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ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 2021.01.29.1-PP

PREÂMBULO

O Pregoeiro do Município de Pacoti, designado pela Portaria n.° 028/2021, de 06 de Janeiro de 2021,
torna público para conhecimento de todos os interessados que as 09:00 horas do dia 12 de Fevereiro
de 2021, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti, localizada à Av. Coronel José Cícero Sampaio,
N° 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, em sessão pública, dará início aos procedimentos de
recebimento e abertura dos envelopes concernentes às propostas de preços, formalização de lances
verbais e documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
2021.01.29.1-PP, identificado abaixo, mediante as condições estabelecidas no presente Edital e seus

anexos.

Objeto:

CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.

Critério de Julgamento: Menor Preço por LOTE
Espécie:

Secretariais) / Órgãos

Participantes:

Pregão Presencial
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO/ SECRETARIA DE SAÚDE/ SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/ SECRETARIA DE
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE/ SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/ e
SECRETARIA DE GOVERNO. _

DEFINIÇÕES GERAIS:

Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados:
1. LICITAÇÃO: - O procedimento de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: - Pessoa Jurídica que participa desta licitação;
3. HABILITAÇÃO: - Documentos referentes à verificação atualizada da situação jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, económico-financeira, que seja exigida neste
edital, do vencedor da fase de proposta de preços;
4. ADJUDICATÁRIA: - Pessoa Jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu
objeto;
5. CONTRATANTE: - O Município de Pacoti, através do(s) órgào(s) competente(s) que é(são)
signatário(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Jurídica à qual foi adjudicado o objeto desta licitação, e é signatária do
contrato com a Administração Pública;
7. FISCALIZAÇÃO/INTERVENIÊNCIA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti, que é o órgão
encarregado do acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
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8. PREGOEIRO: - Semdor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
realizará os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das
propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura dos envelopes, o seu exame e a
classificação dos proponentes, condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da
proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata,
condução dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a decisão sobre recursos e o
encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, a autoridade superior,
visando à homologação d ou a contratação;
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
, 02 servidores que prestarão a necessária assistência ao PREGOEIRO
formada por, no mí
durante a realização do pregão;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação,
Ordenadora de Despesa do(s) órgão(s) competente(s), incumbido de definir o objeto da licitação,
elaborar seu Projeto Básico/Termo de referência, determinar a abertura da licitação, decidir os
recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de
recurso, homologar o res|ultado da licitação e promover a celebração contratos;
11. MENOR PREÇO POR LOTE-: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitação.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

COMPÕEM O PRESENTE EDITAL DAS PARTES A E B. CONFORME A SEGUIR
APRESENTADAS:

PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização
dos contratos.

PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referência do Objeto;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1- DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/CE, tudo de acordo com as especificações dos Anexos, parte integrante deste edital.

-

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar desta licitação, pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresarias

(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anónima e limitada)
e de sociedades simples (associações, fundações e sociedades cooperativas) regularmente
estabelecidos neste País, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Pacoti e que satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus

objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação.
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2.2 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitação implicará na
impossibilidade de sua participação no certame.
2.3 - Não poderão participar licitantes com sócios, diretores ou representantes comuns.
2.3.1 - Se antes do inícib da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios,
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do
certame.

2.3.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes
após a abertura dos envelopes de preço, os respcctivos participantes serão automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do preço proposto.
2.4 Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de
falência ou concordata, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou ainda, que estejam
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, ou tenham sido declaradas inidôneas e estejam impedidas de
licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes
que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio, ou ainda.
2.5 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, membro efetivo ou substituto da Comissão de
Pregão, bem como o PRjEGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.
2.6 A(s) empresa(s) pftrticipante(s) do presente processo licitatório deverá(ão) estar ciente que o
objeto adquirido estará sujeito à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de recusar
caso não esteja de acordo com o especificado no Termo de Referência da presente licitação ou seja os
serviços de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questão de interesse público devidamente

-

-

justificado.
2.6 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos
termos e conteúdo deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
2.7 As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
conforme incisos I e II do Artigo 3o da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e
que pretenderem usufruírem de seus benefícios nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto naquela lei, deverão apresentar, no ato do CREDENCLAMENTO a Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN 103/2007 do DNRC Departamento Nacional de Registro no Comércio.
2.8 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) que não apresentarem a certidão prevista no subitem anterior.
poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas

-

-

não enquadradas neste regime.
2.9 - O inicio da sessão de credenciamento dar-se-á até o horário previsto no preâmbulo deste edital
sem tolerância (para os proponentes) para possíveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por parte da Comissão, somente em caso fortuito ou de força maior.

-

3 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO

3. 1 - Credenciamento;
3.2 - Recebimento dos envelopes de “propostas de preços” e “documentos de habilitação”;
3.3 - Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial;
3.4 - Lances verbais entre os classificados;
3.5 - Habilitação do licitante melhor classificado;
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3.6 - Recursos;

3.7 - Adjudicação.
4 - DO CREDENCIAMENTO

4. 1 - No dia. hora e local definidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos
documentos de Credençiamento, envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentos de
Habilitação, devendo o interessado ou seu representante, se for o caso, credenciar-se a perante
Pregoeiro Oficial do Município de Pacoti.
4.2 - Cada licitante deveírá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documentação hábil de Credençiamento, o qual será o único admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.

-

4.3 Para o credençiamento do representante deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.3.1 - Cópia de seu docúmento oficial de identificação (com foto) do representante, válido na forma
da lei; e
4.3.2 Procuração pública ou instrumento particular de mandato, conforme modelo discriminado no
item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante não seja sócio-gerente, diretor do licitante ou
titular de firma individual, firma reconhecida do outorgante;
4.3.3 - Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica,
ata de sua eleição, etc.)
4.3.4 - Declaração (com firma reconhecida em cartório) dando ciência de que cumprem os requisitos
de habilitação, conforme modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Edital;
4.3.5 - Certidão Simplificada e Especifica emitida pela Junta Comercial.

-

4.4 - Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante ou titular
de firma individual, dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser apresentados
documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição,
etc.), nos quais estejana expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificação.
4.5 - A incorreção ou não apresentação dos documentos de que tratam os subitens anteriores não
implicará na desclassificjação do proponente. Todavia, impedirá o representante de se manifestar e
responder pelo participante nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credençiamento,
ser etapa fundamental e obrigatória ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decreto n° 3.555 de
08/08/2000), exceto a ausência do item 4.3.4, bem como a incompatibilidade do objeto social da
proponente com o objeto da licitação, na qual estes, implicam no descumpri mento das condições de
participação e conseqúentemente enseja ao desatendimento quanto às exigências editalícias,
proporcionando assim a eliminação sumária do competente processo licitatório, acarretando ao não
prosseguimento e participação nos demais procedimentos e fases.
4.6 - Os documentos eleincados no subitem 4.3 deverão ser apresentados em separado dos envelopes
de Proposta de Preço e <Je Documentos de Habilitação, para que possam ser analisados no início dos
trabalhos.
4.7 - Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido.
para esse efeito, um único representante por licitante interessada;
4.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa
neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas, assim, deverá
escolher qual empresa o [representará;
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4.9 - No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear representantes, caso não
os tenha feito, descredenriar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos neste item. Entjretanto, não será admitida a participação de um mesmo representante para
mais de uma empresa /eOtidade licitante.
4.10-0 PREGOEIRO ao iniciar os trabalhos, promoverá a chamada para credenciamento de todos
os interessados para entregarem os documentos de credenciamento e envelopes, caso não exista
demais manifestações, dar-se-á por encerrada a etapa de credenciamento, não se admitindo licitantes
retardatários;

4.11- Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em
original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela
Comissão de Pregão, mediante apresentação do original.

