
PREWERA
SECTAR1 MUNI9P 

 ftao 
C.ei.cI44o Le "ssct gr..te 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

CPL 
EDITAL PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1, inscrita no 
CNPJ/MF sob a n° 06.554.380/0001-92, torna püblico, para conhecimento geral, que no dia 
05 de maio de 2017, na sala da Comissão Permanente de LicitaçSes, na sede da Prefeitura 
Municipal situada na Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, em Redenção do Gurgueia - P1, 
será aberta licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 016/2017, regime de 
empreitada MENOR PREO GLOBAL FOR LOTE, sob o tipo menor preço, regida pela Lei 
Federal n°. 10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçôes 
posteriores, Lei Cornplementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, de 
07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, atendidas as 
limitaçoes, condiçöes e exigências expressamente fixadas neste EDITAL, destinado a 
contrataçao de empresa para Iocaçao e frete de veiculos automotores para a 
administração municipal de Redençao do Gurguéia - P1, conforme descricôes no 
anexo I. Maiores inforrnaçöes podem ser obtidas pelo telefone/fax (89) 3566-1166 ou na 
sala da Corn issão Permanente de LicitaçSes no mesmo endereço acirna citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniöes da Comissão 
Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, s/n 
Bairro Planaltina, em Redencao do Gurguéia - Fl, dia 05/05/2017, ate as 08:30hs (oito 
horas e trinta minutos). 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS CON DIcoEs DE PARTICIPAçA0 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAçAO DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAçA0 E SEU JULGAMENTO 
08 - DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 
09 - DA CONTRATAçA0 
10- DO PAGAMENTO 
11 - DO SERVIcO, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13- DA DOTAcA0 0RçAMENTARIA 
14 - DAS DISPOSIçOES FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referenda; 
• Anexo II - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III - Modelo de declaração de Habilitaçao; 
• Anexo IV - Modelo de declaracão de Fatos Supervenientes 

Impeditivos; 
• Anexo V - Modelo de declaracao nos termos do Inciso XXXIII do 

artigo 70  da Constituicao Federal; 
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Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
. Anexo VII - Modelo de declaração de MPE. 

Anexo VIII - Modelo de declaracao que näo ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau de 
servidores ocupantes de cargos de direcao, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgäos do municiplo de Redencao do 
Gurgueia - Piaui. 

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contrataçao de empresa para 
Iocação e frete de velculos automotores para a administracão municipal de Redencão 
do Gurgueia - P1, conforme descriçôes no anexo I. 

1.2 - A forma pela qua] deverá ser executado a objeto licitado e as diversas 
obrigaçöes do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitação está registrada neste 
Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informaçöes 
sobre a licitação. 

1.3 - Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada, esta se 
realizará no prirneiro dia Util subsequente ou outra data deliberada pela pregoeira corn a 
devida comunicação formal aos licitantes. 

02— DAS coNDlçoEs DE PARTIcIPAcA0 

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que esteja cadastrada 
ou não junto a Cornissào Permanente de Licitação e que: 

2.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatIvel corn o objeto deste Pregáo; 

2.1.2 —Atenda as requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicacao da Lei Cornplernentar 123/2006 nesta licitação, as 
MPE (MEl, ME F EPP), farão jus aos mesmos beneficios sendo, portanto, denominadas 
genericarnente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

2.2.1 - Consôrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitação. 

2.2.3 - Empresa declarada inidOnea para licitar ou contratar corn a 
Administração Püblica Municipal, Estadual. au Federal, enquanto perdurarem as motivos da 
pun ição; 

2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida 
por servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 
termos do art. 9 0 , Inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93; 
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03— DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamento junto a pregoeira e Equipe de Apoio, a 
licitante deverá enviar urn representante munido de documento que o credencie a 
participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário inclicado no 
preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 

3.2 - 0 credenciarnento far-se-6 mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por melo da apresentaçâo: de 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do docurnento de eleição de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartôrio de pessoas 
jurIdicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do subitem 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento püblico ou 
particular de procuração, corn firma reconhecida em cartário, corn poderes expressos para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em norne da licitante, acornpanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitem acima, que comprove os poderes do rnandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas urna licitante. 

3.3 —No mornento do credenciamento deverá ser apresentada DECLARAçAO 
DE HABILITAAO conforrne Anexo III, e de acordo corn o inciso VII, artigo 40  da Lei 
Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da 
habilitação. 

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declaraçoes e manifestaçôes do mesrno. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que não se credenciar perante a 
pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará 
impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação de precos, de declarar a 
intencao de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reunião de 
abertura dos envelopes Proposta ou Documentaçäo relativos a este Pregao, caso em que 
será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do rnenor preço. 

16 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar no 123/06 e devido a 
necessidade de identificação pela pregoeira, deverão credenciar-se acrescidas das 
expressöes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denominação e apresentar a CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL JUNTO, ou DECLARAAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL OU CARTORIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO 
DE coNoIçAo DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DECLARAçAO 
DE ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada pelo seu proprietário ou sócios 
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ou contador responsável pela escrituracào da empresa devidamente registrado no órgâo 
Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciarnento do licitante coma MPE sornente será procedida pela 
pregoeira se a interessado comprovar tal situação jurIdica através do seu instrumento 
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou Orgao competente, no qua] conste a 
inclusão no seu name como ME ou EPP, ou através da apresentacão do comprovante de 
enquadrarnento do licitante na condiçào de ME ou EPP mediante declaracao em 
instrurnento prOprio para essa finalidade no respectivo órgão de regstro de seus atos 
constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprimento da lei, sern prejuizo das sançöes cabIveis, não 
acrescendo ao name credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renCncia expressa e 
consciente, desobrigando a pregoeira, dos beneficios da Lei Complementar no 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaraçao de enquadramento coma MPE é 
ünica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de urn enquadramento falso ou errôneo. 

3.7 - 0 representante poderá ser substituido par outro  devidamente cadastrado; 

3.8 - A não apresentação ou a não incorporacào do documento de 
credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedira o representante de rnanifestar-se e 
responder pela mesma. 

3.9 - Caso a proponente não cornpareça, mas envie toda a documentacao 
necesséria dentro do prazo estipulado, participará do Pregão corn a primeira proposta 
apresentada quando do inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renuriciando a 
fase de lance, de negociação e a interposicao de recursos. 

3.10 - A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirã 
a licitante de entregar os envelopes da pro posta e de habilitaçao, mas a impedirá de 
manifestar-se no certame. 

3.11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

04— DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 - Ate a dia, horário e local fixados no preârnbulo deste Edital, a licitante 
deverá apresentar a Equipe de Apoio, juntamente corn a Declaração de Habilitaçao 
(conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentação, ern envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, se as mesmos não forem timbrados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDEN(;AO DO GURGUEIA - Fl 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
ENVELOPE 02— 000UMENTAcAO HABILITAcAO 

Paragrafo Unico - As Propostas. Declaraçoes e demais documentos exigidos no 
presente pregão deveräo ser elaborados digitalmente em papel timbrado da empresa, 
contendo a razão social do licitante, CNPJ, endereço, fone, etc, sob pena de inabilitaçao. 

05— DA PROPOSTA 

5.1 - As Propostas deverao ser redigidas corn clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em 
todas as suas folhas, vedadas cotaçoes alternativas, corn Identificação do proponente, corn 
data e menção ao nUmero do Edital. 

