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SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04312017 
TOMADA DE PREOS N°. 002/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 
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EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - Fl, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 01.612.562/0001-59, por intermédio da Comissäo Permanente de Licitaçao, instituIda 
pela Portaria no 017/2017, de 02 de Janeiro de 2017, informa que as 09:00hs (nove horas) do 
dia 17/04/2017, na sala da Cornissão Permanente de Licitaçoes, na sede da Prefeitura Municipal 
situada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em Redençao do Gurgueia - P1, sera aberta 
a Iicitaçao na modalidade TOMADA DE PREOS n o  002/2017, para execucão indireta sob o 
regime de empreitada por preço global, sob o tipo menor preço por lote, regida pela Lei 8.666/93 
e suas alteracoes, de acordo corn as prescriçoes do Inciso I do § 1 0  do artigo 45 e artigo 10 
inciso II alinea "a", da referida norma legal, Lei Complementar no 123/06, Decreto no 7.983/2017, 
atendidas as limitaçOes, condiçOes e exigências expressamente fixadas neste EDITAL, 
destinado a contratação de empresa especializada na prestacão de servicos de 
manutençao preventiva e corretiva de veIculos automotores e máquinas, pelo periodo de 
12 (doze) meses, em atendimento da demanda da Prefeitura Municipal, conforme 
especificacaes e quantidades constantes do Anexo I. Maiores inforrnaçOes podern ser 
obtidas pelo telefone/fax (89) 3566-1166, ou na sala da Comissäo Permanente de LicitaçOes no 
mesmo eridereço acima citado. 

Sessão de Abertura, Local, Data e Horário de entrega das propostas: Sala de reuniöes da 
Comissão Permanerite de Licitaçào na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, 
S/n0 , Bairro Planaltina, em Redencao do Gurguéia - P1, dia 17/04/2017, ate as 09:00hs (nove 
horas). 

1. DO OBJETO: 

1.1. 0 objeto deste certame é a contratacäo de empresa especializada na prestação de 
servicos de manutencao preventiva e corretiva de veIculos automotores e máquinas, pelo 
perlodo de 12 (doze) meses, em atendimento da demanda da Prefeitura Municipal, 
conforme especificaçôes e quantidades constantes do Anexo I. 

1.2. A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas 
obrigaçöes dos licitantes adjudicatário do objeto desta Iicitacao estão registradas neste Edital, 
Termo de Referéncia, Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram 0 dossiê de 
inforrnaçOes sobre a licitacäo. 

1.3. A entrega do Edital aos interessados será feita pela Comissão Permanente de Licitação 
do Municlpio, das 07:30 (sete horas e trinta minutos) as 13:30 (treze horas e trinta minutos), em 
dias üteis. 

1.3.1. 0 valor rnáximo previsto para a execução do objeto está avaliado em R$ 320.000,00 
(trezentos e vinte mil reals). 

1.3.2. Os preços máximos unitários admitidos neste certame estão constantes nas 
planilhas orçamentárias em anexo ao este edital. 

2. DAS coNDlçOEs DE PARTIcIPAçAO: 

2.1. Somente poderão participardesta licitacao: 

2.1.1. Empresas regularmente estabelecidas no pals e que sua finalidade e ramo d 
atuação principal, expressos no ato de sua constituiçao ou em alteracaes posteriores, 
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procedidas ate a data de abertura desta Iicitacao, estejam ligadas ao objeto d 
I icitação; 

2.1.2. Que estejam devidamente CADASTRADAS junta a CPL da Prefeitura Municipal 
de Redençao do Gurgueia - P1, ou que atenderem a todas as condicôes exigidas para 
cadastramento ate 72 (setenta e duas) horas que anteceder a abertura do procedimento, 
observada a necessária qualificaçao; (art. 22, § 20 da lei 8.666/1993); 

2.2. 	Será vedada a participacão de empresas quando: 

2.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Püblico; 

2.2.2. Sob processo de faléncia ou liquidaçao na forma do COdigo Civil; 

2.2.3. Impedidas de licitar, contratar ou transacionar corn a Administracao Püblica ou 
quaisquer de seus Orgaos descentralizados; 

2.2.4. Enquadradas nas disposicoes do art. 9 0  da Lei Federal n° 8.666/93; 

2.2.5. Reunidas ern consOrcios; 

2.2.6. Seus diretores, responsáveis legais ou técnicos, rnernbros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou adrninistrativo, ou sOcios, sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura 
Municipal, conforrne Art. 9, incisos 1,11,11, paragrafos 1 1 , 21  e 31, da Lei 8.666/93. 