5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS

5.1 - Além dos documentos de credenciamento e condições de participação, previstos no item 4. cada
licitante deverá ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”.
5.2- Os conjuntos de documentos relativos à “Proposta de Preços” e aos “Documentos de
Habilitação” deverão ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
endereçados à Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o número da presente licitação, com
o nome do licitante, o [número do CNPJ, os títulos dos seus conteúdos (“Proposta de Preço” ou
“Documentos de Habilitação”), respectivamente.
5.3- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, cópia de publicações em órgão da impressão oficial, cópia do original
autenticada por cartório competente.
5.3.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, tnesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
5.3.2- Os documentosi necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos de credenciamento, as propostas de preços e documentos referentes à habilitação,
deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documlentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4- Nas certidões apresentadas neste processo, quando não consignado o respectivo prazo de
validade em seu bojo, déverão ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para
o recebimento dos envelopes, salvo determinação legal específica em contrário, comprovada
mediante documento.
5.4.1- Excetuam a exigência anterior, os documentos a que se referem os itens 7.4.1 e 7.4.2 deste
edital.
6 - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1 - A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
com os dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada
por máquina, impresso por computador ou qualquer processo eletrónico, sem alternativas, emendas.
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo na parte externa do envelope correspondente as
seguintes indicações:
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGÀO PRESENCIAL |N.° 2021.01.29.1-PP

_

CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N.° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)

6.2- A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contendo:
6.2.1- A modalidade e o número da licitação;
6.2.2- Endereçamento a Comissão de Pregões da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Razão Social, CNiPJ, endereço, número da conta corrente, agência bancária, identificação do
respectivo banco, e se holuver, número do telefone/fax, e endereço eletrónico do proponente;
6.2.4- Prazo de execução máximo, conforme os termos do edital.
6.2.5- Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
6.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no
edital;

6.2.7- Os valores unitários em algarismos de cada item;
6.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 - Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos.
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a
margem de lucro, atendo também aos critérios do item 5.4.2.
6.3 - Caso a Proposta die Preço apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
deste edital, a mesma poderá ser assinada no momento da constatação da falha, desde que os
responsáveis legais estejam previamente credenciados e estejam presentes na sessão correspondente
credenciados para o ato.
6.4 - Os preços constants da 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.
6.5 - Os preços propostoÿ 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 çm lei.
6.6 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, podendo a
Pregoeiro proceder às correções necessárias quanto aos resultados dos cálculos dos valores totais dos

itens corrigidos.
6.7 - Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
6.7.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
6.8 - A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e
seus anexos, em especialj quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição,
julgamento e formalização dos contratos, 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, alterada
e consolidada.
6.9 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação,
insertos na planilha anexa ao processo.
6.10 - Na análise das pilopostas de preço a Pregoeiro observará preferencialmente o preço unitário.
facultando-lhe, porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total.
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6.11- Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com o item 6 deste
edital.
6.12 - Somente serão acjeitos os documentos acondicionados no envelope “A” não sendo admitido o
recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer
adendo aos já entregues ao Pregoeiro.

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1- O envelope “Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos exigidos em uma única
via, e ser apresentado na forma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrição no seu
frontispício:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGÃO PRESENCIAI N.° 2021.01.29.1-PP
CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N.° 02 (DOCUMENTOS DE

__

HABILITAÇÃO)

_
na

forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada, habilitar-sie-ão à presente licitação mediante a apresentação dos documentos abaixo
relacionados (subitens 7.3 a 7.7), os quais serão analisados pelo Pregoeiro quanto a sua autenticidade
e o seu prazo de validaqe.

7.2- Os interessados,

-

7.3 RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro dia Junta onde opera com aveibação no registro da Junta onde tem sede a
matriz.

7.3.2

- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 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 dja Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
7.3.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretória em
exercício; devendo, noj caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no
Cartório de Registro dfts Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde
tem sede a matriz.
7.3.4 - DECRETO DEj 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.
7.3.5 - DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO (COM FOTO) E
COMPROVANTE DE CPF, do Sócio - Administrador e ou Titular da Empresa.

7.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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7.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
7.4.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
7.4.3.1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN);
7.4.3.2- a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do
licitante, ou outra
na forma da Lei;
7 4.3.5- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
7.4.3.6- a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a
documentação exigida piara efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição;
7.4.5- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, c!ujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor da certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões.
para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa;
7.4.6- A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93, sendo
facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou a revogação da licitação, ou LOTE, conforme o caso.

equivalente,

7.5- RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:
7.5.1. Certidão negativa; de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
7.5.2- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situajção financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado
no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor.
7.5.2.1- Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: Comprovante da opção pelo SIMPLES
obtido no site da Secretaria da Receita Federal, ficando isento da apresentação do balanço.
7.5.3.2- Quando não opitante pelo SIMPLES NACIONAL: Declaração de Imposto de Renda ou
Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício I e n, do artigo 3o, da Lei
Complementar N°. 123/06 ou comprovação emitida pela Junta Comercial.
7.6 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
para os quais o licitante lesteja prestando ou tenha prestado serviços compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.
7.6.2- O Atestado supramencionado deverá ser acompanhado do Contrato de prestação de serviços.
7.6.3- Certificado de Registro da empresa perante o CRA - Conselho Regional de Administração
compatível com a sede dâ licitante.
7.7 DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
onajmento;
7.7.1- Alvará de fúncio

-
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7.7.2- Declaração de 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 T. da Constituição Federal, não
emprega menores de lá (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseas) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.3- Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.4- Declaração sob ais penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos diste edital (art.32, §2°, da Lei Federal n.° 8.666/93).
7.8 - A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos do
processo licitatório e nã<|> será devolvida.
7.8.1 - Os envelopes dom os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados
classificados ao final da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na própria
sessão, exceto, caso haja interposição de recursos, onde os mesmos ficarão sob a guarda da Comissão
de Pregões, podendo ser requerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.8.2 - Os documentos não retirados permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) dias j corridos à disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que

sejam retirados, serão dejstruídos.
7.9 - Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de
Habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma.

8 - DOS PROCEDIMENTOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DA SESSÀO PÚBLICA
(CERTAME)

8.1-0 Pregão será do tijpo presencial, com a abertura da licitação em sessão pública, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar-se-á no endereço constante do Preâmbulo deste Edital, seguindo o trâmite
indicado abaixo e obedecendo a legislação em vigor.
8.2- RECEBIMENTO [DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: A
partir do horário
no preâmbulo deste Edital terá início à sessão pública do Pregão
Presencial, na presença dos representantes dos licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato.
de cada licitante ou de seu representante os documentos a que se referem o
onde a Pregoeiro
item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01 (Propostas de Preços) e 02 (Documentos de
Habilitação) em enveloples distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, fazendo registrar
o nome dos licitantes que assim procederam.
8.2.1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
será aceito pelo Pregoeiro.
8.2.2 - Após a entrega dós envelopes não caberá desistência por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente ae fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

estabelecido

receberá

8.3- CREDENCIAMENTO: No início da sessão os representantes dos interessados em participar do
certame deverão se identificar e se for o caso comprovar a existência dos necessários poderes para
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do
item 4 deste instrumento, assinando então lista de presença.

8.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta de Preços” de todos os licitantes, a Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio fará a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital.
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A seguir, a Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
preços para o(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
8.4.1- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços a Pregoeiro examinará a
compatibilidade desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que não atendam aos
termos desse edital.
8.4.2- A Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, determinar a suspensão da sessão, a fim de que o setor
técnico da(s) Secretariais) interessada(s) na presente licitação proceda ao exame de qualidade e
compatibilidade dos itenjs com os termos do edital, na forma do item 6.13 deste edital.
8.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: A Pregoeiro fará a ordenação das propostas de todos os
licitantes, em ordem
de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PREÇO POR LOTE e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em até 10% (dez por cento) relativamente à de MENOR PREÇO POR LOTE para que seus

decrescente

representantes participem dos lances verbais.

verificadas

8.5. 1- Caso não sejam
no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no
sub item 7.5, a Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus
representantes participeiji dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes,
obedecendo as seguintes disposições:
8.6.1- A Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas será realizado
imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
8.6.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado;.
8.6.3- A Pregoeiro no início ou no decorrer da etapa de lances verbais terá a prerrogativa de:
a) determinar um interva|lo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um períodb máximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4- Não será aceito o hance realizado em desacordo com as determinações emanadas do Pregoeiro
na forma do sub item anterior.
8.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alínea “b” do sub item 8.6.3.
8.6.6- A desistência enji apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta
registrada para efeito de classificação ao final da etapa competitiva.
8.6.7- Quando não maijs se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo critério de menor preço.
8.6.8- O Pregoeiro poderíá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor
para a Administração nás situações em que não se realizem lances verbais, ou realizando-se, depois
de declarado o encerrartiento da etapa competitiva se a oferta não for aceitável, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
8.6.9- Caso haja empate! nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão
Presencial.
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8.6.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.10.1. Entende-se ppr empate ficto, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empregas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem
8.6.10.2. Não ocorrerá empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microcmprcsa ou empresa de pequeno porte.
8.6.11. Para efeito do disposto no item 8.6.10 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação
em que será adjudicado jem seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serão convocajdas as remanescentes ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo
intervalo percentual de 5%, na ordem classificatória, para o exerdeio do mesmo direito;
c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta, desde que não haja lances.
8.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificação final das propostas, a Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado,
espedalmente quanto à conformidade entre a proposta/oferta de menor preço e o valor estimado
para a contratação constante da planilha anexa ao processo, deddindo motivadamente a respeito.
8.6.13- Tratando-se de pjreço inexequível, a Pregoeiro poderá determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação.
8.6.14- Ocorrendo a hipótese tratada no subitem anterior, a Pregoeiro abrirá o envelope de
habilitação do licitante primeiro classificado “sob condição”, considerando o disposto no subitem
anterior.
8.6.15- Diante da hipótese tratada no subitem 8.6.13 a Pregoeiro poderá, também “sob condição”.
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preço, caso não comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
8.6.16- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.
8.6.17- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão
considerados desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
8.6.18- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.6.19- Não serão adjudicadas propostas com preços unitários e/ou global superiores aos valores
estimados para a contratação, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.19.1 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti, responsável
pela elaboração e emissão da referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que
possam surgir.
8.6.20- Caso o preço reférente ao preço final seja composto de preços unitários, deverá a Pregoeiro,
antes da convocação de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequação desses preços ao valor
do lance final.