5.2 - A licitante deverá apresentar o preço unitário e preço total, conforrne Anexo 
I e II deste Edital, e ao final corn a indicação do total geral da proposta, em algarismo e por 
extenso, sob pena da desclassificação da proposta. 

5.3 - Somente serão aceitos precos cotados em moeda nacional, ou seja, em 
Real (R$), em algarismos arábicos. 

5.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes dos 
serviços, bern ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

5.5 - Os precos deverão ser cotados corn apenas duas casas decimais. 

5.6 - A ültima folha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da empresa 
licitante. A falta do carimbo nào implica na desclassificação da licitante caso a proposta 
esteja corn todas as suas folhas impressas em papel timbrado da empresa licitante. 

5.7 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que nãc poderá ser inferior 
a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

5.8 - Orçamento discriminado, contendo unidades, quantidades, todos as custos 
diretos e indiretos constantes na alInea anterior, conforme Anexo I. 

5.9 - Caso a prazo estabelecido no subitem 5.7 nào esteja indicado na proposta, 
o mesmo será considerado como aceito pela licitante para efeito de julgamento. 

5.10 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo corn os termos deste 
Edital, ou que apresentar preços global ou unitário inexequiveis, simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompativeis corn os precos de insumos e salários de mercado acrescido dos 
respectivos encargos. 

5.11 - Conta bancária: nome e nümero da conta corrente do licitante 

5.12 - 0 preço ofertado permanecerá fixo e irreajustével, excetuando-se as 
aumentos estabelecidos por Lei. 
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5.13 - A apresentação das propostas irnplicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condiçöes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E cLAssIFIcA(;Ao DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta 
sessão pUblica para processarnento do Pregao, iniciando-se corn o credenciamento dos 
interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes corn propostas escritas 
e documentacao de habilitacao. 

6.2 - A pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta 
de Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma 
análise prévia dos preços, observando a exatidão das operaçöes aritméticas que 
conduzirarn ao preco total, procedendo-se as correçöes de eventuais erros, tomando como 
corretos e adotando corno critério de aceitabilidade os preços "unitârios". 

6.3 - Durante o julgarnento e análise das propostas, será verificada, 
preliminarrnente, a conformidade das propostas apresentadas corn os requisitos 
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa corn petitiva, ou seja, fase 
de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses equisitos. 

6.4 - Após proceder conforrne descrito no subitem anterior, a Pregoeira 
selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREO GLOBAL POR 
LOTE e todas aquelas apresentadas corn preços sucessivos e superiores em ate 10% (dez 
P01 cento), em relaçào ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (trés) propostas na condicao definida na alinea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarern os menores preços, ate o 
máximo de 03 (trés), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, observado o subitem 5.1.5. No caso de empate nos preçcs, serão admitidas 
todas as propostas empatadas, independenternente do nümero de licitantes. 

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase 
de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital, estejam incompletas, apresentem 
emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagern que dificulte a exata compreensào do 
enunciado; 

b) Não se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentem preços simbôlicos, irrisórios ou de valor zero, incompatIveis corn 
os precos de mercados, excessivos ou manifestamente inexequiveis; 

d) Nâo atenda as exigências deste instrumento convocatOrio ou das diligéncias. 
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6.5 - A pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 para a 

apresentaçâo de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de malor preço, seguindo-se das demais em ordem 
decrescente de valor. 

6.6 - A pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo mInimo 
entre os lances, para agilizar a sessão. 

6.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos 
representantes para eventuais consultas telefônicas, as quais disporão ate a maxima de 03 
(três) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Complernentar Federal n° 123/2006, na presente 
licitação será assegurada, corno critério de desempate, preferência de contrataçào para as 
MPE. 

6.8.1 	Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as propostas 
apresentadas pelas MPE sejam superior ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bern 
classificada. 

6.8.2 - A pregoeira consultará a MPE melhor classificada, dentre aquelas que 
estejam na situaçao de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou superior em 
ate 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pela proponente detentora do 
menor preço, para que manifeste a intenção de apresentar novo lance proposta corn valor 
inferior ao valor da melhor oferta apurada. 

6.9 - Ocorrendo o em pate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.9.1 - A MPE mais bern classificada sera convocada para apresentar nova 
proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máxirno de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusáo. (inciso I do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.2 - Nào ocorrendo a contratação da MPE, na forma do subitem 6.9.1 deste 
Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 6.8.1 deste Edital, na ordern class ificatória, para a exercicio do mesmo direito 
(inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipôtese da não contrataçâo nos termos previstos no subitem 6.9 
deste Edital, a objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame (§ 1 0  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposto neste subitern somente se aplicará quando a meihor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por MPE (§ 20  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006); 

6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a rnanutenção do 
Ultimo preço apresentado pela licitante, para efeito de ardenaçao das propostas. 
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6.11 - Näo poderá haver d€-istência dos lances ofertados, sujeitando -se a 
licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 
será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
MENOR PREç0. 

6.13— Caso nào se realizem lances verbas, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita e o valor estimado para contratacao. 

6.14 - Sendo aceitâvel a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmaçao das suas condiçöes habilitatórias. 

6.14.1 - Constatado a atendimento pleno das exigéncias editalicias, será 
declarado a proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado o(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAçA0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitacao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no 
ENVELOPE n° 02, os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e 
numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir a major rapidez na 
conferência e exame correspondentes: 

7.1.1 - Documentação relativa a HABILITAAO JURIDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 	 PAG t 
ta:b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 	 k- 	0 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, corn suas 
alteraçöes ou a respectiva consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade par açöes, acompanhado de 
documento de eleiçáo de seus administradores; ou ainda: 

d) Inscri(;ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova de eleição da diretoria em exercIcio: 

e) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurIdica como sócia, 
junta-se para a habilitação a CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizaçâo para 
funcionamento expedido pelo órgâo competente, quando a atividade assim a exigir, 
arquivados na junta comercial. 

7.1.2 - Documentaçào relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscriçäo no Cadastro Nacional da Pessoa JurIdica do Ministéria da 
Fazenda (CNPJ/MF); 
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b) Prova de inscriça 

Municipal, relativa ao domicilio Cu 
cornpatIvel corn o objeto licitado; 

N.  
c• 	 ae v.a gevte! 

D no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e 

c) Prova de regularidade pam corn a Fazenda Federal: Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federals e a Divida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria 
Conjunta PGFN I RFB n° 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda Ptblica Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competéncia do Estado), ernitida pelo 
árgão competente, da localidade de domicilio ou sede da ernpresa licitante, na forma da Lei. 
(Certidão Quanto a Divida Ativa e Certidão de Quitacao de Tributos ou Certidão 
C onj u nta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Municipal (Certidão Negativa 
de D(§bitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competéncia do MunicIpio), emitida 
pelo Orgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da 
Lei. (Certidao Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quitacao de Tributos ou Certidâo 
Conjunta); 

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 
12.440 de 07.07.2011. 