2.2.6.1. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situaçao, a empresa licitante será 
desciassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancöes previstas no art. 90 da 
Lei n°. 8.666/93. 

2.3. Nenhuma pessoa, natural ou juridica, ainda que munida por procuração poderá 
representar nesta licitacao rnais de urn licitante; 

2.4. A participacao na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, 
hora e local expressamente indicados no preârnbulo deste Edital, da Documentaçao e da(s) 
Proposta(s) de Preços, endereçadas a Cornissao Permanente de Licitaçao. 

2.5. DA REPRESENTAçA0 LEGAL E CREDENCIAMENTO 

2.5.1. Cada licitante poderá participar da presente Tomada de Preços diretamente ou 
através de urn representante legal que será o ünico a intervir nas fases do procedimento 
licitatOrio e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste instrurnento, por sua 
representada. 

2.5.2. Se a empresa licitante se enquadrar nos terrno da Lei Cornplernentar n°. 123, de 14 
de dezembro de 2006, como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP), deverá a mesma, no mornento do credenciarnento, apresentar, tarnbérn, a declaração 
constante do modelo ern apenso (Anexo VII - "Modelo - Declaracão - ME ou EPP"), deste 
Edital, notadarnente para efeito de aplicaçäo do "direito de preferência" previsto na citada norrna. 

2.5.3. A declaraçao de que trata o item anterior, para efeito de cornprovação da condição 
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), poderá ser substituido 
pela certidäo expedida pela Junta Cornercial, nos terrnos da lnstruçào Norrnativa do DNRC n° 
103, de 30 de abril de 2007, publicada no D. 0. U. do dia 22/05/2007. 

2.5.4. 0 credenciarnento do representante legal será feito quando da entrega dos envelopes 
rnediante a apresentaçao, junta a Comissão Perrnanente de Licitaçäo, dos docurnentos abaixo, 
devidamente autenticados ou copia acornpanhada do original: 
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a) Cédula de identidade; 

b) Documento que comprove a capacidade de representação, no caso do 
representante ser sOcio-gerente ou diretor da licitante, ou procuração que comprove a outorga de 
poderes, na forma da lei; 

C) 	Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessãrio 0 

credenciarnento através de outorga P01 instrurnento pCiblico ou particular de procuração, neste 
ültimo caso, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO, corn rnençao expressa de que Ihe 
confere amplos poderes de representaçao, inclusive para recebimento de intimaçOes e 
notificaçOes, desistência ou nao de recursos, bern como demais atos pertinentes ao Certame; 

d) Fazendo-se representar a licitante pelo seu diretor, sócio, proprietário ou 
assemelhado da ernpresa licitante que comparecer ao local, deverá corn provar a 
representatividade por meio da apresentacao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
seus termos aditivos, do docurnento de eleicäo de seus adrninistradores, devidarnente 
registrados na Junta Comercial ou no cartôrio de pessoas jurIdicas, conforme 0 caso, devendo a 
documentaçao mencionada estar acornpanhada de cOpia ou de somente cOpias autenticadas, na 
qual estejarn expressos seus poderes para exercer direitos e assurnir obrigaçoes em decorrëncia 
de tal investidura; 

e) Os documentos que credenciarn o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentaçäo de Habilitaçao"; 

f) A falta ou incorreção dos documentos mencionados nas alinhas 'c" e "d", deste 
Edital, nao impedirá a exclusão da ernpresa em participar do Certarne, mas impedirá 0 

representante de manifestar-se nas fases do procedimento licitatOrio; 

