
CONTRATADA/LOCADORA.
quilometragem livre.
Locaqao de veiculo, tipo Pick-up caminhonete, cabine
simples, motor minimo 3.0, 2 portas, combustivel a diesel,
direqao hidraulica, cambio manual de cinco marchas,
capacidade minima de carga de 2000 kg, potencia minima
150 CV , equipada com escada giratoria 360°, giro de 360°,
altura minima 1 1 metros, com escada de fibra extensora,
angulos de trabalho, 70,74,78 e 82 com todos os
equipamentos de seguranqa obrigatorios de fabrica, e que

Valor
Unitario

Valor
Mensal

2

11.166,67

22.333,34

178.666,72

1

9.400,00

9.400,00

75.200,00

Unidade

Quantidade

Und

Und

Valor Total
(08 meses)

_

2

aicnd.i as exigencias estabelecidas pelo C6digo de Transito

Brasileiro - CTB, seguro total incluso, impostos, encargos
trabalhistas e previdenciarios, reposicao (no prazo maximo
de ate 24 Horas). combustivel, oleo, lubrificante e filtros
por conta
da
CONTRATANTE/ SECRET ARLA
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Unidade

Descriminacao

Quantidade

_

Valor
Unitario

Valor
Mensal

Manuten<;2o preventiva e corretiva e motorista por conta
da CONTRATADA/LOCADORA. Alugucl mensal,
quilometTagem livre.
Valor Total Estimado cm R$

Valor Total
(08 mescs)

253.866,72

LoteUI
Item
N°

Unidade

Descriminacao

Quantidade

Valor
Unitario

Valor
Mensal

15.233,33

15.233,33

Valor Total
(08 meses)

Locacdo de vciculo, coletor Compactador de Lixo, ano de
fabricavao minimo 2010, combustivel a diesel,

apresentando no minimo as seguintes caracteristicas
Capacidade volumetrica de 12m3 de lixo
tecnicas:
compactado na caixa; - Deposito traseiro com capacidade
Compactacao por placas
minima de 2,00 m
transportadora e compactador acionadas hidraulicamente;
Descarga efetuada por painel acionado por cilindro
telescopico de no minimo dupla agao; - Abertura e
fechamento da porta traseira efetuada por cilindros
Travamento manual da porta
hidraulicos extemos;
traseira; - Borracha de vedagao na porta traseira para evitar
vazamento do chorume; •Caixa coletora de chorume de
no minimo 80 litros; - Equipamento com as laterais e teto
liso, fabricado com chapas de a?o estrutural; - Fundo
resistente e reforcado; - Comando dupio para o sistema de
compactaÿao, montado na lateral direita do deposito
Sistema de aceleraÿao automatica
traseiro (porta);
Und
quando do acionamento da tomada de forÿa; - Sistema de
seguranc'a que permite a parada e a reversao do ciclo de
compactacao em qualquer instante; - Comando simples,
montado na parte dianteira da caixa compactadora, para
os movimentos do painel ejetor e abertura da porta;
Estribo traseiro e garras para o transporte de 2 a 4
Alerta sonoro de comunicacao entre o
operadores;
motorista e operadores; Iluminaipao conforme as normas
de transito; - Reservatorio de oleo hidraulico com visor de
nivel e filtro de suceao. Com todos os equipamentos de
seguran<;a obrigatorios de fabrica, e que atenda as
exigencias estabelecidas pelo Codigo de Transito Brasileiro
- CTB, seguro total incluso, impostos, cncargos trabalhistas
e previdenciarios, reposieao (no prazo maximo de ate 24
Horas). combustivel, oleo, Iubrificante e filtros por conta
da CONTRATANTE/SECRETARLA
ManutencSo
preventiva e corretiva e motorista por conta da
Aluguel
CONTRATADA/LOCADORA.
mensal.
quilometragem livre.
Valor Total Estimado em RS

-

-

-

-

1

-

1

121.866,64

-

-

-

_

3. DETALHAMENTO POR SECRET ARIA/

121.866,64

DOTA£AO:
Lote I
Quantidade por Secretaria/

Item
N°

Und

Descriminacao

Dcs. Social

Saude

2.005 2.013 2.102
1

Locacao dc veiculo, motor 1.0 ou superior. 5 ponas,
, iMÿmbusuvel talcool
ifoj), arcofidiapfiadq,
Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663

j- c y ,

I

- Centro

_

2

Dotacao P.A.