classificada.
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8.6.21- Caso a licitante Classificada com o MENOR PREÇO POR LOTE seja uma ME/EPP e esta
apresente restrições na comprovação da regularidade fiscal, será convocada para apresentar a
documentação regularizada. Conta-se a partir da declaração de vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias úteis, pronjogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para regularização da
documentação, nos terrrios do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.22- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito a contratação, sendo facultado ao (à) Pregoeiro (a) convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação crescente, revogar a licitação ou o LOTE, conforme o caso.
8.6.23- Caso a licitante ! classificada com o MENOR PREÇO POR LOTE seja uma empresa não
diferenciado e não apresente situação regular, no ato da assinatura dos
beneficiada pelo
contratos, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação crescente, para celebrar
o contrato, e assim sucessivamente.
8.6.24- O Contrato deverá ser assinada em até 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS da convocação do licitante
declarado vencedor, obsprvados os itens 8.6.21, 8.6.22 e 8.6.23, cabendo ainda a negociação direta, a
fim de se obter preço maíis vantajoso.
8.7- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
aceitável, a Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação”
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhores) proposta(s), para confirmação das suas

tratamento

condições habilitatórias,[determinadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n°
02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação
posterior, excetuando-se o disposto no item 8.6.21.
8.7.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital. o licitante será declarado vencedor.
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção de interposição de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, permitida negociação - subitem 8.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitante declajrado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
8.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
8.7.5- A Pregoeiro terá ai prerrogativa de decidir se o exame dos “documentos de habilitação" se dará
ao final da etapa competitiva de cada LOTE ou ao final do julgamento de todos os LOTES.
8.8- RECURSOS: Somente no final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedores) do
certame, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor
recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de
3 (três) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em prazo sucessivo
de 03 (três) dias corridos (que começará a correr do término do prazo da
recorrente), sendo-lhes aissegurada vista imediata dos autos.
8.8.1- O recurso será dirigido ao(s) Secretário(s) Gestor(es), por intermédio do Pregoeiro, a qual
poderá reconsiderar sua! decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis,
do recebimento do recurso pelo(s) Secretário(s) Gestor(es).

também

contacto
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recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não haabílitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela

8.8.2- Não serão

&dmi tidos

Licitante.
8.8.3- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo
8.8.5- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante ei m recorrer, ao final da sessão do
Pregão Presencial, h
rtará a preclusão do direito de recurso c a adjudicação do objeto da licitação
pelo Pregoeiro ao(s) lidjtante(s) vencedor(es).

8.8.6- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata. facultado
a Pregoeiro o exame dois fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

8.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretário(s) Gestor(e ;) homologará(ão) e procederá(ão) a adjudicação da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratação;
Pregoeiro ou Secretário(s)
em sede
8.8.9- A intimação dos atos decisórios da administração
recursal será feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato na imprensa
oficial (flanelógrafo) da Prefeitura de Pacoti, conforme disposto a Lei Orgânica do Município.
8.8.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissão de Pijegào.
8.9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão Presencial será lavrada ata
circunstanciada, que mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, e fa<ultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos

—

—

trabalhos.

8.9. 1- Ao final da sessã 3, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja igual
ou inferior ao previsto < o valor orçado pela Administração, será feita pelo Pregoeiro a adjudicação ao
licitante declarado vem edor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente
instruído, será encaminiado:
a) à Assessoria Jurídica para fins de análise e parecer;
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente formalização do contrato.
8.10- SUSPENSÃO DA SESSÃO
8.10.1- A Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado
e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos
8.10.2- A Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e
outros documentos, sol citar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligência a fim de
obter melhores subsídios para as suas decisões.
8.11- INDICAÇÃO
VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será declarado
vencedor o Licitante qjie, tendo atendido a todas as exigências deste Edital, apresentar o MENOR
PREÇO POR LOTE, cujo objeto do certame a ela será adjudicado.
8.11.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

-

9 DA(S) DOTAÇÀO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)
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9.1- As despesas deconentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão à
conta das seguintes dctações orçamentárias e fontes de recursos: Recursos Ordinários/Recursos
Próprios.
Unidade Gestora

Infraestrutura
Cultura
Finanças

04.01
04.02
05.01
06.01
07.01
08.01
11.01

Governo

14,01

Des. Social
Des. Social (FMAS)
Saúde
Educaç3o

10.122.0402.2.102

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

12.122.1215.2.026

3.3.90,39.00

15.122.0402.2.050
13.122.0402.2.109
04.122.0402.2.1 11
04.122.0402.2.113

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

08.122.0807.2.005
08.244.0807.2.013

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

10.01 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance verbal
seja classificado em priimeiro lugar, se não houver recurso, é da competência do Pregoeiro, quando
não houver recurso.
10.02 - A homologação deste pregão é da competência do(a) Gestor(a) da SECRETARIA

MUNICIPAL COMPETENTE.
10.03 - O(a) Gestor(< ) da(s) Secretaria(s) Municipal Competente se reserva o direito de não
homologar ou revogai o presente processo, por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita.
10.04 - A homologação, conforme se verifique a necessidade, estará sujeita, ainda, à aferição das
informações prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere à inspeção in loco na sede
da empresa para fins de verificação de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua
identificação externa e identificação de pessoal executando serviços durante o horário normal de
funcionamento.
10.5- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

-

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E
11
ANULAÇÃO
11.1- Até 02 (dois) dia< úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão
Presencial.
11.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração
aquele que não o fizer ientro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
11.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
11.2 Somente serão acritas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante
petição confeccionada êm máquina datilográfica ou impressora eletrónica, em tinta não lavável, que
preencham os seguintes requisitos:
11.2.1-0 endereçament ) ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comproba :órios) se for o caso. contendo o nome. prenome, estado civil, profissão,
PAÇO DO GOVERNO V UNICIPAL
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documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na
da Prefeitura Municipal de Pacoti. dentro do prazo editalído;
Pregão
sede da Comissão de
11.2.3- o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
11.2.4- o pedido, com suas especificações;
11 .3- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.4- A resposta do Município de Pacoti/CE, será disponibilizada a todos os interessados mediante
afixação de cópia da integra do ato proferido pela administração na imprensa oficial (flanelógrafo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto a Lei Orgânica do Município.
11.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
1 1.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos
termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
não afetar a formulação das propostas.
inquestionavelmente, a
11.6.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
11.7- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, a Pregoeiro ou a autoridade
superior, poderá promoyer diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originaria mente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
11.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
11.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Munidpio de Pacoti/CE poderá revogar a licitação por
razões de interesse público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa do
domicilio, número do

processo.

-

12 DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

12.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura dos
respectivos contratos, Subscritos pelo Munidpio, através da Secretaria Gestora, representada pelo
Secretário(a) Ordenador(a) de Despesa, e o lidtante vencedor, que observará os termos da Lei
Federal n.° 8.666/93, da Lei Federal n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
12.1.1- Integra o presenjtc instrumento (ANEXO IV) o modelo do contrato a ser celebrado.
12.1.2- Os lidtantes além das obrigações resultantes da observânda da Legislação aplicável, deverão
obedecer às disposições elencadas no contrato - Anexa a este edital.
12.2- Homologada a licitação pela autoridade competente, o Munidpio de Pacoti - CE convocará o
lidtante vencedor para assinatura dos contratos, que firmará o compromisso para futura contratação
entre as partes, pelo prézo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
12.2.1- O Lidtante Vèncedor terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contado a partir da
convocação, para subscrever o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solidtpdo pelo Lidtante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo
motivo aceito pelo Munidpio de Pacoti-CE.
12.2.1.1 - A convocação do licitante vencedor se dará através de publicação em jornal de grande
circulação ou correspo: idênda com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrónico
válido a ser fomeddo pelo Lidtante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.
12.2.1.2 - É de inteirá responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais devidamente
atualizados, incluindo endereço eletrónico, o qual servirá de forma de comunicação para todos os
atos do processo.
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12.2.1.3 - O licitante que não atender justificadamente a convocação no prazo assinalado no item
12.2.1 será enquadrado será incurso no teor do art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. ocasião em que
será convocado a licitante classificada em segundo lugar, sem prejuízo de abertura de processo
administração para aplicação das penalidades cabíveis e insertas na mesma lei.
12.3- Incumbirá à admiáistração providenciar a publicação do extrato dos contratos nos quadros de
aviso dos órgãos públicas municipais, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura
ou na forma prevista na Lei Orgânica do Município. O mesmo procedimento se adotará com relação
aos possíveis termos aditivos.
12.4- O contrato só podprá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei Federal
n.° 8.666/93.
12.5-0 contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá PELO
PRAZO DE 08 (OITO) MESES, admitindo-se. porém, a prorrogação da vigência dos contratos dela
decorrente, nos termos do artigo 57 inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. se a proposta registrada
continuar se mostrando mais vantajosa à administração, e por se tratar de serviços de caráter
continuado para Administração.
12.6- O preço contratado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da
Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Pacoti e ficarão à disposição durante a vigência dos
contratos.
12.7- A formalização dós contratos só gera ao contratado a obrigação de execução dos serviços
quando expedida a competente ordem de serviços ou celebrado o competente termo de contrato.