2.5.5. Não será adrnitida a participaçao de urn rnesmo representante para mais de urna 
ernpresa licitante. 

3. DA FORMA E APREsENTAçA0 DOS DOCUMENTOS: 

3.1. Os documentos de habilitacao e a proposta de preços deverão ser apresentados em 02 
(dois) envelopes distintos, indevassáveis, fechados e lacrados, endereçados a Comissão 
Permanente de Licitação do Municipio de Redençao do Gurgueia - Fl, preferencialmente em 
envelopes tirnbrados, e necessariamente, constar na sua parte externa frontal, de forma 
legIvel e visIvel, 0 seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LIcITAçA0 (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 043/2017 
TOMADA DE PREOS NO 002/2017 
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcA0 (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 043/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 002/2017 
ENVELOPE No 02 - PROPOSTA DE PREOS 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

3.2. Näo poderao participar desta licitaçao os interessados que deixem de apresenta 
quaisquer dos envelopes acima citados, ou cujos envelopes nao possam ser identificados 
corretamente em funcão do seu conteüdo; 
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3.3. Caso o envelope corn a indicaçao externa DOCUMENTOS DE HABILITAçAO não 
possua o conteüdo exigIvel neste procedimento licitatOrio, estará a licitante automaticamente 
exciulda do procedimento, independente do conteUdo do outro envelope. 

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçAO (ENVELOPE 01) 

4.1. Os docurnentos de habilitacao deverão ser apresentados dentro dos envelopes, 
rubricados e em uma das seguintes formas: em original, em fotocópia legIvel e autenticada por 
cartOrio competente ou em publicação na imprensa oficial, ou, ainda, por cOpias autenticadas por 
integrante da Comissão de Licitacão (desde que sejam exibidos Os originais para 
conferência pela Comissão no ato da abertura dos envelopes). Em nenhuma hipotese, tais 
documentos poderão conter rasuras, entrelinhas ou reparos feitos corn corretivos; 

4.2. Para habilitaçao na licitação, são exigidos dos licitantes os documentos a seguir 
discrirninados, dentro do prazo de validade na data de abertura do certame, em 01 (urna) via, 
e relativos a: 

4.2.1. HABILITAçAO JURIDICA, compreendendo: 

4.2.1 .1. Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 

4.2.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidarnente registrado 
no Orgao cornpetente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
açöes, acompanhado de documentos de eleicao de seus atuais administradores; 

4.2.1.4. lnscriçao, no órgâo competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercicio; 

4.2.1.5. Decreto de autorizaçao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 
Orgao competente, quando a atividade assim o exigir, arquivados na junta cornercial; 

Paragrafo Linico - Se a licitante tiver mais de urn domicilio, deverá apresentar documentos 
para habilitação relativa apenas a matriz. 

4.2.2.6. COpia do Certificado de Registro Cadastral - CRC - emitido pela Cornissão de 
Permanente de Licitacao de Redençao do Gurgueia - t, ate o terceiro dia anterior a data do 
recebimento das Propostas (art. 22, parágrafo 2 0  da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes 
posteriores); 

4.2.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 
compreendendo: 

4.2.2.1. Prova de Inscriçao no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ; 

4.2.2.2. Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Federais 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 0  

1.751, de 01/10/2014); 

4.2.2.3. Prova de regularidade para corn a Fazenda Estadual (Certidão Quanto a Dlvida 
Ativa e Certidão de Quita(;ão de Tributos ou Certidão Conjunta); 	 ' 
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4.2.2.4. Prova de regutaridade para corn a Fazenda Municipal da sede da licitante (Cer1Q.-'" 

Quanto a Divida Ativa e Certidâo de Quitaçao de Tributos ou Certidao Conjunta); 

4.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

4.2.2.6. Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista. Prova de inexisténcia de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho, mediante a apresentacao de certidão negativa, nos 
termos do TItulo VI-A da Consolidaçao das Leis do Trabaiho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 10  de rnaio de 1943; 