Educaÿao

Se infra

Cultura

Finanÿas

Govcmo

2.026

2.050

2.109

2.111

2.113

I

2

1

1
j i>. .ua.
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Quantidadc por Secret aria/ Dotafio P.A.

Item
N°

2

Und

Descriminacao
direcao hidraulica. vidro eletrico, trava automatica,
cambio manual de cinco marchas. com todos os
equipamentos de seguranca obrigatorios de fabrica,
com fabricac'do do ano a partir de 2012 e que atenda as
exigencias cstabeleridas pelo Codigo de Transito
Brasileiro - CTB. seguro total incluso. impostos.
encargos trabalhistas e previdencianos, reposicao (no
prazo maximo de ate 24 Horas). combustivel, oleo,
da
por
coma
filtros
e
luhnficante
CONTRATANTE/SECRETARIA
Manutencao
por
da
cotretiva
conta
preventive
e
CONTRATADA/LOCADORA. Aluguel mensal,
quilometragem livre.
_
Locavao de veiculo tipo moto; minimo 160 cilindrada;
fahricacao a partir de 2012; Painel com: velodmetro,
hodometro total, luzes indrcadora de ncutro e farol alto,
com todos os equipamentos de seguranca obrigatorios
de fabrica. e que atenda as exigencias estabelecidas pelo
Codigo de Transito Brasileiro
CTB. seguro total
encargos
e
trabalhistas
impostos.
incluso.
previdencianos, reposicao (no prazo maximo de ate 24
lloras). combustivel, oleo, lubnficantc e filtros por
CONTRATANTE/SECRETARIA
da
coma
Manutencao preventive e corretiva por conta da
CONTRATADA/LOCADORA. Aluguel mensal,
quilometragem livre.
Locapio de veiculo tipo van, ano de fabricactlo a partir
de 2012, motor minimo de 1.6 ou superior, 4 portas,
combustivel a Diesel, direcao hidraulica, cambio
manual de cinco marchas. capacidadc minima de 16
passageiros, com todos os equipamentos de seguranca
obrigatonos de fabrica, e que atenda as exigencias
estabelecidas pelo Codigo de Transito Brasileiro - CTB,
seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas e
previdencianos, reposicao (no prazo maximo de ate 24
Horas). combustivel, oleo, lubrificante e filtros por
CONTRATANTE/SECRETARIA
da
coma
Manutencio preventive e corretiva por coma da
CONTRATADA/LOCADORA. Aluguel mensal,
quilometragem livre.
Locacao de veiculo, tipo Pick-up caminhonete, cabine
dupla. motor minimo 3.0, tracao 4x4, 4 portas,
combustivel a diesel, direcao hidraulica, areondicionado, trava automatica, ar-quente, cambio
manual de cinco marchas, capacidade para cinco
passageiros. com todos os equipamentos de seguranpa
obrigatorios de fabrica, com fabneacao do ano a partir
de 2012 c que atenda as exigencias estabelecidas pelo
Codigo de Transito Brasileiro CTB, seguro total
encargos
incluso,
e
trabalhistas
impostos,
prev idencianos, reposicao (no prazo maximo de ate 24
lloras). combustivel, oleo, lubrificante e filtros por
CONTRATANTE/SECRETARIA
da
conta
Manutencao preventiva c corretiva por conta da
CONTRATADA/LOCADORA. Aluguel mensal,

-

Und

Educapio

Scinfra

Cultura

Financas

Govemo

2.005 2.013 2.102

2.026

2.050

2.109

2.111

2.113

2

1

1

3

1

1

1

I

1

Des. Social

Saude

Total

10

_

3

Und

2

_

1

2

Und

-

2

_

quilometragem livre,
Locacio de veiculo, tipo Pick-up/caminhonete, cabine
simples, motor minimo 3.0, 2 portas. combustivel a

diesel,

5

direcao hidraulica, cambio manual de cinco

de 2000 kg,
as exigencias
estabelecidas pelo Codigo de Transito Brasileiro - CTB,
seguro total mcluso, impostos, encargos trabalhistas e
marchas, capacidade minima de carga
potencia minima 150 CV e que atenda

.

1

Und

1

previdencianos, reposicao (no prazo maximo de ate 24
Horas). combustivel. oleo, lubrificante e filtros por
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Quantidadc por Sccrctaria/ Dotapao P.A.