-

13 DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1- DAS ORDENS DE SERVIÇOS: A realização dos serviços será de acordo com as solicitações
requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem iniciados após o recebimento da respectiva
Ordem de serviço, junto à sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na
respectiva Ordem de sérviço, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
13.2-0 recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos:
13.2.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a
especificação;
13.2.2 - Definitivamente após verificação da qualidade e quantidade do serviço, pelo setor
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.
13.3- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser iniciados no prazo
máximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇOS
pela administração, no Ideal determinado na ORDEM DE SERVIÇOS.
13.3.1- Por ocasião da execução dos serviços, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas)
vias, além das respectivas faturas e Nota Fiscal.
13.3.4- Para da execução do objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome
da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, com endereço no Av. Coronel José Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE - CEf 62.770-000, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob
N.° 06.920.183-8.
13.3.5- No caso de co
ção da inadequação na execução dos serviços às normas e exigências
especificadas neste Editál e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de
imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob
pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
13.3.6- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.

-
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13.4- Os serviços licitados deverão ser executados, observando rigorosamente as especificações
contidas no Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua
proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento
de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como,
quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a
terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, «mover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões quantitativas que se
fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
na forma do § Io do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93;
e) a execução dos serviçc s deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços
do Município.

-

14 DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
14.1- PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais,
deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o
objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
14.2- PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados.
segundo as ordens de serviços expedidas pela administração, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidameute atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais.
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da
proposta.

14.2.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de crédito na Conta Bancária do
fornecedor ou através de cheque nominal.
14.3- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do contrato, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas.
14.4- REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO: 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 área económica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialn|iente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para
a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, n, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada.
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15 DAS SANÇÕES

15.1 - À contratada to ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88
da Lei Federal n" 8.666 93 e suas demais alterações.
15.2 - A Contratada, nc caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
15.2.1 - Advertência

$

15.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:

15.2.2.1- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na
prestação dos serviços, (contados do recebimento da ordem de serviços/autorização de fornecimento
no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
15.2.2.2- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) diás no fornecimento do bem requisitado;
ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
15.3- Na hipótese
desenvolvimento do forpecimento/realização dos serviços, às atividades da administração, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer
das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
15.3.1- multa de 1% (uijn por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou
do valor global máxima da ata ou do contrato, conforme o caso;
15.4 - Suspensão tempojrária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura de Pacoti pel 3 prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas
e das demais cominações legais.
15.5 - Declaração de in doneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a
própria autoridade que iplicou a penalidade.
16 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÀO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS
DITAMES LEGAIS

-

16.1 A tentativa de fraude ou frustaçâo dos atos e ações a serem realizados por parte dos
proponentes, há qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sansões dós crimes e penas previstas do Art. 90°. Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal
8.666/93, e sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido processo administrativo para a
averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a aplicação das devidas penalidades e punições
cabíveis.
16.2 É facultado a Pregoeiro, em qualquer ausência ou omissão quanto a instruções e ditames deste
edital, a aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento jurídico brasileiro,
de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e ações dos procedimentos do certame.

-

17 DISPOSIÇÕES GERAIS
1 7. 1- As normas que disÇiplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do
regular funcionamento d i administração.
17.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e pelo(s) Secretário(s)
Ordenadoifes) de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei Federal n.°
8.666/93.
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17.3- O não atendi mentol de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão Presencial.
17.4- Nenhuma indenizaçâo será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela
decorrentes.
17.5- A administração qisponibilizará meios de divulgação e amplo acesso aos preços praticados no
contrato oriundo objeto
licitacão.
17.6- Na contagem dos piazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inido de contagem e inclui-se o
dia do vencimento, obsehando-se que só se inidam e vencem prazos em dia de expediente normal no
Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.
17.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da
Comarca de Pacoti/CE.
1 7.8- As informações sob -e esta lidtação podem ser obtidas junto à Comissão de Pregão da PMP, na Av.
Coronel José Cícero Sanpaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE ou através do telefone (85) 3325-1410, de
segunda a sexta-feira, no lorário de 08:00 às 12:00 horas.
17.9- Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, mediante
pagamento de cópia reprográfica, nos horários de 08:00 às 12:00 horas, na Sede da Comissão de Pregão
da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada na Av. Coronel José Cícero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CF ou através do telefone (85) 3325.1410, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00
horas, ficando os autos ( o presente processo administrativo à disposição para vistas e conferência dos
interessados, ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no 'alor de R$ 20,00 (vinte reais) de cópia reprográfica, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
17.10.1. O referido ediial e seus anexos também estão disponíveis nos seguintes sítios virtuais:
https: / /licitacoes.tce.ce.g< »v.br/
7.11- O Termo de Referência poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão de
Pregão da Prefeitura Municipal de Pacoti.
17.12- Todas as normas nerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas.
17.13- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de
indenização, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos
interessados na forma da legislação vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos
interessados mediante publicação na forma da legislação vigente.
17.14 Os avisos de pros* :guimento das sessões a decisão sobre os recursos interpostos, a Anulação ou
revogação serão feitos aos interessados mediante publicação na imprensa oficial (flanelógrafo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto na Lei Orgânica do Município.
Pacoti/CE, 29 de janeiro de 2021.

Carmichael Jucá Cambé

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
1. ORGÃOS SOLICITÀNTES: Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Empreendedorismo/
Secretaria de Saúde- Seciftaria de Fducação/ Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Agrário/ Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude/ Secretaria de Administração, Finanças e
Planejamento/ e Secretary de Governo.
2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ VALOR ESTIMADO RS:
Unidade

Programa - Projeto

Elemento de

Finanças

04.01
04.02
05.01
06.01
07.01
08.01
II 01

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 III

Gove no

14.01

04.122.0402.2.113

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
3.3.9Q.39.00

Unidade
Des. Social
Des. Social (FMAS)

Saúde
Fducação

Infraestrutura

Cultára

3. FONTE DE RECURSQ: Tesouro Municipal
2.433.200,00 (dois milhões quatrocentos e trinta e três mil e duzentos reais).
4. VALOR ESTIMADO:

ftS

n

DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.
6. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a presente contratação no intuito de atender as atividades realizadas pelas
Secretarias deste Município, pois os mesmos não dispõem de veículos para dar suporte a demanda de serviços c
atividades, sendo necessário o acréscimo para a realização de suas tarefas precipuas no atendimento e
deslocamento de pessoas e ao apoio as atividades finalisticas, no intuito de melhorar significativamente a
qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas.
7, DEMAIS OBSERVAÇÕES: Tudo conforme anexo 1.

m - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
8. PRAZO E LOCAL PARA INICIO DOS SERVIÇOS: Em até 05 (cinco) dias, a contar da emissão da Ordem
de Serviço, nos locais deter ninados pela solicitante.
9. PRAZO DE VIGÊNCIA: O instrumento contratual produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de
sua assinatura e vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57
inciso II, da Lei Federal n" 8.666/93, alterada e consolidada, por se tratar de serviços de caráter continuado para
Administração.
10. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, mediante
atesto de execução dos srrviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada as demais
disposições contratuais, atn.vés de crédito na conta bancária da Contratada.
PACO DO GOV ERNO Ml NICTPAL
AVENIDA CORONEL JO$É CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI
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ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA
1 . DO ORIFTO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS

SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.
2. DOS LOTES/ ITENS:

Lote 01
UND

ESPECIF CAÇÃO

ITEM

Veículo motoi 1.0 ou superior, ar o de fabricação a partir de 2011,
5 portas, bicombustivel (etanol/g soltna flex), ar-condicionado.
direção hidráulica, vidro eiémro. trava automática, câmbio
manual de cinco marchas, con todos os equipamentos de
segurança obrigatórios de fábr ca, que atenda as exigências
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB. seguro
total incluso, impostos, encargo; trabalhistas e previdenciários,
reposição (no prazo máximo de i té 24 Horas). Combustível, óleo,
lubrificante,
filtros e MCTORISTA por conta da
CONTRATANTE/SECRETAR A. Manutenção preventiva e

QUANT.

UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
12 MESES

VALOR

—

01

-

luueuvd,

incluindo pneus,

c, maias

de ar

pui

UND

06

RS 3.366.67

RS 20 200,00

R$242 400.00

UND

04

R$4 816,67

RS 19 266.67

RS 231.200.00

conta da

CONTRATADA/LOCADORA Aluguel mensal, km Uvre.
Veiculo motor 1.0 ou superior, ano de fabricação a partir de 2011,
5 portas, bicombustivel (etanol/g isolma flex), ar-condicionado.
direção hidráulica, vidro elétTCO, trava automática, câmbio
manual de cinco marchas, am todos os equipamentos de
segurança obrigatórios de fábnea. que atenda as exigências
estabelecidas pelo Código de T àrtsito Brasileiro CTB, seguro
total incluso, impostos, encargcs trabalhistas e previdenciários,

—

02

-

reposição (no prazo máximo de até 24 Horas) Combustível, Óleo.
.i,i
lubrificante,
filtros,
por
conta
CONTRATANTE/SECRETAR1A. Manutenção preventiva e
corretiva, incluindo pneus, cámiras de ar e MOTORISTA por
conta da CONTRATADA/LO' 'ADORA Aluguel mensal, km

03

U4

05

livre.
Veículo tipo moto mínimo 125 < dmdradas; fabi tração a partir de
201 1; Painel com velocímetro, h Jdómetro total, luzes indicadoras
de neutro e farol alto, com todt s os equipamentos de segurança
obrigatórios de fábrica, e que atenda as exigências estabelecidas
pelo Código de Trânsito Brasikiro - CTB, seguro total incluso.
impostos, encargos trabalhistas e previdenciários. reposição (no
prazo máximo de até 24 Horas) Combustível, óleo, lubrificante.
por
da
e
filtros
conta
MOTORISTA
CONTRATANTE/SECRETARIA Manutenção preventiva c
corretiva, incluindo pneus, cimaras de ar por conta da
CONTRATADA/LOCADORA . Aluguel mensal, km Uvre.
Veiculo tipo van, ano de fabneaç lo a partir de 20 1 1, combustível a
Diesel, direção hidráulica, càn bio manual de cinco marchas,
capacidade minima de 16 passag -iros. com todos os equipamentos
de segurança obrigatórios de fábrica, e que atenda as exigências
estabelecidas pelo Código de T rànsito Brasileiro - CTB, seguro
total incluso, impostos, encargos trabalhistas e previdenaânos,
reposição (no prazo máximo de ité 24 Horas). Combustível, óleo,
lubrificante,
por conta da
filtros e MOTORISTA
CONTRATANTE /SECRETAF IA Manutenção preventiva e
corretiva, incluindo pneus, câmaras de ar por conta da
CONTRATADA/LOCADORA . Aluguel mensal, km livre.
Veiado tipo Pick-up /caminhonete cabine simples. 4x4 aberta. 2
portas, combustível a diesel, drrtcâo hidráulica, trava automática,
ar -quente, câmbio manual de ci ico marchas, capacidade minima

%
UND

10

RS 1 .400.00

RS 14.000,00

RS 168 000,00

UND

02

RS V.433,33

RS 18 806,67

K$ 226 400.00

UND

04

RS 7.383.33

RS 29 533.33

RS 354 400.00
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ESPECIF CAÇÃO

ITEM

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
12 MESES

UND

03

R5 8 233.33

RS 24.700,00

RS 296 400.00

UND

01

RS 8 466.67

RS 8 466.67

RS 101 600.00

UND

02

RS 4.733,33

RS 9.466,67

RS 113 600.00

UND

de carga de 2000 kg, capacidade para dois passageiros, com todos
equipamentos de segurança, obrigatórios de fábrica, com
fabricação do ano a partir de 2)11 e que atenda as exigências
estabelecidas pelo Código de Tijánsito Brasileiro • CTB. seguro
total incluso, impostos, encargo): trabalhistas e previdenciários.
reposição (no prazo máximo de , té 24 Horas) Combustível, óleo,
lubrificante,
n otorista
por
e
filtros
da
conta
CONTRA 1.ANTE /SECRETARJ A. Manutenção preventiva e
corretiva, incluindo pneus, címaras de ar por conta da
CONTRATADA/LOCADORA Aluguel mensal, km livre
Veiculo tipo Pick-up /caminhonete, cabine dupla. 4x4 aberta. 4
portas, combustível a diesel, dire 'ão hidráulica, ar-condicionado,
trava autománca. ar -quente, câmbio manual de cinco marchas,
capacidade mínima de carga de 2000 kg. capacidade para cinco
passageiros, com todos os equipamentos de segurança obrigatórios
de tabnea. com fabneaçáo do and a partir de 2011 e que atenda as
exigências estabelecidas pelo Cód go de Trânsito Brasileiro CTB.
seguro total incluso, imposios. encargos trabalhistas e
previdenciários, reposição (no piazo máximo de até 24 Horas)
Combustível, óleo, lubrificante, filtros e MOTORISTA por conta
da CONTRATANTE/SECRETARIA Manutenção preventiva e
corretiva, incluindo pneus, câmaras de ar por conta da
CONTRATADA/LOCADORA Aluguel mensal, km livre

os

J6

07

08

-

Veículo tipo Pick-up/caminhone :e, cabine dupla, 4x4 fechada.
combustível a diesel, direção hidr áulica, câmbio manual de cinco
marchas, potência mínima 150 O , com fabricação do ano a partir
de 2011 e que atenda as exigénciis estabelecidas pelo Código de
Trânsito Brasileiro CTB. seguro otal incluso, impostos, encargos
trabalhistas e previdenciários. rep< isição (no prazo máximo de até
24 Horas). Combustível, óleo, lubrificante, filnose MOTORISTA
por conta da CONTRATANT! /SECRETARIA Manutenção
preventiva e corretiva, incluindo pneus, câmaras de ar por conta
da CONTRATADA/LOCADORA Aluguel mensal, km livre
Locação de 01 (um) veiculo, cim capacidade mínima de 07
passageiros, ar-condicionado. dirrção hidráulica, vidro elétrico,
trava automática, câmbio manual de cinco marchas, com todos os
equipamentos de segurança cbrigatónos de fábrica, com
fabricação do ano a partir de 2011, que arenda as exigências
rsialx-leudas pelo Código de Ti, nsno Biasdeuo CTB, seguio
total incluso, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários,
reposição (no prazo máximo de ai é 24 Horas) Combustível, óleo,
lubrificante,
filnos e MO""ORISTA por conta da
CONTRATANTE/SECRETARIA. Manutenção prevennva e
corretiva, incluindo pneus, cânaras de ar por conta da
CONTRATADA/LOCADORA. Aluguel mensal, km livre
VALOR TOTAI ESTIMADO PARA O LOTE 01

-

-

í

_

RS 1.734.000,00

Lote 02
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

Veiculo tipo caminhão basculaniç. fabricação a partir de 2008.
motor mimmo de 177 CV. dois rixos, 2 porras, combustível a
Diesel, direção hidráulica, cámbo manual de cinco mardias,
capacidade de carga de no minino 6 toneladas, com todos os
equipamentos de segurança obrigatórios de fábrica, e que atenda
as exigências estabelecidas pelo C ódigo de Trânsito Brasileiro
CTB, seguro total incluso, impistos, encargos trabalhistas e
previdenciário, reposição no prazo de até 24 Horas). Combustível.
óleo,
lubrificante
e
fi tios
por
da
conta
CONTRATANTE /SECRETAR li Manutenção preventiva e
corretiva, incluindo pneus, cámar is de ar e MOTORISTA por
conta da CON TKATADA/LO HADORA. Aluguel mensal,

-

UND

QUANT.

UND

01

VALOR
UNITÁRIO

VALOR

VALOR TOTAL

MENSAL

12 MESES

R$ 15 833,33

RS 15 833,33

RS 190.000.00

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSÉ CICERO SAMPAIO - N* 663 - CENTRO - PACOTI - CEARÁ
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ITEM

UND

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

MENSAL

VALOR TOTAL
12 MESES

VALOR

quilometra em livre
CAMINHAO COM CARROC ERIA EM MADEIRA, com
capacidade mínima de 6m\ cabin t para 03 (três) passageiros, com
02 (duas) portas laterais, mctor a diesel, com todos os
equipamentos de segurança obrigatórios de fábrica, com
fabricação do ano a partir de 2 110 e que atenda as exigências
estabelecidas peio Código de Trinsito Brasileiro CTB. seguro