7.1.3 - Docurnentação relativa a QUALIFICAçAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, e demonstraçöes contábeis do Ultimo exercIcio social, exigiveis 
e apresentados na forma da lei, que cornprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituiçâo por balancetes ou balanços provisórios; (exceto para MPE); 

a. 1) Entenda-se por 'na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanço 
patrimonial devidarnente registrado (art. 289, caput e § 5 1 , da Lei Federal n° 6.404/76); 
quando outra forma societária, balanco acompanhado de cópia do terrno de abertura e 
encerramento do livro Diário do qual foi extraido (art. 5, § 2 0  do Decreto Lei n° 486/69), 
autenticado pelo Orgão competente do Registro do Cornércio; 

a. 2) Sociedades constitudas ha menos de 01 (urn) ano poderão participar do 
Pregão apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Cornercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da ernpresa; 

b) Certidão Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa juridica, ou de execucão patrimonial, expedida no domicIlio da pessoa 
juridica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do Pregão. 

-4 
...E,  
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7.1.4 - Declaraçao, observadas penalidades cabiveis, de superveniência de 
fatos inipeditivos da habilitacao, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaraçâo da licitante de que näo possui em seu quadro de pessoal, 
empregado (s) corn menos de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 70  da Constituição Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaraçâo da licitante de que nâo ha sócios, gerentes ou diretores da 
licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direçâo, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do municIpio de Redenção do Gurgueia - Piaui. (na 
forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 
órgão püblico, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que 
não conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissão, a exceção de atestado (s) de capacidade técnica 
que não será (äo) objeto de aferiçao quanto a esse aspecto. 

7.3 - Sob pena de inabilitaçào, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, corn nümero do CNPJ e corn o 
endereço respectivo; 

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 

c) Se a Iicitante for a filial, todos os documentos deverão estar em name da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregao poderão ser apresentados em 
original, por qualquer pro cesso de cOpia autenticado por cartório competente ou 
pelos servidores da Sala da Comissâo de Licitação no ato da abertura dos envelopes, 
ou publicaçâo em órgão da imprensa oficial, cuja publicacão tenha sido feita ate as 
12:00 horas do áltimo dia Util que anteceder a data marcada para abertura dos 
envelopes Pro posta e Documentaçao. 

7.4.1 - Seräo aceitas somente cópias legiveis; 

7.4.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A pregoeira reservar-se a direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver düvida e julgar necessário. 

7.5 - Corn relaçäo a documentaçao de regularidade fiscal, sendo a licitante MPE, 
a mesma deverá apresentar todos os docurnentos exigidos neste Edital, mesrno que 
apresente alguma restriçâo (art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 
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7.5.1 - Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo alguma restriçào na 
cornprovacão da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias üteis, 
corn termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual 
perlodo, a critério da Administraçao Püblica, através da pregoeira, para a regularização da 
documentacao, pagamento ou parcelarnento do débito, e emissão de eventuais certidöes 
negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa (§ 1 0  do art. 43 da Lei Complementar 
Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A nao-regularizacao da documentacão, no prazo concedido, irnplicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuIzo das sançôes previstas no art. 81 da Le 
Federal no 8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificaçao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 20  do art. 
43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitacao das licitantes, mediante confronto corn as condiçoes deste Edital, serão 
desqualificados e nao aceitos aqueles que nâo atenderem as exigéncias aqui estabelecidas. 

7.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a pregoeira poderá fixar-Ihes 
o prazo de 08 (oito) dias üteis para a apresentacao de novos documentos escoirnados das 
causas referidas no ato inabilitatório. 

7.7.1 - Serão exigidos para reapresentaço apenas os docurnentos 
desqualificados e não aceitos; 

7.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

7.8 - Se o licitante desatender as exigências habilitatôria, o(a) Pregoeiro(a) 
exarninará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a verificaçâo 
da habilitação do licitante, na ordern de classificacao, e assim sucessivarnente ate a 
apuração de uma proposta que atenda as instrucoes, sendo o respectivo licitante declarado 
o vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8— DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 

8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes e da sessão de processamento do Pregâo, solicitar 
esciarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de 
faz6-lo adrninistrativamente. 

8.2 - A peticäo deverá ser dirigida a pregoeira, devendo a mesma decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submeté-la a 
Assessoria JurIdica para análise e parecer; 

8.3 - Acolhida a impugnacâo ao ato convocatóric, ou não sendo possIvel a 
decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realizaçäo deste Pregão, será 
designada nova data para realizacäo do certame, corn a devida publicidade, inclusive das 
alteraçôes, se houverem. 
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8.4 - Manifestaçâo da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita a pregoeira imediatamente após a declaracâo do (s) vencedor (es), nos 
casos de: 

a) Julgamento das propostas: 

b) Habilitacao ou inabilitaçâo da licitante; 

	

	 ° 
UL 

C) Outros atos e procedimentos. 

8.5 - A licitante na sua manifestaçáo explicitará, necessariamente, a motivação 
consistente que será liminarmente avaliada pela pregoeira, o qual decidirá pela sua 
aceitação ou não. 

8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 
recurso pela licitante, implicará na decadéncia desse direito, podendo a pregoeira adjudicar 
o objeto a licitante vencedora. 

8.7 - Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (trés) dias üteis para a 
apresentação das razöes recursais escritas, dirigidas a pregoeira, e estará disponIvel as 
demais licitantes classificadas, para irnpugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazöes 
em ate 03 (trés) dias üteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-Ihes 
assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregào. 

8.8 - As licitantes que desejarern impugnar 0(s) recurso(s), ficarão intimadas a 
faz6-lo desde a reunião de realizacão do Pregão. 

8.9 - Uma vez tempestivo, a pregoeira receberá o recurso, declarando o seu 
efeito suspensivo, e encarninhará a Assessoria Juridica para análise e parecer, sendo a 
decisâo proferida pela autoridade competente responsável pela homobogação da licitação. 

8.10 - 0 provirnento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente 
implica tao somente a invalidação daqueles atos que nâo sejam passiveis de 
aproveitarnento. 

8.11 - ApOs decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão a licitante 
vencedora, e em consequëncia hornobogar a procedimento licitatOrio. 

8.12 - Não ser5o conhecidas as irnpugnaçöes e os recursos apresentados fora 
do prazo legal e/ou subscritos por representante nào habilitado begalmente ou não 
identificado no processo para responder pebo proponente. 

9— DA c0NTRATAcA0 

9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente corn a bicitante vencedora 
corn base nos dispositivos da Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, Lei Cornpbementar no 123/06, abterada pela Lei 
Complementar no 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - 
Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina. CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 



PREFE(T(JRA OE 

SECRETARIA MUNICIPAL 	 I I TIrT )r1n c 

L ;se L# 
9.2 - 0 prazo para assinatura do contrato ou instrurnento equivalente, será de 

ate 05 (cinco) dias, após regular convocacáo do MunicIpio de Redencao do Gurgueia - P1, 
podendo ser prorrogado urna ünica vez por igual periodo, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado devidamente aceito pelo 
CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipOtese de a(s) licitante(s) convocada(s) não assinar(em) 0(s) 
contrato(s) no prazo mencionado no subitern anterior, a Prefeitura de Redenção do 
Gurguéia - P1, convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificaçâo, para 
faz6-lo em igual prazo e nas mesmas condicOes da proposta vencedora, inclusive quanto 
aos precos, ou revogar a licitacao. 

9.4 - 0 contrato poderá ser alterado de acordo corn o artigo 65, da Lei n° 
8.666/93, mediante Termo Aditivo, ate o limite estabelecido no § 1 1  do artigo 65, também da 
Lei n° 8.666/93. 