I

Item

Und

Dcscriminapao

N°

Des. Social

Saude

2.005 2.013 2.102
i

Educapao

Seinfra

Cultura

Finanpas

Govemo

2.026

2.050

2.109

2.111

2.113

Total

CONTRATANTE/SECRET ARIA
coma
da
Manutenc'Jo preventiva e corretiva e motorista por

___

coma da CONTRATADA/LOCADORA. Aluguei
mensal, quilometragem livre.

LoteO
Quantidadc por Secrctaria/ Dotacio P.A.

Item
N°

Und

Descriminapao

Des. Social

Saude

2.005 2.013 2.102

1

Locapio de veiculo tipo caminhSo fabricapao a partir
de 2008, motor minimo de 177 CV, dois eixos, 4 2
portas. combustivel a Diesel, direpao hidraulica,
cambio manual de cinco marchas, capacidade minima
11 toneladas, com todos os equipamentos de seguranpa
obrigatOnos
de fabrica, e que atenda as exigencias
I
estabelecidas pelo COdigo de Transito Brasileiro - CTB,
seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas e
prcvidencianos, rcposipdo (no prazo maximo de ate 24
Horas). combustivel, Oleo, lubrificante e filtros por
CONTRAT ANTE/SECRET ARIA
da
coma
ManutencSo preventiva e corretiva e motorista por
conta da CONTRATADA/LOCADORA. Aluguei
mensal, quilometragem livre.
LocapJo de veiculo, tipo Pick-up/ caminhonete. cabine
simples, motor minimo 3.0, 2 portas, combustivel a
diesel, direpao hidraulica. cambio manual de cinco
marchas. capacidade minima de carga de 2000 kg,
potencia minima 150 CV , equipada com escada
giratoria 360", giro de 360°, altura minima 1 1 metros,
com escada de fibra extensora, angulos de trabalho,
70.74.78 e 82 com todos os equipamentos de seguranpa
obrigatonos de fabrica, e que atenda as exigencias
estabelecidas pelo Codigo de Transito Brasileiro CTB,
seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas e
previdenciarios, reposipao (no prazo maximo de ate 24
Horas). combustivel. oleo, lubrificante e filtros por
CONTRATANTE/SECRETARI A
da
conta
Manutenpao preventiva e corretiva e motonsta por
conta da CONTRATADA/LOCADORA. Aluguei
1 mensal, quilometragem livre.

Educapao

Seinfra

Cultura

Finanpas

Govemo

2.026

2.050

2.109

2.111

2.113

Total

Und

2

2

Und

1

1

_

2

-

_

Lote III
Quantidadc por Secrctaria/ Dotapdo P.A.

Item
N°

Dcscriminapao

Und

Des. Social

Saude

2.005 2.013 2.102
Locapao de veiculo, coletor Compactador de Lixo, ano
de fabneapao minimo 2010, combustivel a diesel,
apresentando no minimo as seguintes caracteristicas
Capacidade volumetrica de 1 2m5 de lixo
lecnicas:
DepOsito traseiro com
na caixa;
i compactado
j capacidade minima de 2,00 m - CompactapSo por
I placas transportadora c compactador acionadas
hidraulicamente; • Descarga efetuada por painel
acionado por cihndro telescOpico de no minimo dupla
apfio,
Abertura e fechamento da porta traseira
efetuada por cilindros hidraulicos extemos;
Travamento manual da porta traseira. - Borracha de
vedapSo na porta traseira para evitar vazamento do
: chorume. - Caixa colctora de chorume de no minimo
| 80 litros. Equipamento com as laterais e teto liso,

-

I

Educapao

Seinfra

Cultura

Finanpas

Govemo

2.026

2.050

2.109

2.111

2.113

Total

-

Und

1

-

-
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Quantidadc por Sccrctaria/

Und

Descriminafao

Des. Social

Saudc

2.005 2.013 2.102

-

Dotafio P.A.