U2

03

-

total incluso, impostos, encargo) trabalhistas e previdenciarios,
reposição (no prazo máximo de < té 24 Horas) Combustível, óleo,
e
por
lubrificante.
filtros
rrotonsta
da
conta
CONTRATANTE/SECRETARIA Manutenção preventiva e
corretiva, incluindo pneus, câmaras de ar e MOTORISTA por
conta da CONTRATADA/ LOCADORA Aluguel mensal, km
livre
Locação de 01 (um) veiculo, motor a gasolina. 02 (duas) portas.
carroceria aberta, com capacidaie mínima de 500 (qumbentos)
quilos, câmbio manual de chco marchas, com todos os
equipamentos de segurança c briga tórios de fábnca. com
fabricação do ano a partir de 7011, que atenda as exigências

estabelecidas pelo Código de Tr insito Brasileiro • CTB, seguro
total incluso, impostos, encargo; trabalhistas e previdenciános,
reposição (no prazo máximo de a é 24 Horas). Combustível, óleo,
lubrificante,
filtios
e
m rtorista
por
da
conta
CONTRATANTE/SECRETARIA Manutenção preventiva e
corretiva, incluindo pneus, câmaras de ar por conta da
CONTRATADA/LOCADORA. Aluguel mensal. km livre
Veículo coletor Compactador de 1 .ixo, ano de fabricação mínimo
2011, combustível a diesel, apresentando no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas: Capacida le volumétrica de 12m' de lixo
compactado na caixa; - Depósito i raseiro com capacidade mínima
de 2,00 m\ Compaaação por placas uansponadoia e
compactador acionadas hidraulici mente, - Descarga efetuada por
painel acionado por cilindro telesc ipico de no minimo dupla ação;
- Abertura e fechamento da port, traseira efetuada por cilindros
hidráulicos externos: Travameito manual da porta traseira;
Borracha de vedação na porta trj seira para evitar vazamento do
chorume; - Caixa coletora de chorume de no minimo 80 litros; •
Equipamento com as laterais e ten liso. fabricado com chapas de
aço estrutural. Fundo resistente n reforçado; Comando duplo
para o sistema de compactaçào, montado na lateral direita do
depósito traseiro (porta); Sister ia de aceleração autománca
quando do acionamento da tomada de força;
Sistema de
segurança que permite a parara e a reversão do ciclo de
compactaçào em qualquer instantÿ: - Comando simples, montado
na parte dianteira da caixa compai tadora, para os movimentos do
painel ejetor e abertura da porra: - Estribo traseiro e garras para o
transporte de 2 a 4 operadores; - Alerta sonoro de comunicação
entre o motorista e operadores, Ilaminação conforme as normas
de trânsito; Reservatório de óleo udráulico com visor de nivel e
filtro de sucção. Com todos o) equipamentos de segurança
obrigatórios de fábnca, e que ate ida as exigências estabelecidas
pelo Código de Trânsito Brasile:ro CTB, seguro total incluso,
impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, reposição (no
prazo máximo de até 24 Horas). 1 lombuscivei, óleo, lubrificantes
filtros por conta da CONTRATANTE/SECRETARIA
Manutenção preventiva e corretiva incluindo pneus, e câmaras de
ar. por conta da CONTRAT VDA/LOCADORA Aluguel
mensal, km livre
VALOR TOTAL ESTIMADO PÁR A O LOTE 02

UND

UI

RS 14.933.33

KS 14.933,33

KS 179 200.UU

UND

01

R$4.666,67

RS 4 666,67

RS 56.000.00

UND

01

RS 22 833,33

RS 22 833.33

RS 274 000,00

_

-

-

04

-
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3. DETALHAMENTO POR SECRETARIA/ DOTAÇÃO:
Iÿote 01
Quantidade por Secretaria/ Dotação P.A.
Item

Especificação

Und

Des. Social

Saúde

2.005 2.013 2.102

Veiculo motor 1.0 ou superior, anb de fabricação a
pamr de 2011, 5 portas, bicombustiv -1 (etanol gasolina
flex), ar-nmdicionadu, direção hidráulica, vidro
elétnco. tTava automática, câmbio manual de cinco
marchas, com todos os equipamer tos de segurança
obrigatórios de fábrica, que atenda as exigências
estabelecidas pelo Código de Transit > Brasileiro - CTB,
seguro total incluso, impostos, enca gos trabalhistas e
previdenciários, reposição (no prazo máximo de até 24
Horas). Combustível, óleo, lubrificante, filtros e
MOTORISTA
da
couta
1'WI
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETAR1A.
preventiva e conetiva, incluindo pneus, câmaras de ar
por conta da CONTRATADA/LOC áDORA Aluguel
mensal, km livre.
Veiculo motor 1.0 ou superior, ant de fabricação a
partir de 201 1, 5 portas, bicombustivt 1 (etanol/ gasolina
flex), ar-condkionado, direção hidráulica vidro
elétrico, trava automática, câmbio manual de cinco
marchas, com todos os equipamen:os de segurança
obrigatórios de fábrica, que atem a as exigências
estabelecidas pelo Código de Trànsitc Brasileiro - CTB,
seguro total incluso, impostos, encar gos trabalhistas e
previdenciários, reposição (no prazo i náxuno de até 24
Horas) Combustível, óleo, lubrificante, filtros, por

Educação

Seinfira Cultura

2.026

2.050

01

01

2.109

Finanças

Governo

2.111

2.113

01

01

Total

—

01

Und

01

01

06

—

02

coriu

U

Und

04

04

CONTRATANTE /SECRETARIA

Manutenção preventiva e conetiva, incluindo pneus,
câmaras de ar e MOTORISTA por conta da
CONTRATADA/LOCADORA AHguel mensal, km
livre
Veiculo tipo moto, mínimo 125 cilint radas, fabricação
a partir de 2011; Pamel com; velocir íetro, hodómetro
total, luzes indicadoras de neutro e farol alto, com
todo: o: equipamentos de seguranç; obrigatórios de
fiibrica, e que atenda as exigências estabelecidas pelo
Código de Trânsito Brasileiro
C'B, seguro total
incluso,
encargos
trabalhistas
impostos,
e
prcvidenciános, reposição (no prazo r láximo de até 24
Horas) Combustível, óleo, lubrificante, filtros e
MOTORISTA
da
tonta
poi
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e conetiva, inciumdo pnetis, câmaras de ar
por conta da CONTRATADA/LOC/ DORA. Aluguel
mensal, km livre.
Veiculo tipo van, ano de fabricação partir de 2011,
combustível a Diesel, direção hidráulica, câmbio
manual de cinco marchas, capacidad? minima de 16
passageiros, com todos os equipamen os de segurança
obrigatórios de fábrica e que arenca as exigências
estabelecidas pelo Código de Trânsito Jrasileiro - CTB,
seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas e
previdenciários, reposição (no prazo n áximo de até 24
Horas). Combustível, óleo, lubrificante, filtros e
MOTORISTA
poi
c ima
da
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e conetiva, incluindo pneu: . câmaras de ar
iwvr conta da CONTR AT ADA/I OCA TOR A Aluguel
mensal, km livre

I

-

03

04

Und

01

Und

01

02

01

01

01

02
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Quantidade por Secretaria/ Dotação P.A.

Fipecificaçío

hero

Und

Dcs. Social

Saúde

2.005 2.013 2.102

Educação

Scinfra

Cultura

Finanças

Governe

2.026

2.050

2.109

2.111

2.113

01

02

04

02

03

Total

Veiculo tipo Pick-up/caminhonete,
simples, 4x4
aberta, 2 portas, combustível a diesel, direção
hidráulica, trava automática, ar-quente, câmbio manual
de cinco marchas, capacidade minim; de carga de 2000

cabine

kg, capacidade para dois passagem s, com todos os
segurança obriga; ortos dc fábrica,
com fabricação do ano a partir de 20 1 e que atenda as
exigências estabelecidas pelo Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, seguro total u cluso, impostos,
encargos trabalhistas e previdenciánps. reposição (no
prazo máximo de até 24 Horas) Gombustivei, óleo,
lubrificante, filtros e MOTORISTA pot conta da
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETARIA
equipamentos de

05

preventiva e corretiva, inciuuido pneus, camaras de ar
por conta da CONTRATADA/LOCADORA. Aluguel
mensal, km livre.
Veículo tipo Pick-up/caminhonete, cabine dupla, 4x4
aberta. 4 portas, combustível a diesel, direção

Und

01

Und

hidráulica, ar-condicionado, trava automática, arquente. câmbio manual de cinco matchas. capacidade
minima de carga de 2000 kg, capacidade para cinco