10— DO PAGAMENTO 

10.1 - A Prefeitura, apOs a verificação da realizaçâo dos serviços, efetuarâ o 
pagamento a contratada, ate o dia 10 (dez) do rnês subsequente ao da realizacão do 
serviço, creditado em conta da Contratada, cuja conta será indicada peba mesma, devendo a 
respectiva fatura discrirninativa ser entregue a Prefeitura, prorrogando-se a data de 
pagarnento, sem Onus ou acréscimos, na rnesrna proporcão de eventual atraso ocorrido na 
entrega da fatura; 

10.1 .1 - A fatura deverá conter todas as descriçOes dos serviços adquiridos; 

10.1.2 —0 pagarnento sera feito na proporção da realizaçao do recebimento do 
serviço licitado, de conformidade corn as notas fiscais/faturas devidarnente atestadas pebo 
Gestor da despesa, acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e 
Certidäo Negativa de Débitos junto ao FGTS do licitante vencedor; 

10.2 - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, 
a seu critério, poderá devolve-la, para as devidas correçOes, ou aceitá-la, corn a justificativa 
da parte que considerar indevida. 

10.3 - Na hipOtese de devoluçâo, a Nota Fiscal será considerada corno não 
apresentada, para fins de atendirnento das condiçOes contratuais. 

10.4 - 0 Contratante náo pagará, sern que tenha autorizado prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretarnente por terceiros, 
sejam ou não instituicOes financeiras. 

11 - DO SERVIO 

11.1 - Os velcubos deverão ser entregues na sede do municipio junto as 
Secretarias, especificadas no Anexo I; 

11.1.1. - Os veiculos deverão ser entregues no mâximo 05 (cinco) dias a partir 
da assinatura do contrato, em perfeitas condiçOes de uso, licenciados, revisados, e 
segurados; 
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11.2 - Sem prejuizo de haver reduçào ou ampliaçáo da quantidade contratada, 
dentro dos limites legais, a critérlo do Contratante, estima-se em 10 (dez) meses, contados 
da data da assinatura do contrato, o prazo para prestaçäo do objeto licitado; 

11.3 - Correräo por conta da contratada todas as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabaihistas e previdenciários, decorrentes da realização dos 
serviços; 

11.4 - A Contratada, caso tenha sua empresa fora do municIpio de Redenção do 
Gurguéia, Com prom eter-se-á manter meios para atender as necessidades da Prefeitura, 
cumprindo fielmente o objeto deste contrato; 

11.5 - Relativamente ao disposto na presente cláusula aplicarn-se, 
subsidiariarnente, as disposçoes da Lei Federal n° 8.078/90 - Côdigo de Defesa do 
Consumidor; 

12— DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado a 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a tItulo de multa de mora, por 
dia de atraso injustificado na prestaçâo dos serviços objeto deste Pregão, ate o limite de 
10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

12.2 - Em caso de inexecucào total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condiçöes avençadas, e demais condiçöes resultantes 
deste Pregão, o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as 
seguintes penalidades: 

12.2.1 —Advertência; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total, recoihida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação 
oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Adrninistraçao PUblica 
Municipal, Estadual e Federal, por prazo nào superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 7 0  da 
Lei Federal n° 10.520/02, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem as motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar documentação falsa, ou ainda ensejar injustificadamente o 
retardamento da realizacão do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaraçäo falsa do atendimento das 
condiçöes de habilitaçâo ou cometer fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nào celebrar 0 

contrata, faihar ou fraudar sua execucäo. 
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12.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se a Principio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundarnentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo maxima de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de recebimento da 
notificação, em observância aos principias do contraditário e da ampla defesa. 

13 - DA DOTA(;A0 0RçAMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratação que 
se seguirem a licitaçäo correrào par conta de recursos do FPM e/ou Recursos PrOprios, 
ICMS, FMAS, FMS, AERG, e outros - Dotaçào Orçamentária, 04.123.0009.2081.0000 - 
Manutenção das Atividades da Gestão Financeira; 08.244.0016.2150.0000 - Manutencão 
dos Serviços de Assistência Social; 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção dos Serviços 
Municipais de Saide; 04.122.0005.2040.0000 - Manutenção dos Servicos de Administração 
Geral; 04.122.0005.2045.0000 - Manutenção das Atividades da AERG, Atividade - 
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas de Locomoçâo. 

14 - DAS DISPosIçoEs FINAlS 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia - Fl, respansável pela 
presente Pregao reserva-se a direito de: 

a) Revogá-lo, no todo au em parte, sempre que forem verificadas razöes de 
interesse püblico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu processamento, de ofIcia ou par provocacão de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado a disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93; 

b) Alterar as condiçöes deste Edital, reabrindo a prazo para apresentacao de 
propostas, na forma da legislacao, salvo quando a alteraçao não afetar a formulação das 
ofertas; 

c) Adiar o recebimento das prapostas, divulgando, mediante aviso püblico, a 
nova data. 

14.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos 
recursos previstos no item 08, será feita nela se excluindo a data de inIcio e incluindo a do 
vencimento e, não sendo camputados, para esse fim, as feriados. 

14.3 - 0 objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressôes em 
conformidade com a estabelecido nos §§ 1 0  e 20  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

14.4 —A pregoeira resolverá as casos omissas corn base na legislacão vigente. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 
todos as atas do procedimento e as ocarrências relevantes e que, ao final, será assinada 
pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoia e pelas licitantes. 

14.5 - As informaçöes inerentes a este Pregâo poderão ser obtidas, pelos 
interessados, junta a CPL, estando disponivel para atendimento de Segunda a Sexta-feira 

Rue do Ferreiro, s/n. Bairro Plane/fine, CEP 64.915-000 Tel. (Oxx89) 3566-1166  
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das 07:30 as 13:00 horas, na rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina - Redencão do Gurgueia 
- P1, telefone (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Redençao do Gurguéia - P1, para dirimir 
qualquer controvérsia resultante desta ticitacão, corn exclusão de qualquer outro, por rnais 
privilegiado que seja. 

14.7 - Integram o preserite Edital, independentemente de qualquer transcrição, 
todos Os anexos e docurnentos que cornpôern o presente pregao: 

Redencâo do Gurgueia - P1, 10 de abril de 2017. 

C\ 
Eliane Borges Cardoso 

Pregoeira 

Visto: 

ôé!Sena Santos 
Prefeito Municipal 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

CPL 	I 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENdA - EsPEcIFIcAçOEs 

OBJETO 

0 presente Termo de Referência tern por objeto a contrataçãa de pessoa jurIdica 
para locação e frete de veiculos autornotores para a adciinistreçao municipal de Redencão 
do Gurguéia - P1, em conformidade corn as condiçães estabelecidas neste Termo de 
Referenda. 

JUSTI FICATIVA 

A contratacao justifica-se devido os frequentes deslocamentos dos gestores 
municipais e demais servidores municipais a zona rural do municIpia, as cidades vizinhas e 
ate mesmo a capital do estado, no desenvolvimento de suas atividades diárias, e por 
diversas vezes a grande necessidade de transporte de equipamentos e funcionários são 
comuns a todas as secretarias. 