L.ducafio Seinfta Cultura
2.026

2.OS0

2.109

Finanfas

Govemo

2.111

2.113

Fundo
Fahricado com chapas de ago estnirural;
e ret'orqado; •Comando duplo para o sistema
dc compacuc'Ao. montado na lateral direita do deposito
traseiro (porta); - Sistema de acclerav'Ao automatica
quando do acionamento da tomada de forga; - Sistema
de seguranca que permite a parada e a reversAo do ciclo
de compactac'Ao em qualquer instante: • Comando
simples, montado na parte diantcira da caixa
compactadora, para os movimentos do painel ejetor e
abertura da porta; - Estribo traseiro e garras para o
transporte de 2 a 4 operadores; Alerta sonoro de
comurucagao entre o motorista e operadores;
lluminaqAo conforme as normas de transito;
Reservatorio de oleo hidraulico com visor de nivel e
filtro de sucfAo. Com todos os equipamentos de
seguranca obrigatorios de fabrica, e que atenda as
exigencias estabelecidas pelo C6digo de Transito
Brasileiro - CTB, seguro total induso, impostos,
encargos trabalhistas e previdenciarios. reposieao (no
prazo maximo de ate 24 Horas). combustivel, oleo,
por
da
conta
e
filtros
lubrificante
ManutengAo
CONTRATANTE/SECRETAR1A
preventiva e corretiva e motorista por conta da
CONTRATADA/LOCADORA. Aluguei mensal,
quilometragem livre.
resistente

•

-

-

4. CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO:
4.1. Os veiculos deverao encontrar-se em perfeito estado de conservaÿao, devidamente vistoriado pelas
autoridades competentes, em conformidade com as cspecificaipoes do Codigo Nacional de Transito e
regularizados perante o orgao de transito estadual respectivo, com o pagamento de tributos, taxas,
licenciamento, multas c seguro total scrao fornecidos e/ou custeados pelo futuro CONTRATADO;

I: motorista combustivel, oleo lubrificante, filtros e pneus, scrao por
conta da CONTRATANTE. As despesas com: manutentpao preventiva e corretiva (reposiipao de petpas)
por conta do CONTRATADO; e
4.2.1. As despesas referentes ao item 5 do Lote I com relatpao ao motorista sera por conta do

4.2.

Condifoes referentes ao Lote

CONTRATADO;

4.3. Condiipoes referentes ao Lote II: combustivel, oleo lubrificante e filtros, serao por conta da
CONTRATANTE. As despesas com: motorista, pneus, manutempao preventiva c corretiva (reposifSo de
pe<pas) por conta do CONTRATADO;
4.4. Condiipoes referentes ao Lote ID: combustivel, oleo lubrificante e filtros, serao por conta da
CONTRATANTE. As despesas com: motorista, pneus, manutempao preventiva e corretiva ( repos upao de
peipas) por conta do CONTRATADO;
4.5. O serviipo deve ser prestado de acordo com as normas tecnicas, de segurampa e legislaipao do transito;
4.6. Em caso de defeito ou grande avaria o CONTRATADO tera o prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas para repor o veiculo nas mesmas caracterizas contratada.
4.7. Scrdo recusados pela administraipao os veiculos disponibilizados em desconformidadc com o presente
termo, devendo o licitante providenciar de imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a
imediata adequaipao dos referidos veiculos sob pena de aplicaÿao das penalidades cabiveis. na forma da lei
c do edital.
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5. DAS OBRIGAC0ES:
5. 1 . DA CONTRATANTE:
Exigir do contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestaÿao dos
a)
serviÿos e o cumprimento dos prazos.
b)
Colocar a disposiÿao da contratada todas as condif6es necessarias para a perfeita execuÿao dos
serviÿos solicitados.
c)
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto.
5.2. DA CONTRATADA:

Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padrocs de competencia, integridade profissional e erica;
b)
Arcar com as despesas de execufao dos trabalhos proprios, como deslocamento, alimentaipao.
outras;
dentre
c)
Designar para a execuÿao do objeto do presente profissional qualificado e habilitado;
d)
Arcar com as despesas de deslocamento e diarias sua e de seu pessoal contratado na execuÿo das
atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
e)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pcla contratante, cujas reclamaÿoes ou
orientaipoes se obriga a atender prontamente;
Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
0
com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos,
alimentaÿao do seu pessoal, deslocamentos de fiincionarios, equipamentos de protefao individual e
coletivo, tributos, seguros, taxas e servifos, licempas em repartiÿdes publicas, registros, autenticaÿdes do
contrato. etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistencia de
qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;
g)
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a
firmado;
ser
h)
Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operaÿao financeira, sem previa e
expressa autorizaÿao da contratante;
i)
Submeter-se as normas e condiÿoes baixadas pela contratante, quanto ao comportamento,
discrifao e urbanidade na relaipao inteipessoal;
j)
Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informafoes apresentadas e atuar sempre dentro
dos prazos estabelecidos.
a)