06

passageiros, com todos os equipametltos de segurança
obrigatórios de fábrica, com fabricação do ano a partir
de 20 1 1 e que atenda as exigências t stabelecídas pelo
Código de Trânsito Brasileiro - CTB, seguro total
incluso,
encargos
impostos,
e
trabalhistas
previdencíários, reposição (no prazo r íáximo de até 24
Horas) Combustível, óleo, lubrificante, filtros e
MOTORETA
orna
da
Manutenção
CONTRATANTE /SECRETAR 1 A
preventiva e conetiva, incluindo pnetís, câmaras de ar
por conta da CONTRATADA/LOO.DORA, Aluguel
mensal, km livre.
Veiculo tipo Pick-up/cammhonete, cabine dupla, 4x4
fechada, combustível a diesel, dineção hidráulica,
câmbio manual de cinco marchas, poti ncia minima 150
CV, com fabricação tio alto a paru de 2011 e que
atenda as exigências estabelecidas orlo Código de
CTB, segure total incluso,
Trânsito Brasileiro
impostos, encargos trabalhistas e previdencíários,
reposição (no prazo máximo de até 24 Horas).
Combustível, óleo, lubrificante, filtros e MOTORISTA
por conta da CONTRATANTE SECRETARIA
Manutenção preventiva e conetiva, ncluindo pneus.
por
de
ar
câmaras
da
conta
CONTRATADA/LOCADORA Aluguel mensal, km
livre
Locação de 01 (um) veiculo, com capacidade minima
de 07 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica,
vidro elétrico, trava automática, câmbio manual de
cinco marchas, com todos os e |uipamentos de
segurança obrigatórios de fábrica, com fabricação do
ano a partir de 2011, que atenda as exigências
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas e
previdencíários, reposição (no prazo n áximo de até 24
Horas) Combustível, óleo. lubrifiçante. filtros e
MOTORISTA
da
conta
poi
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e conetiva, indumác pneut, câmaras áe ar
pot conta da CONTRATADA/LOCADORA .Aluguel
mensal, km livre

01

Und

%

-

07

08

01

01

Und

01

01
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Lote 02
Quantidade por Secretaria/ Dotação P.A.

llnd

Especificação

Item

Des. Social

Saúde

2.005 2.013 2.102

01

Veiculo tipo caminhão basculante, fi bricação a partu
de 2008, motor minimo de 177 CV. dc is eixos, 2 portas.
combustível a Diesel direção Iw. Iráulice câmbio
manual de cinco marchas, capacidade de carga de no
minimo 6 toneladas, com todos os equipamentos de
que atenda as
segurança obrigatórios de fábrica.
exigências estabelecidas pelo Código de Trânsito
Biasileiro • CTB. seguro total itjcluso. impostos,
encargos trabalhistas e previdenciátio. reposição no
prazo de atê 24 Horas). Combustível, óleo. lubrificante
da
conta
filtros
C
MN
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e corretiva, incluindo pneujs. câmaras de ar c

MOTORISTA®

MM

conta

Educaçito

2.026

Seinfra Cultura

2.050

2.109

Finanças

Governo

2.111

2.113

Total

Und

01

01

Und

01

01

da

. »1ague1 mensal.
CONTRATADA. LOCADORA
quilometra em livre
CAMINHÃO COM CARROCERIA) EM MADEIRA,
com capacidade minima de 6m’. ca bine para 03 (três)

com 02 (duas) portas laterais, motor a
com todos os eqmpamen tos de segurança
obrigatórios de fábrica, com fabricação do ano a partii
de 2010 e que atenda as exigências tstabelecidas pelo
Código de Trânsito Brasileiro • CTB, seguro total
encargos
e
trabalhistas
impostos.
incluso.
passageiros,

diesel,

02

previdenciários, reposição (no prazo náximo de atê 24
Horas) Combustível, óleo. lubrificante, filtros e
da
cbnta
motorista
MM
Manutenção
CONTRA TANTE/SECRETAR1A.
preventiva e conetiva, incluindo pneus, câmaras de ar e
MOTORISTA por conta da CONTRATADA/
LOCADORA Aluguel mensal, km line
Locação de 01 (um) veiculo, motor a gasolina. 02
(duas) portas, canoceria aberta, com capacidade
• minima de 500 (quinhentos) quilos, câmbio manual de
I cinco marchas, com todos os equipamentos de
segurança obrigatórios de fábrica, c am fabricação do
ano a partir de 2011, que atenia as exigências
estabelecidas pelo Código de Trânsitt i Brasileiro - CTB,
03 seguro total incluso, impostos, encargos trabalhistas e
previdenciários, reposição (no prazo imáximo de atê 24
Horas). Combustível, óleo. lubrificante, filtros e
coma
da
MOTORISTA
pol
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e corretiva, incluindo pnêus, câmaras de ar
por conta da CONTRATADA/LOCADORA Aluguel
mensal, km livre.
Veículo coletor Compactador de Lixo, ano de
fabricação minimo 2011. combustível a diesel.
apresentando no minimo as seguirties raracterisncas
técnicas: Capacidade volumétrica <le 12m' de lixo
Depósto traseiro com
compactado na caixa,
capacidade minima de 2,00 ms; Zompactação por
04 placas transportadora e compa tador acionadas
hidraulicamente, - Descarga efetuada por painel
acionado por cilindro telescópico de no minimo dupla
ação,
Abertura e fechamento Ida porta traseira
efetuada oot cilindros hidráulitos externos.
Travamento manual da porta traseira. Borracha de
vedação na porta traseira para evi ar vazamento do

%
Und

01

01

Und

01

01

-
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Quantidade por Secretaria/

Fspeaí?c<nJ»

hem

Und

Des. Social

Saúde

2.005 2.013 2.102

Dotarão P.A.

Educação

Scinfra

Cultora

Finanças

Governo

2.026

2.050

2.109

2.111

2.113

chorume: - Caixa coletora de chorur te de no mínimo
80 litros; Equipamento com as larraís e teto liso,
fabricado com chapas de aço estmtural: Fundo
resistente e reforçado: - Comando du] >lo para o sistema
de rompactaçâo. montado na lateral < ireira do depósito
traseiro (porta); Sistema de aceleiaçàc automática
quando do acionamento da tomada d e força, Sistema
de segurança que permite a parada e « reversão do ciclo
de compactação em qualquer instante, Comando
simples, montado na parte dianteira da caixa
compactadora, para os movimentos lo painel ejetor e
abertura da porta, Estnbo traseira e ganas para o
transporte de 2 a 4 operadores; • Alena sonoro de
comunicação enue o motorista e operadores;
Iluminação conforme as norms de trânsito;
Reservatório de óleo hidráulico con visor de nível e
filtro de sucção Com todos os equipamentos de
segurança obtigatónos de fábnea, f que atenda as
exigências estabelecidas pelo Código de Trânsito
Brasileiro CTB, seguro total irduso. impostos.
encargos trabalhistas e previdenriári ss. reposição (no
prazo máximo de até 24 Horas). Combustível, óleo,
filtro-pa
da
conta
lubrificantes
Manutenção
CONTRATANTE/SECRETARIA
preventiva e coneuva, incluindo pneus, e câmaras de
ar, por conta da CONTRATAC A/LOCADORA.
Aluguel mensal, km livre
_

-

•

-

-

3.7 Condiçóes referente1! ao I -ote 01: motorista, combustível, óleo lubrificante, filtros, serão por conta da
CONTRATANTE. As aespesas com: manutenção preventiva e corretiva (reposição de peças), incluindo
pneus e câmaras de ar por conta do CONTRATADO: e
3.2.1. As despesas refefentes ao item 02 do Lote 01 com relação ao motorista serão por conta do
CONTRATADO;
3 3. Condiçóes referente ao I.ote 02- combustível, óleo lubrificante e filtros, serão por conta da
CONTRATANTE. As qespesas com: manutenção preventiva e corretiva (reposição de peças), incluindo
pneus e câmaras de ar pòr conta do CONTRATADO;
3.3.1. As despesas referentes aos itens 01 e 02 do Lote 02 com relação ao motorista serão por conta do
CONTRATADO;
3 4 O serviço deve ser pi estado de acordo com as normas técnicas de segurança e legislação do trânsito;
3.5. Em caso de defeito ou grande avaria o CONTRATADO terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas para repor o veícul|o nas mesmas caracterizas contratada.
3.6. Serão recusados pelíi administração os veículos disponibilizados em desconformidade com o presente
termo, devendo o licitante providenciar de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a
imediata adequação dos referidos veículos sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei
e do edital
4. DAS OBRIGAÇÕES:
4. 1 . PA CONTRATAN TF:
a)
Exigir do contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos
serviços e o cumprimento dos prazos.
PAÇO DO GOV ERNO MUNICIPAL
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b)
Colocar à disposição da contratada todas as condições necessárias para a perfeita execução dos
serviços solicitados.
c)
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto.

42. DA CONTRATADi
a)
Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padrões de competência, integridade profissional e ética;
b)
Arcar com as despesas de execução dos trabalhos próprios, como deslocamento, alimentação.
dentre outras;
c)
Designar para a execução do objeto do presente profissional qualificado e habilitado;
d)
Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das
atividades externas próprias e de eventual treinamento;
e)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou
orientações se obriga a atiender prontamente;
Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
n
com o contrato, tais ccmo: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos.
alimentação do seu pes ;oal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e
coletivo, tributos, seguro;, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do
contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de
qualquer vinculo empregiitício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;
Kesponsabilizar-s|e por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a
g)
ser firmado;
h)
Não caucionar o i utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e

expressa autorização da contratante;
i)
Submeter-se às íormas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento,
discrição e urbanidade na relação interpessoal;
j)
Exercer rigoroso :ontrole de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro
dos prazos estabelecidos.
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GOVERNO MUNICIPAL DE PACOT1

ANF.XO n
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.