As necessidades constantes das diversas secretarias estarem visitando as 
comunidades rurais, outros árgãos da Prefeitura, assim coma também a transporte de 
equipamentos, utensilios e funcionários depreende a utilização de veiculos para agilizar tais 
atividades. 0 deslocamenta diana dos profissionais, que realização suas atividades 
externas, como par exemplo visitas dorniciliares, realização de consultas na zona rural, 
realizaçao de visitas nas escolas municipais são outros pontos cruciais para cantração e 
aquisição destes serviças. 

Par autro lado a prefeitura não dispöe de veiculos suficientes para atender todas 
essas demandas, portando pretende contratar as serviças de locação e fretes para atender 
as necessidades de deslocamento quando as servidares e/ou as gestores municipais 
necessitarem desempenhar suas atividades na zona rural, sede do municIpia e junta ao 
outros órgãos püblicos fora do municipia. 

GARANTIA DOS SERVIOS 

Os veiculos devern estar em perfeito estado de conservação e usa, motor, corn 
documentacao CRLV quitado, sendo condição inquestionável a disponibilizaçãa irnediata de 
outra veiculo, modelo e configuracao sirnilares, nos casos em que, par qualquer motivo, não 
haja condiçöes de radagem do velculo contratado. Para tanto, exige-se: 

a) registro dos velculos em dias, cam todos as impostos pagos; 

b) inspecianado para verificação dos equipamentas obrigatários e de seguranca; 

d) Os veIculos deverão possuir segura total, que inclua cobertura para 
responsabilidade civil, contra terceiros, danas pessoais dos passageiras transpartados, Ire  

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.5543801'0001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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envolvidos nos casos de colisão ou qualquer tipo de acidente, durante a vigência do 
contrato; 

e) Atender a leg islação vigente: 

f) A quilometragem deverá ser livre, ou seja, sem qualquer tipo de limitacao pré-
estabelecida. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado corn base na Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
no 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, aplcando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposiçOes da Lei Federal n°. 8.666/93, corn alteracoes posteriores, Lei Complementar n° 
123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. 

0BRIGAçOEs DA CONTRATADA 

Executar perfeitamente os serviços, através de pessoas idOneas e tecnicamente 
capacitadas, obrigando-se a indenizar, a Prefeitura mesmo em caso de auséncia ou 
omissão de fiscalizaçao de sua parte, por quaisquer danos causados praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá aos danos 
causados a terceiros durante a execuçáo dos serviços de transporte; 

Fiscalizar o controle quanto ao perfeito cumprirnento dos serviços a que se obrigou, 
cabendo-Ihe, integrairnente, os Onus decorrentes, fiscalizacão essa que se dará 
independentemente da que será exercida pela contratante; 

Disponibilizar os veIculos durante 24:00hs por dia ininterrupto durante a vigéncia do 
perlodo contratual. 

Todos os seguros inerentes aos veiculos locados serão, exclusivamente, de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a franquia. 

Responsabilizar-se integralmente pelos velculos contratados, nas formas legais, 
quanto a quitaçOes de licenciamento de velculo, acionamento e pagamento de seguros, 
sinistros e franqulas. 

Substituir o velculo locado, se eventualrnente necessârio, corn as mesmas 
caracteristicas a disposição da CONTRATANTE. 

Observar rigorosamente as normas que regulamentarn o exercicio de suas 
atividades, cabendo-Ihe inteiramente a responsabilidade por eventuals transgressOes. 

Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura 
possam prejudicar ou embaracar o perfeito desempenho das atividades dos serviços 
contratados. 

Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade corn as obrigaçoes 
assurnidas, todas as condicOes de qualificação e habilitação exigidas na licitacão mantendo-
se sempre em situação regular. 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro PianaltTha, CEP 64915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.55438010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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OBRIGAçOES DO CONTRATANTE 

Efetuar a pagamento no tempo e forma estabelecidos no contrato. 	 CL 

Indicar os locals onde serão entregues os veIculos no Anexo. 

Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que as servicos sejam 
executados na forma estabelecida no Contrato. 

Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na 
prestaçäo do serviço. 

Participar ativarnente das sistemáticas de supervisão, acompanharnento e controle 
de qualidade dos serviços prestados, bern coma atestar os documentos fiscais referentes a 
entrega efetiva dos mesmos. 

Prestar as informaçoes e as esclarecimentos que venharn a ser solicitados pelo 
CONTRATADO. 

Aplicar, se for o caso, as sancôes administrativas e penalidades regulamentares e 
cantratuais. 

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bern como atestar na Nota 
Fiscal/Fatura. 

FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá apresentar, após a adimplemento da obrigaçào, os seguintes 
documentos no Serviço de Protocolo da Secretaria de Administraçâo/Prefeitura Municipal, 
situado na Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Centro, Redenção do Gurguéia - Piaui, CEP 64.915-
000. 

Nota Fiscal/Fatura, ou Nota Fiscal Simples, que deverá ser acompanhada da 
respectiva fatura discriminativa au recibo. 

Na hipótese do dacumenta de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, 
a Secretaria de Educacao/Prefeitura Municipal se reserva a direito de efetuar a pagamento, 
ate 30 (trinta) dias apOs a apresentação do novo documento de cobrança corn as itens 
corrigidos e atestados pela Administraçäo Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agéncia Bancária e a Conta Corrente na qual deverá 
ser depasitado a respectivo pagamento, sendo que a Secretaria de Educação/Prefeitura 
Municipal não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operaçâo de 
cobrança. 

0 prazo de pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
entrega dos serviços, junta a Prefeitura Municipal. 

j 
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Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigaçào financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplbncia contratual. 

DO VALOR ESTIMADO 

Valor estimado para aquisiçao importará em aproximadamente: 

> 	Contratacao de empresa para locaçäo e frete de veiculos automotores 
para a administração municipal de Redençao do Gurguéia - Pt, no valor de R$ 
358.600,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e seiscentos reais). 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisição dos serviços objeto deste Termo 
de Referéncia serão oriundos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FMAS, FMS, AERG, e 
outros - Dotacào Orçamentâria, 04.123.0009.2081.0000 - Manutençào das Atividades da 
Gestão Financeira; 08.244.0016.2150.0000 - Manutenção dos Serviços de Assisténcia 
Social; 10.301.0020.2160.0000 - Manutençäo dos Serviços Municipais de Saijde; 
04.122.0005.2040.0000 - Manutençào dos Serviços de Administração Geral; 
04.122.0005.2045.0000 - Manutenção das Atividades da AERG, Atividade - 3.3.90.33.00 - 
Passagens e Despesas de Locomoçào. 

Redenção do Gurguéia (Fl), 15 de marco de 2017. 

José Roberto Maia Neto 
Secretario Municipal de Administração 

Aprovo o presente 
	e referência. 

elo 
	

Sena Santos 
ito Municipal 

D- ,& 	 ,/., o; 	 ('LD IZ A n4lz flI T,,f 	 4I rr 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL NO 016/2017  
MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

CPL 

ANEXOI 	 '. 