6. DEMAIS OBSERVACOES E EXIGENCIAS:
6.1- Registro ou inscrifao da pessoa juridica, na enridade profissional competente (CRA);
6.2- Comprovaipao de aptidao para desempenho de atividade pertincnte e comparivel com o objeto da
licitacao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, nos quais conste execufUo de servifos de mesma natureza do objeto da presente
licitacao, devidamente registrado e reconhecido junto a enridade profissional competente (CRA),
acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o referido atestado de
capacidade tecnica;
6.2.1- O atestado de Capacidade devera conter o numero do contrato, bem como o numero da licitaÿao
que deu origem ao mesmo, se houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do subescritor.
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ANEXOH
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
Ao Prcgoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.

Processo: PREGAO PRESENCIAL N° 2018.04.16.1-PP
as
Data e Hora dc Abertura:
CNPJ:
Razao Social:
Endereÿo:
CEP:
Fax:
Fone:
Agenda N.°:
Conta Corrente n.°:
Banco:

_

_
_

horas

_

DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DAS
DIVERSOS
VEICULOS
DE
LOCACAO
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA.

OBJETO:

CONTRATACAO

Lote ....
Item
N°

Unidade

Especificafio dos Servifos

Quantidade

Valor
Unitario

Valor

Valor Total

Mcnsal

(08 mcscs)

I

Valor Total em R$

(VALOR GLOBAL: RS
PRAZO DE EXECUCAO: 08 (oito) meses
V ALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observafoes:

• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitaÿao e cumprira todas as obrigafoes
contidas no anexo I - Termo de Referencia deste edital.
• Independente de declaragao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao incluidas
todas as despesas necessarias a execugao dos servifos, inclusive as relacionadas com: encargos
sodais, trabalhistas, previdenciarios e outros; tributos, taxas c tarifas, emolumentos, licenfas, alvaras,
multas e 7ou qualquer infrafoes; seguros em geral, da infortumstica e de responsabilidade civil para
quaisqucr danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente
pela execuÿao dos servifos.
de

de

Local/Data:

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/ Assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Av. Coronet Jos4 Cicero Sampaio, 663
d

CNPJ 07.910.755/0004-

- Centro

CEP 62770-000
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ANEXO III
MODELO DE PROCURA£AO/DECLARAC0ES
ITEM 01 - MODELO DE PROCURACAO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE£0> neste ato representada por seu
(titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificaÿao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificaÿao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF e enderefo.
PODERES: O outorgante confcre ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Estado do Ceara, rclativo a PREGAO PRESENCIAL
N° 2018.04.16.1-PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de proposta dc preÿos e documentos de habilitafSo,
assinar toda a documentacao necessaria e praticar todos os demais atos pertinentes ao ccname em
nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de quc por forfa do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigaÿoes contraidas pelo outorgado.

(Data)

(Representante legal)

PREFEITURA MUNIC:PAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos6 Cicero Sampaio, 663
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ANEXO m
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARA£AO

CONTRATA£AO DE EMPRESA PARA PRESTA£AO DE SERVigOS DE
LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÿOES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA.

OBJETO:

DECLARACAO
por intermedio de seu
, inscrito no CNPJ n°.
, portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)..,
. DECLARA, para fins do disposto no PREGAO
e do CPF na
n°.

PRESENCIAL N° 2018.04.16.1-PP que:
(1) que da ciencia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitafao constantes do instrumento
convocatorio;
(2) que tern pleno conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital c objeto a ser
contratado no presente certame licitatorio;
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes ncste edital.

Pelo que, por ser a expressao da verdade. firma a presente, sob as pcnas da Lei.

(Data)
(Representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos6 Cfcero Sampaio, 663

CNPJ

- Centro
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ANEXO in
MODELO DE PR0CURA£A0/DECLARAC6ES

ITEM 03 - MODELO DE DECLARA£AO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÿOS DE
LOCACAO DE VEiCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS A£0ES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCIA.

OBJETO:

DECLARACAO
por intermedio de seu
inscrito no CNPJ n°.
, portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)
nQ.
e do CPF nB
. DECLARA, para fins do disposto no PREGAO
PRESENCIAL N° 2018.04.16.1-PP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituifao Federal, nao emprega mcnores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubrc, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condiÿao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaf&o para participar no
presente certame licitatorio, bem assim que ficamos dentes da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

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

(Data)

(Representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.910.755/0001-72
Av. Coronel Jos£ Cicero Sampaio, 663

- Centro
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N°
Pregao Presencial N° 2018.04.16. 1-PP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
..., E DO
PACOTI/ SECRETARIA DE ....
PARA O
OUTRO A EMPRESA
FIM QUE NELE SE DECLARA.