4.2.3. Prova de lnscriçào no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicillo ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatIvel corn o objeto contratual; 

4.2.4. DOCUMENTOS RELATIVOS A QuALIFIcAçA0 ECONOMICO-FINANCEIRA 

4.2.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstracôes Contábeis do ültimo exercIcio social, já 
exigiveis na forma da lei, registrado na junta comercial, que comprovern a boa situaçao 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços proviSOrios, 
podendo ser atualizados por indices oficials quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da 
data de apresentaçao da proposta; 

4.2.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicIlio da pessoa fisica, a menos 
de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura da licitacao; 

4.2.4.3. Alvará de Funcionamento emitido pelo Poder PibIico Municipal do licitante, dentro 
do prazo de validade; 

4.2.5. Declaracao da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabatho, salvo na condiçao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 70  da Constituiçao Federal de 1988 e art. 27, inciso V, 
da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei 9.854/99; (Modelo - Anexo III); 

4.2.6 OUTROS DOCUMENTOS A SER ENTREGUE NO ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA 
DE PREOS 

4.2.6.1. Declaracão do licitante de que tomou conhecimento do Termo de Referenda e que 
examinou os detaihes executivos que acompanharn este Edital e que conhece todos os aspectos 
peculiares a execuçao dos serviços de que trata esta Iicitaçao; (modelo ANEXO IV); 

4.2.6.2. Declaraçao de inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitaçao no presente 
processo IicitatOrio. (modelo ANEXO V); 

4.2.6.3. Declaraçao que não possul em seu quadro societário servidor püblico da ativa, ou 
empregado de empresa püblica ou de sociedade de economia mista (modelo Anexo IX); 

4.2.6.4. Declaraçao que não ha SOcios, Gerentes ou Diretores da Licitante que sejam 
COnjuge, Companheiro ou Parente em Linha Reta, Colateral ou por Afinidade, ate o Terceiro 
Grau de Servidores Ocupante de Cargos de Direção, Chefia ou Assessoramento dos Diversos 
Orgaos do Municiplo de Redencao do Gurgueia - Piaui (modelo ANEXO VIII); ,r C 

(A 
4.2.6.5. Declaração Expressa no Corpo da Proposta que, caso seja ganhador d 

Iicitaçao, entregara o material/serviços objeto desta Iicitaçao, estritamente de acordo corn o que" 
deterrnina este edital, pelos precos unitários e totais constantes de sua proposta; 

4.3. A comprovaçào de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno 
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Porte, somente será exigida, no caso de virem a ser a(s)adjudicatárias deste certame, para 
de assinatura do contrato nos termos do Art. 42 da Lei Complementar N.° 123/2006. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deveräo, no entanto, apresentar Os 
documentos elencados acima, mesmo que contenham alguma restriçao, de acordo corn o art. 43 
da Lei Complementar n.° 123/2006; 

4.5. Havendo alguma restrição na comprovacao da regularidade fiscal exigida neste Edital, 
serâ(ão) assegurado(s), a(s) Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte adjudicatária(s) 
deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias üteis, contados a partir do momento ern que for(em) 
declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogável por igual periodo, a critério da Administração, para a 
regularizacäo da documentaçao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidöes negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa, conforme a §1 0  do art. 43 da Lei 
Complementar n.° 123/2006; 

4.6. A näo regularização da documentaçao, no prazo previsto no subitem 4.5, implicará 
decadência do direito a(s) coritrataçao(Oes), sem prejuizo das sancOes previstas no art. 81 da 
Lei n.° 8.666/93, serido facultado a Administraçao convocar as Licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contrataçäo(oes), ou revogar a licitaçao, 
consoante estabelecido no art. 43, §2 1  da Lei Complementar n.° 123/2006; 

4.7. A documentaçao em questão devera ser apresentada em envelope separado da 
proposta e estar dentro de seus prazos de validades, em cOpias devidamente autenticadas, ou 
acompanhadas dos respectivos originais para conferência. 