LOTE I - LOCAçAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA MINIMAS UNIDADE VALOR 
VALOR 
TOTAL 

Tipo 	passelo, 	sern 	limite 	de 
quilometragem, 04 portas, capacidade 
para 05 passageiros, potencia de motor 
no minimo 1.0ou superior, combustivel 
flex (GasolinalAlcool), ano/modelo 2014 

01 01 MENSAL R$ 2.600,00 R$ 31.200,00 

dias da semana, inclusive feriados, com 
a proteção contra sinistros, roubos e 
danos a terceiros, corn todos Os itens de 
série, espécie: corsa; fiat uno; celta; gol; 
ou similar  

LOTE II— LOcAçAO DE VEICULO PARA 0 GABINETE DO PREFEITO  

ITEM QUANT. CARACTERISTICA MINIMAS UNIDADE VALOR 
VALOR 
TOTAL 

Tipo utilitário, caminhonete 4x4 cabine 
dupla, 	corn 	cacamba, 	combustIvel 
Diesel, potencia de motor no mInimo 
2.0, 	sem 	lirnite 	de 	quilometragern, 
capacidade para 05 passageiros, ar- 
condicionado, 	direcäo 	hidráulica, 

01 01 ano/modelo 	2015 	ou 	superior, MENSAL R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 
disponibilidade 24hs todos os dias da 
semana, 	inclusive 	feriados, 	corn 	a 
proteçao 	contra 	sinistros, 	roubos 	e 
danos a terceiros, corn todos os itens de 
série, espécie: hilux; S-10; Frontier; L- 

________  200; Ranger ou Similar  
LOTE III - LOCAçAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA MINIMAS UNIDADE VALOR 
VALOR 
TOTAL 

Tipo 	passeio, 	sem 	limite 	de 
quilornetragem, 04 portas, capacidade 
para 05 passageiros, potencia de motor 
no minimo 1.0 ou superior, combustIvel 
flex (Gasolina/Alcool), ano/modelo 2014 

01 01 ou superior, disponibilidade 24hs todos MENSAL 2.600,00 R$ 31.200,00 
Os dias da semana, inclusive feriados, 
corn a protecao contra sinistros, roubos 
e danos a terceiros, corn todos os itens 
de série, espécie: corsa; tiat uno; celta; 
gol; ou similar  

01 01 Tipo utilitârio, caminhonete 4x4 cabine 15.000 R$ 3,00 R$ 45.000,00 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx 
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dupla, 	corn 	caçarnba, 	combustivel KM 
Diesel, potencia de motor no minimo 
2.0, 	sem 	limite 	de 	quilornetragem, 
capacidade para 05 passageiros, ar- 
condicionado, 	direção 	hidráulica, 
ano/modelo 	2014 	ou 	superior, 
disponibilidade 24hs todos os dias da 
semana, 	inclusive 	feriados, 	corn 	a 
proteçäo 	contra 	sinistros, 	roubos 	e 
danos a terceiros, corn todos os itens de 
série, espécie: hilux; S-10; Frontier; L- 

________  200; Ranger ou Similar.  
LOTE IV - LOCAçAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL  

ITEM QUANT. CARACTERISTICA MINIMAS UNIDADE VALOR 
VALOR:j 

Tipo 	passeio, 	sem 	limite 	de 
quilometragem, 04 portas, capacidade 
para 05 passageiros, potencia de motor 
no minimo 1.0 ou superior, combustivel 
flex (Gasolina/Alcool), ano/modelo 2014 

01 01 ou superior, disponibilidade 24hs todos MENSAL R$ 2.600,00 R$ 31.200,00 
os dias da semana, inclusive feriados, 
corn a protecao contra sinistros, roubos 
e danos a terceiros, corn todos os itens 
de série, espécie: corsa; fiat uno; celta; 
gol; ou similar. 

LOTE V - LOCAcAO DE VEICULO PARA A COMPANIA DE AGUA E ESGOTO - AERG 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA MINIMAS UNIDADE VALOR 
VALOR 
TOTAL 

Tipo 	utilitário, 	sem 	limite 	de 
quilometragem, 	capacidade 	para 	05 
passageiros, 	potencia 	de 	motor 	no 
minimo 1.0 ou superior, combustIvel flex 
(GasolinalAlcool), ano/modelo 2014 ou 

01 01 superior, disponibilidade 24hs todos os MENSAL R$ 2.800,00 R$ 33.600,00 
dias da semana, inclusive feriados, corn 
a protecao contra sinistros, roubos e 
danos a terceiros, com todos os itens de 
série, 	espécie: 	Strada; 	Montana; 
Courier; Saveiro; ou similar.  

LOTE VI— LOCAcAO DE VEICULO PARA A ADMINIsTRAcA0 GERAL  

ITEM QUANT. CARACTERISTICA MINIMAS UNIDADE VALOR 
VALOR 
TOTAL 

Tipo 	caminhonete 	utilitâria, 	carroceria 
de 	madeira, 	sem 	limite 	de 
quilornetragern, 	combustivel 	Diesel, 
ano/modelo 	2010 	ou 	superior, 

20000- 
01 01 disponibilidade 24hs todos os dias da kM R$ 2,72 R$ 54.400,00 

semana, 	inclusive 	feriados, 	corn 	a 
proteçao 	contra 	sinistros, 	roubos 	e 
danos a terceiros, corn todos os itens de 
série, espécie: caminhonete %; F-1000;  

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1 166 
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F-4000, F-350; similar. 	 II 
LOTE VII— LocAcAo DE VEICULO CAAMBA PARA A ADNIINISTRAcAO GERAL 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA MINIMAS UNIDADE VALOR 
VALOR 
TOTAL 

Tipo cacamba, corn capacidade minima 
de 10m3  sem limite de quilometragem, 
combustIvel Diesel, em born estado de 
conservaçao, 	disponibilidade 	24hs 

01 01 
todos os dias da 	semana, 	inclusive 20.000- 

R$ 3,00 R$ 60.000,00 
feriados, 	corn 	a 	proteçao 	contra KM 
sinistros, roubos e danos a terceiros, 
corn todos os itens de série, especie: 
carninhonete 3/4;  F-1000; F4000, F-350; 
similar.  

jc 
Rua do Ferreiro, aln, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 V 

CNPJ. 06.554.3801'0001-92 - Redencao do 



Nome e assinatura do represertante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Função 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

cpt. 
ANEXO II - FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL), 	e$/ 

A Prefeitura Municipal de Redencão do Gurguéia 
Sala da Cornissão Permanente de Licitação 
Pregao Presencial no. 	/2017. 
Redenção do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

Após exames dos docurnentos de Iicitação na modalidade Pregão Presencial 
sob o n° 	/2017, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta, pelo valor 
total de _(valor total da proposta em cifras e por extenso) 	, conforme Orçamento 
descriminado em anexo. 

lnformamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o 
prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, 
custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as 
diferenças que porventura venharn a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na 
cotação da proposta. 

Prazo de Execução do objeto .  ............. ( ....... ) dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: ____, Ag: 	Banco:_______ 

Declaramos, caso sejarnos vencedores da licitação, executaremos os serviços 
de acordo corn as especificaçoes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos 
preços unitários e nos prazos constantes nesta PROPOSTA. 

Com prom etemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos 
termos da Licitação em epIgrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das 
respectivas propostas. 

Local e Data 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

NO 

ANEXO III - DECLARAçAO DE HABILiTAcA0 

(Nome 	da 	Empresa) 	 , 	CNPJ/MF 
n° , situada (endereco completo)_______________________ 
DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do lnciso VII, art. 40  da Lei Federal no 
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de 
PREGAO PRESENCIAL NO 016/2017, autorizado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO No 
053/2017. 