_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, pcssoa juridica de direito publico intemo, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o nH 06.920.183-8, com sede de sua Prefeitura Municipal
na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, atraves da
, aqui
, neste ato representado pelo Sr.
SECRETARIA DE
CONTRATANTE,
empresa
na
estabelecida
c
lado
de
outro
a
dcnominado de
neste ato representada pelo(a)
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, a penas denominada de
portador (a) do CPF n°
Sr(a).
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condifoes a seguir cstabelccidas:

_

__

_

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitaÿao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL tombado sob o n°
2018.04. 16.1-PP, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitaÿoes Pubhcas c/c
os termos da Lei Federal n" 10.520, de 17/07/2002.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presente contrato tern como objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LOCAQAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS AQOES DAS D1VERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE, tudo em conformidade com as condifoes e especificafoes contidas
no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I do Edital do Processo licitatorio Pregao Presencial N°
2018.04.16.1-PP, no qual encontram-se especificados no Anexo I do prcsente Contrato.

__

-

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
), a ser pago na proporto da execute dos
(
3.1. O valor global da prcsente avenÿa e de RS
scrvifos licitados, segundo as ordens de servifos expedidas pela Administrate, de conformidade
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidoes Federais, Estaduais e Municipals do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condifdes do edital.
3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste.
3.3. Na hipotese dc sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porcm de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execute do ajustado, ou ainda, em caso de for<pa
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
cxtracontratual, podcra, mediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situate
c termo aditivo, ser rcstabclccida a

relate que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuifao da Administrate para a justa remunerate do fomecimento, objetivando
a manutento do equilibrio economico-fmanceiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d”
da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
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3.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obrigacao e
encaminhamento da documentacao tratada no subitem 3.1, observadas as disposic6es editalicias,
atraves de credito na Conta Bancaria do fomecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. Por ocasiao do fomecimento devera ser apresentado recibo cm 01 (uma) via e a respectiva Nota
Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti, com
enderefo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro, CEP: 62.770-000, Pacoti/CE, inscrito
no CNPJ sob o n° 07.910755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8.

CLAUSULA QUARTA - DA V1GENCLA DO PRAZO E FORMA DE EXECUCAO
4.1.0 presentc Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
e vigera por 08 (OITO) MESES, admitindo-se, porem, a prorrogacao, a criterio das partes, na forma
do artigo 57 inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, por se tratar de servigos de
carater continuado para Administracao;
4.2. Indcpendente da quantidade de cada item deste contrato a administracao ficara no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhc for estritamente necessaria.
4.3. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: Os servifos deverao ser iniciados no prazo maximo
de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedifao da ORDEM DE SERVICOS pela
administracao, no local determinado na ORDEM DE SERVICOS.

-

CLAUSULA QUINTA DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAQAO ORQAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratacoes correrao a conta de recursos da(s)
seguinte(s)dotacao(6es) orcamentaria(s):

h

Uaidade Orcamcntaria

|

Programa - Projeto Atividade

Elemento Ac Despesas

CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGAQAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposicoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) exccutar os servifos licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNICIPIO, de acordo com
o especificado no instrumento convocatorio, no Anexo I, que faz parte deste instrumento,
observando ainda todas as normas tccnicas que eventualmente regulem o fomecimento,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualqucr
clausula ou condifao aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relaÿao a terceiros, em decorrencia do fomecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefoes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacio ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Admin istracao, para representa-lo na execucao do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;
f) aceitar, nas mesmas condicoes registradas, os acrescimos ou supressdes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado (d9scontrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
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g) executar os servipos de forma a nao comprometer o funcionamento dos servipos do MUNICIPIO;
h) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamapoes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamentc e por escrito, dc
qualquer anormalidade que verificar quando da execupao do contrato;
i) dispor-se a toda e qualquer fiscalizapao do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento dos
materials, assim como ao cumprimento das obrigapdes previstas neste contrato;
j) prover todos os mcios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considcrados os casos de greve ou paralisapao de qualquer natureza;
k) comunicar imediatamente ao MUNICiPIO qualquer altcrapao ocorrida no enderepo, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia;
1) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalapoes, a fim de verificar as condipoes
para atendimento do objeto contratual;
m) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte os materials recusados pela Administrapao, caso
constatadas divergences nas especificapoes, as normas c exigencias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado;
n) no caso de constatapao da inadequapao da execupao dos servipos prcstados as normas e exigencias
especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusara,
devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados as supracitadas condipoes;