_

Processo: PREGÃO PR ESENCIAL N° 2021.01.29.1-PP
Data e Hora de Aberturc :
às
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Fone:
Fax:
Agência
Banco:
Conta Corrente n.°:

__

_
_

horas

N.f1:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.

Lote
irem

N4

F.«<*<-ífica4l»

SMVJçíK

....
1 ’aij»4e

QuMHÍà*4f

Valor
Unit ano

Valor
Mrasal

[

Valor
(12

tot*]

mrsrs)

j

1

Valor Total cm RS

VALOR GLOFAL.RS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Observações:
• O licitante declarai que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações
contidas no anexo 1 - Temo de Reterência deste edital.
• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas
todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás,
multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para
quaisquer danos e prejuúos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente
pela execução dos serviços.

Local/Data:

de

de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável legal
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ANEXO III

MODELO DE PROCURAçàO/DECLARAçõES
ITEM 01 - MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: <NpME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu
(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil,
profissão, RG e CPF)
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil,
profissão, RG, CPF e endereço.

PODERES: O outorga ite confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Estado do Ceará, relativo a PREGÃO PRESENCIAL
N° 2021.01.29.1-PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de creden namento, envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação,
assinar toda a documentação necessária e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, dent? de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer
todas as obrigações con raídas pelo outorgado.

tf
(Data)
(Representante legal)
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ANFXO m
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.
DECLARAÇÃO

, inscrito no CNPJ n°.
por intermédio de seu
,, portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)..,
„ DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO
e do CPF nu
n“.
PRESENCIAL N° 2021.01.29.1 que:
(!) que dá ciência de qup cumpre plenamente os requisitos de habilitaç3o constantes do in linimento
convocatório;
(2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e objeto a ser
contratado no presente certame licitatório;
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

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

(Data)

(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES

ITEM 03 - MODELO DE DECLARAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETA UAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.
DECLARAÇÃO

,

inscrito no CNPJ n°,
por intermédio de seu
representante legal o(< ) Sr(a)..
, portador(a) da Carteira de Identidade
nc.
,, DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO
e d i CPF nfi
PRESENCIAL N° 202 LO1.29.1-PP que:
a) soh as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitai ório, junto ao Município de Pacoti, Estado do Ceará, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei i° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXin, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigcso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, pura todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo liciiatório, junto ao Município de Pacoti, Estado do Ceará, que concorda

integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquejr fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no
presente certame licitai ório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei Federal n.° 8.666/93.

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

(Data)

(Representante legal)
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N°
Pregão Presencial N° 2021.01.29.1-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, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.910.75(5/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8. com sede de sua Prefeitura Municipal
na Av. Coronel José Cícero Sampaio, 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, através da
aqui
neste ato representado pelo Sr
SECRETARIA DE ..
CONTRATANTE,
, estabelecida na
e de outro lado a empresa
denominado de
, neste ato representada pelo(a)
,
no CNPJ/MF sob o n.°
, apenas denominada de
Sr(a).
portador (a) do CPF n°
CONTRATADA, firmajm entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

_
_
_

_ inscritk

.

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL
1 1 Processo de Liciltação. na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tombado sob o n°
2021.01.29.1-PP. em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c
os termos da Lei Federa) n° 10.520, de 17/07/2002.

SEGUNDA -

CLÁUSULA
DO OBJETO DO CONTRATO
2.1.0 presente
tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/CE, tudo ennj conformidade com as condições e especificações contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA - ANE|íO I do Edital do Processo licitatório Pregão Presencial N° 2021.01.29.1-PP,
no qual encontram-se especificados no Anexo I do presente Contrato.

contrato]

_

CLÁUSULA TER
A - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
( ), a ser pago na proporção da execução dos
global
da
avença é de R$
3.1. O valor
serviços licitados, segundo as ordens de serviços expedidas pela Administração, de conformidade
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condições do edital.
3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste.
3.3. 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 área económica 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
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a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, n, “d”
da Lei Federal n.° 8.666/93. alterada e consolidada.
3.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e
encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições editalicias,
através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.
3.5. Por ocasião do fornecimento deverá ser apresentado recibo em 01 (uma) via e a respectiva Nota
Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti, com
endereço na Av. Coronel Josc Cícero 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.
CLÁUSULA QUARTS - DA VIGÊNCIA DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
e vigerá por 12 (doze) MESES, admitindo-se. porém, a prorrogação, a critério das partes, na forma
do artigo 57 inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, por se tratar de serviços de
caráter continuado para Administração;
4.2. Independente da quantidade de cada item deste contrato à administração ficará no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária.
4.3. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo
de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇOS pela
administração, no local determinado na ORDEM DE SERVIÇOS.

-

CLÁUSULA QUINTA DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações correrão à conta de recursos da(s)
seguinte(s)dotação(ões) < >rçamentária(s):
Unidade Orçamentada

-

Programa Projeto Atividade

ElanefoicPewMM ~1

-

CLÁUSULA SEXTA |DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento
convocatório, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02.
obriga-se a:
6.2. O
a) executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com
o especificado no instrumento convocatório, no Anexo I, que faz parte deste instrumento.
observando ainda todfts as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento,
rcsponsabilizando-sc airda por eventuais prejuízos decorrentes do dcscumprimcnto dc qualquer
cláusula ou condição aqui estabelecida;
b) assumir a responsab: lidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ónus de
origem federal, estadua e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previ ienciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes
sejam imputáveis, inclus ve com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar-se pel as danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dola na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscal zação ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

CONTRATADO)
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aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
0 aceitar, nas mesmas; condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento, até 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §
Io do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93;
g) executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do MUNICÍPIO;
h) prestar os csclarccimcjntos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações sc obriga a
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de
e) indicar p reposto,

qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
i) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento dos
materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;
j) prover todos os meios! necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos dé greve ou paralisação de qualquer natureza;
k) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
1) possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições
para atendimento do objeto contratual;
m) substituir em qualquer tempo e sem qualquer õnus para o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte os materiais recusados pela Administração, caso
constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico,
no Edital ou na Proposta do Contratado;
n) no caso de constataçã :> da inadequação da execução dos serviços prestados às normas e exigências
especificadas no Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os
recusará, devendo no p azo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas

condições;

6.3. O CONTRATANT] l obriga-se a;
a) assegurar o livre aceíso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessário a execução dos serviços, prestando-lhe todas as informações e
esclarecimentos que. eve ítualmente, forem solicitados;
b) efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA DAS SANÇÕES
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÿÊÊ
7.1. Na hipótese de desc imprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas
oesm instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo
das sanções previstas na -ei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a Carta
Proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Pacoti e será
descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de
aplicação das seguintes multas e das demais cuminações legais:
I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
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7.1.2. Multa moratória tíe 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na execução
dos serviços solicitado, çontados do recebimento da ordem de compra/autorização de fornecimento
no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferioí a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
7.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fornecimento, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas
neste instrumento, no contrato, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não
abrangidas nos sub itens 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:
7.2. 1. Advertência;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do
valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
7.3. 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.
7.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de
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.
7.4. A falta dos serviçcjs não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
CONTRATADA das
nalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações
estabelecidas neste contráto.
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor
da Contratada ou cobr
judicialmente, na inexistência deste.
7.6. As partes se submetèrão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

inexistência

CLÁUSULA OITAVA i- DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total pu parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8 2 Além da aplicação <jas 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 infirições às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação.
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.

-

CLÁUSULA NONA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com a; obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na
PAÇO DO GOV ERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JO$É CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI - CEARÁ
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 - CGF N° 06.920.183-8

%

w

%

Panina -LI

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

9.2. O presente contrata tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.3. O CONTRATANTI E se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplência dc contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere ao CONTRAI ANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do contrato ou restringii a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
9.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos
do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
9.8. A Contratada, na agência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessod, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

-

CLÁUSULA DEZ D0 FORO
10.1. O foro da Comarca de Pacoti é o competente para dirimir questões decorrentes da execução
deste Contrato, em ohc liência ao disposro no § 2o do artigo 55 da Lei Federal n" 8.666 de 21 de
junho de 1993, alterada consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos.
Paroti /CE,

_ _
de

dp

NOME

RAZÃO SOCIAL
Representante Legal
CONTRATADO

Ordenador de Despesas
Secretaria de
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.

CPF. N°

1

CPF N°
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ANEXO Í no CONTRATO N°
Pregão Presencial N° 2021.01.29.1-PP

MAPA DE PREÇOS CONTRATADOS

Este documento é parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a SECRETARIA
e a empresa:
, cujos itens, unidades, quantidades e
preços estão a seguir especificados decorrentes do PREGÀO PRESENCIAL N° 2021.01.29.1-PP.
Lote
Item
N°

...

Especificação dos Serviços

Unidade

Quantidade

Valor

Valor

Valor Total

02 meses)

1

Valor Total era RS

EMPRESA-

C.N.P.J.:
ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:
E-MAEL:

tf
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