Par ser expressa manifestaçao da verdade, firmo o presente. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funçao 

Rua do Ferreiro. s/n, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.380,10001-92 - Redencao do Gurgueia - PL...____.__- 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IV - DECLARAçAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

(Name da Empresa) 	CNPJ/MF n° 	 -n  
situada (endereça campleta)  Declaramas, sob as penalidades cabiveis, a 
inexistência de fatas que impeca a nassa empresa de participar de licitaçöes pUblicas, e 
campramete-se infarmar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existéncia de fatas 
supervenientes impeditivas da sua habilitação, na forma determinada no § 20 , do art. 32 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

Local e Data 

Name e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidar) 
Cargo / Função 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 Tel. (Oxx89) 3566-1166  
CNPJ. 06.554.3801'0001-92 - Redencao do Gurgueia - P1. 
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ANEXO V - DECLARAçAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7 0  DA 
CONSTITuIçAO FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA) ________________, inscrito no CNPJ/MF sob o no 
por interrnédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n° 	e do 
CPF/MF n° 	DEC LARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n 19.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que nao emprega menor de dezoito anos e trabaiho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 0. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgào Expedidor) 
Cargo I Função 

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

1) 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairrc Planditina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N o  053/2017 
PREGAO PRESENCIAL N o  016/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 
CONTRATO No 	/2017 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNICPIO DE REDENçAO DO GURGUEIA - Pt, pessoa juridica de direito pCiblico 
interno, corn sede na 	no _____, Bairro 	 , em Redencão do Gurgueia - P1, 
inscrito no CNPJ/MF sob o N° 	neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 , brasileiro, casado, portador do RG n°__________________ 
SSP/ 	e CPF n° , residente e domiciliado na Rua 

 no  	__________________________ 
doravante denorninado CONTRATANTE e de outro 	lado a empresa 

_____________________ pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° , corn estabelecimento na 	 , Bairro 

	

na cidade 	doravante denorninada CONTRATADA, 
representada neste ato por 	(nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador da Cl sob o RG no 	pela SSP/ , e inscrito no 
OFF no 	e domiciliado na Rua  
N° , Bairro  na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebraçâo foi autorizada pelo 
despacho de homologação do processo de PREGAO PRESENCIAL N O  016/2017, realizado 
nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteraçöes posteriores, Lei Complementar no 123/06 e demais norrnas regularnentares 
aplicáveis a espécie, atendidas as cláusulas e condiçöes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 

2.0 	São obrigaçöes da CONTRATADA: 

2.1 	Disponibilizar 	urn 	veiculo 	tipo 	 , 	placa 

	

chassi 	 , para 	durante 24:00hs por dia 
ininterrupto durante a vigência do perlodo contratual. 

2.2 	Entregar o velculo 	 , em perfeitas condiçoes de uso e conforrne Termo de 
Referencia e Pregão Presencial n°. 	/2017. 

2.3 	Para todos os efeitos legais, para meihor caracterização dos serviços, bern assim 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçöes ora contraidas, integram 
este Contrato, corno se nele estivessern transcritos, corn todos os seus Anexos, 
especificaçoes, além dos seguintes documentos: 

a) PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017, Pregão Presencial n°. 	/2017. 
b) Termo de Referencia 
C) 	Proposta da Contratada. 	 / 

/ 
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CLAUSULATERCEIRA 	 1 
DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

	

3.0 	São de responsabilidade da CONTRATADA: 

	

3.1 	Observar o prazo máximo de entrega estabelecido no instrumento contratual; 

	

3.2 	Fiscalizar o controle quanto ao perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, 
cabendo-Ihe, integralmente, Os OnUS decorrentes, fiscalização essa que se dará 
independentemente da que será exercida pela contratante; 

	

3.3 	Disponibilizar os velculos durante 24:00hs por dia ininterrupto durante a vigência do 
periodo contratual; 

	

3.4 	Todos os seguros inerentes aos veiculos locados serão, exclusivamente, de 
responsabilidade da CONTRATADA. inclusive a franquia: 

	

3.5 	Conferir a Contratante isenção de responsabilidade indenizatória por acidentes, 
perdas totais ou parciais dos veiculos locados, nos casos de acidente de trânsito, ou 
incêndio acidental, roubo ou furto qualificado, desae que observadas as demais cláusulas 
contratuais, e não se apure que a contratante aglu corn dolo, imprudência, negligéncia, ou 
imperIcia, ou tenha dado causa do acidente; 

	

3.6 	Substituir o velculo locado, se eventualmente necessário, corn as mesmas 
caracterIsticas a disposição da CONTRATANTE; 

	

3.7 	Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas elou 
quaisquer Onus fiscais e tributários de origem Federal. Estadual e Municipal: 

	

3.8 	Permitir que a Prefeitura Municipal de Redencão do Gurgueia - Fl inspecione os 
veiculos objeto desta licitação, no ato da entrega, ficando assegurado a Prefeitura Municipal 
a direito de aceitá-los ou não; 

	

3.9 	Substituir, as suas expensas, as veiculos obeto do instrumento contratual ern que se 
verificarem fora do especificado. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS 0BRIGAçOES DA CONTRATANTE 

	

4.0 	A CONTRATANTE obriga-se a: 

	

4.1 	Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentacão das Notas Fiscais; 

	

4.2 	Indicar o local onde serão entregues as veIculos; 

	

4.3 	Manter o veiculo em born estado de conservação, curnprindo, nos prazos, as 
especificaçOes do fabricante no tocante a manutenção e as revisOes, repondo as pecas que 
porventura sejam danificadas; 

	

4.4 	Na execução dos serviços, durante a vigência do contrato, o combustivel será de 
responsabilidade da CONTRATANTE; 
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4.5 	A CONTRATANTE deverá sob suas expensas proceder a manutenção (preventiva e 
corretiva) e reparo dos velculos, inclusive substituição de pneus, câmaras, pecas e 
acessOrios, troca de Oleo, filtros, etc; 

	

4.6 	Efetuar os pagamentos devidos nas condiçöes estabelecidas no contrato 

	

4.7 	Responsabilizar-se pelo seu motorista, ou outrem por ele nomeado, devendo sempre 
exigir a habilitaçao legal especIfica para condução dos veiculos locados a plena capacidade 
civil, devendo ter mais de dezoito anos de dade; 

	

4.8 	Em caso de furto ou roubo do velculo locado, providenciar no prazo máximo de 12 
(doze) horas a contar do evento, ou de que dele tiver conhecimento, o registro da 
Ocorrência Policial competente, requerendo a respectiva certidâo, que deverá ser entregue 
a CONTRATADA para prevalência das isençöes de responsabilidades indenizatórias; 

	

4.9 	Devolver o veiculo no final da vigéncia do contrato ou em caso de rescisão do 
mesmo, em perfeito estado de conservação; 

4.10 Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao 
cumprimento das obrigaçöes assumidas na contratacão. 

CLAUSULA QUINTA 
PRAZO F FORMA DE REAJUSTE 

	

5.0 	0 contrato terá duração de 	( 	) meses, contados de sua assinatura, 
podendo o mesmo ser prorrogado através de aditivo contratual, pelo mesmo perIodo, ou 
inferior, sucessivas vezes ate o limite permitido na Lei 8.666/93 mediante cOmunicacão de 
uma das partes e anuência de outra, observadas as cláusulas e condiçoes deste Pregão 
Presencial, e da proposta vencedora. 