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessario a execupao dos servipos, prestando-lhe todas as informapoes e
esclarecimentos que, evcntualmente, forem solicitados;
b) efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento.
CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES
7. 1. Na hipotese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigapdes definidas
neste instmmento, ou em outros documentos que o complementem, ser3o aplicadas, sem prejuizo
das sanpoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas;
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execupao dos servipos, n3o mantiver a Carta
Proposta, falhar ou fraudar na execupao do fomecimento, comportar-se de modo inidoneo ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera
descrcdenciado no Cadastro da Prefeitura de Pacoti pelo prazo dc ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplicapao das seguintes multas e das demais cominapoes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentapao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execupao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.1.2. Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na execupao
dos servipos solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/autorizapao de fomecimento
no endcrepo constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese dc atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento do fomecimento, as atividades da administrapao, desdc que nao caiba a aplicapao
de sanpao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigapdes definidas
neste instmmento, no contrato, no contrato ou em outros documentos que o complementem, nao
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abrangidas nos sub itens anteriores, serSo aplicadas, sem prejuizo das dcmais sanfoes previstas na Lei
n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1. Advertenda;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou do
valor global maximo da ata ou do contra to, conformc o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificato ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadato Municipal DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Muniripio e cobrado mediante processo de
execute fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. A falta dos servifos nao podera ser alegada como motivo de forÿa maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigafoes
estabelecidas neste contrato.
7.5. Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Instrument serao descontadas de qualquer credito existente no Municipio em favor
da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sanÿoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrument convocatorio.

-

CLAUSULA OITAVA DA RESCISAO
8. 1 . A inexecufao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alcm da aplicato das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificato judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
reclamar indenizaÿoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execute,
ocorrcndo quaisquer infrafoes as suas clausulas e condifOes ou nas hipoteses previstas na Legislate,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de

Licitacdes.

-

CLAUSULA NONA DAS DISPOSI£OES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execute do contrato, em
compatibilidade com as obligates por ele assumidas, todas as condigoes de habilitate e
qualificaÿao exigidas na licitato.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execute vinculada ao edital de licitafao e a proposta
licitatoria.
9.3. 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.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administrafao ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplencia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerdais nao
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizaÿao e o uso dos serviÿos pela Administrate.
9.6. O contratado, na execute do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizato da Administrate.
9.7. A Administrate rejeitara, no todo ou em parte, os bens fomecidos em desacordo com os termos
do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
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CLAUSULA DEZ DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execufao
deste Contrato, em obediencia 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 Procuradoria Geral do
Municipio, perante testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais
efeitos.
de

NOME
Ordenador de Despesas
Secretaria de
CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL

Representante Legal
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.

CPF. N°

1.

CPF. N°

PREFEtTURA MUNIC'PAL DE PACOTI
Av. Coronet Jos4 Cfcero Sampaio, 663
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9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrifao, todas as pe?as que formam o
proccdimento liritatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigcncia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamafdes e indenizaÿoes.

Pacoti/CE, _ de

$

CNPJ 07.910.755/0001 72

- Centro

06.920.183-8

CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.141 3

/00EI\
2 Mh. a

GOVERNO MUNICIPAL Dt

AJf V
D fc

M&OS DADASCOM

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

O POVO

ANEXO I DO CONTRATO N°
PregSo Presencial N° 2018.04.16.1-PP
MAPA DE PRECOS CONTRATADOS

Este documento c parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a SECRETARIA
, cujos itens, unidades, quantidadcs e
e a empresa:
prefos

cstao a seguir especificados decorrentes do

PREGAO PRESENCIAL N° 2018.04.16.1-PP.

Lote
Item
N°
1

...
Unidade

Fspecificacao dos Servipos

Quantidade

Valor

Valor

Valor Total

Unitario

Mcnsal

(08 meses)

Valor Total em R$

EMPRESA:
C.N.P.J.:

ENDERECO:

CIDADE:
TELEFONE:
E-MAIL:
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