	

5.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicöes contratuais, os 
acréscimos ou supressöes que se fizerem necessária, ate o limite de 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 10  e 2 1  da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA 
PRE0 E FORMA DE PAGAMENTO 

	

6.0 	A CONTRATADA obriga-se a fornecer o veiculo - _, mediante o 
pagamento do preço de locação no valor de R$  
mensalmente. 

	

6.1 	0 prestador de servicos deverá apresentar apOs o adimplemento da obrigacão a 
Nota Fiscal, que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo; 

6.1.1 Afatura deverá contertodos os servicos prestados; 

6.1.2 Eventuais diferenças, relativas a prestação de serviços serão acertadas na fatura 
correspondente ao mës seguinte; 
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61.3 0 Contratante poderá deduzir do 'nontante a pagar Os valores correspondentes a 
multas ou indenizacôes devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão; 

	

6.2 	Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu 
criteria, poderâ devolve-la, para as devidas correçoes, ou aceitá-la, corn a justificativa da 
parte que considerar indevida; 

6.2.1 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada coma não apresentada, 
para fins de atendimento das condicOes contratuais; 

6.2.2 0 Contratante nào pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum 
compramisso que [he venha a ser cobrado diretamente par terceiros sejam ou não 
instituiçães financeiras; 

	

6.3 	A Contratada deverá indicar a Agenda Bancária e a Conta Corrente na qual deverá 
ser depositado a respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal não se 
respansabilizará par juras au encargos resultantes da operação de cobrança. 

	

6.4 	0 prazo de pagamento da fatura será de ate 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da entrega das notas fiscais junta a Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia - 
Fl; 

	

6.5 	0 pagamenta do motorista e de inteira responsabilidade da CONTRATANTE; 

	

6.6 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais, as 
acréscimos ou supressöes que se fizerem necessária, ate a limite de 25% (vinte e cinco) par 
centa do valor inicialmente contratado, conforme disposta no art. 65, parágrafo 10  e 21  da Lei 
8.666/93; 

CLAUSULA SETIMA 
DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

	

7.0 	Pelo não cumprimenta das obrigacöes assumidas, a CONTRATADA ficará sujeita as 
seguintes penalidades, sem prejuIzo das demais cominaçães aplicáveis: 

	

7.1 	Advertência 

	

7.2 	Multa 

	

7.3 	Suspensâo temporâria para licitar e contratar corn a Prefeitura; 

	

7.4 	Declaraçäo de inidaneidade. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A adverténcia será aplicada em caso de descumprimento de 
cláusulas cantratuais que não causem prejuza a CONTRATANTE. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidCncia de adverténcia, pôr mesmo motivo, sujeitará a 
prestadora de serviça a uma multa equivalente a 10% (dez par centa) do valor mensal da 
locação; 

PARAGRAFO TERECEIRO - Será aplicada multa de 10% (dez par cento), cobrada em 
dobro no caso de reincidência no mesmo més, sabre a valor mensal; 
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PRAGRAFO QUARTO - A cobrança de multa, impostos ou outros encargos em decorrência 
do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no pagamento mensal. 

PARAGRAFO QUINTO - A penalidade de declaraçäo de inidoneidade será aplicada nos 
casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propósito de auferir vantagem ilIcita. 

CLAUSULA OITAVA 
DA RESCISAO 

	

8.0 	A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93 e alteraçOes posteriores. 

	

8.1 	Serão motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificaçao ou 
interpelaçâo judicial ou extrajudicial: 

8.1.1 0 descumprirnento, pela contratada, de quaisquer obrigacöes / responsabilidades 
previstas neste Contrato; 

8.1.2 A segunda aplicação de penalidade de adverténcia, acumulada corn a de multa; 

8.1.3 A transferência total ou parcial do contrato, sem o prévio assentimento da 
CONTRATANTE; 

8.1.4 A decretação de faléncia ou a instauração de insolvéncia civil do contratado; 

CLAUSULA NONA 
DA FiscALIzAcAo 

	

9.0 	No curso da execução dos serviços caberá a CONTRATANTE, diretarnente ou pôr 
quern vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposicoes do contrato. 

CLAUSULA DEOIMA 
DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS 

10.0 As despesas decorrentes da contratação correrão a conta de recursos do FPM e/ou 
Recursos PrOprios, ICMS, FMAS, FMS, AERG, e outros - Dotação Orçamentária, 
04.122.0005.2041.0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito; 04.123.0009.2081.0000 - 
Manutenção das Atividades da Gestào Financeira; 08.244.0016.2150.0000 - Manutenção 
dos Serviços de Assistência Social; 10.301.0020.2160.0000 - Manutençào dos Serviços 
Municipais de Saüde; 04.122.0005.2040.0000 - Manutenço dos Serviços de Adrninistração 
Geral; 04.122.0005.2045.0000 - Manutençao das Atividades da AERG, Atividade - 
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas de Locornoção. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DAS INCIDENCIAS TRIBUTARIAS 

11.0 Correrão por conta do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emplacamento e 
seguros que forem devidos pelo veIculo. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DAS DlsPoslçOEs FINAlS 
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12.0 Para dirimir quaisquer questöes decorrentes direta ou indiretamente deste contrato, 
fica eleito o foro da sede da Comarca de Redençâo do Gurguéia - P1. 

E de como ajustaram e reciprocamente aceitaram, CONTRATANTE e CONTRATADA, por 
seus representantes mencionados no preâmbulo, assinam o presente instrumento em 02 
(duas vias), para os efeitos legais. 

Redençäo do Gurgueia/Pl, 	 de 	 de 2017. 

Contratante 

Testemunhas: 

1° 
CPF: 

2° 
CPF: 

Contratado 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 

qV 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEcLARAcA0—MEEEPP 
(em papel timbrado da empresa) 

_________(razâo social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o n° 
- 	 , estabelecida a Rua _______(endereço completo) , por seu 

representante legal o(a) senhor(a) 	 , Portador(a) da Carteira de Identidade n° 
e do CPF: _, abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 30  da Lei Complementar n° 123/2006. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando 
que se enquadra como MPE. 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercIcio atual nâo excedeu o limite de faturamento 
referente ao enquadramento como MPE. 

Portando estando apta a usufruir dos beneficios de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar n° 123/2006, nao havendo fato superveniente impeditivo da participação no 
presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 053/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 016/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAcA0 QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES ou 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREcA0, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENcAO DO 
GURGUEIA - PIAU1. 

	

A empresa 	CNPJ n° 
	

situada na 
por intermédio do seu representante legal 

abaixo 	assinado, 	Sr(a) 	 -, 	nacionalidade: 
estado civil: 	profissão: 	natural de 
portador do RG n° 	CPF no 	residente e 

domiciliado 	cidade:  
Estado: ________, pais: 	CEP n° 	fone (DO)  
para fins de participação na PREGAO PRESENCIAL no  tipo MENOR PREçO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do municIpio de Redencão do Gurguéia - Pi, assim 
como também, que não existe em seu quadro de empregados servidores püblicos da 
contratante exercendo funçoes de geréncia, administração ou tomada de decisão, na forma 
do art. 9 1 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e name do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 
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