4.7.1. Se a documentação de habilitaçao nao estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, o proporiente será inabilitado. 

4.8. Os envelopes contendo as documefltaçOes e propostas podem ser encaminhadas a 
Prefeitura através de portador ou de serviço postal. 

4.9. Durarite os trabaihos somente será permitida a manifestação, oral ou escrita de 
pessoas devidamente credenciadas pela empresa licitante. 

4.9.1. No caso da entrega dos envelopes contendo as documentaçöes e propostas por 
representante da licitante, no ato da abertura, este representarite sera considerado como tendo 
amplos poderes para tomar quaisquer decisöes sobre o certame, junto a Prefeitura, inclusive 
quanta a desisténcia de interposicao de recursos. 

4.10. Poderào participar do certame os cadastrados que manifestarem seu interesse corn 
antecedéncia de 72 (setenta e duas) horas conforme Art. 22 § 2 0  da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e 
suas alteraçoes. 

4.11. A não apresentação de documentos ou a não cumprimento de quaisquer das 
exigéncias do item 05, importara na imediata INABILITAçAO da licitante. 

5. PROPOSTA DE PREOS (ENVELOPE 02) 

5.1. Os proponentes deverâo elaborar, em envelope lacrado, suas propostas e planilhas em 
01 (uma) via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado do licitante, 
tendo todas as suas foihas rubricadas e assinada na Cjltima folha. 

5.1.1. As empresas deverão apresentar ainda, OPCIONALMENTE, uma via em arquivo 
eletrönico (CD) da Proposta de Preços e demais documentos constantes do envelope n°. 02 e 
sucessivos corn a finalidade de facilitar a analise da referida proposta par parte da Comissäo, 
näo sendo motivo para desclassificacão. 
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5.1.2. 0 envelope indicar6 ern sua parte externa o nome do licitante, a circunstânci 
tratar-se de seu contetido de PROPOSTA DE PREçOS, e referência a esta TOMADA DE 
PREçOS, podendo conformar-se ao seguinte modelo de endereçamento: 

PREFEITURA DE MUNICIPAL REDENçAO DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04312017 
TOMADA DE PREOS N° 002/2017 
ENVELOPE No 02— PROPOSTA DE PREOS OU COMERCIAL 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

5.1.3. Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional, (Modelo - ANEXO 
VI) abrangendo: 

5.1.3.1. Preço Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos quadros de 
quantidades e preços; 

5.1.3.1.1. Nos preços propostos pelo LICITANTE deverão estâ incluidos todos Os 
componentes das despesas incidentes sobre os equipamentos, tais como: encargos sociais, 
todo e qualquer imposto ou taxa incidente, e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto 
licitado, que são de exclusiva responsabilidade da Contratada, nao cabendo a Prefeitura 
Municipal qualquer outro pagamento alérn dos preços propostos para o fornecimento dos 
equipamentos objeto desta Iicitacao; 

5.1.3.2. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

5.1.4. ldentificaçao do proponente, corn data e assinatura por quern de direito, e rnenção 
ao nUrnero do Edital; 

5.1 .5 Conta bancária: norne do Banco, Agencia e nürnero da conta corrente do licitante; 

5.1.6. A proposta do licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que Os 

material/serviços deverão ser entregues/executados dentro dos prazos vigentes e de aprirnorado 
acabamento e, ainda, entregues em perfeitas condiçoes de funcionamento; 

5.1.7. E vedado a utilizaçao de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretarnente, elidir qualquer dos principios da 
Iicitação ou o julgarnento equitativo da Iicitacao. 

5.1.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagens nao prevista neste Edital, inclusive 
financiarnento subsidiado ou a fundo perdido, nern preço ou vantagern baseada nas ofertas dos 
dernais licitantes. 

5.1.9. Nas hipOteses em que a Cornissão Permanente de Licitaçao identificar preco que, 
segundo seu entendirnento, seja incompativel corn os preços de mercado, notificará o licitante 
que o ofertou para justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não se admitindo 
como justificativa de reduçào ou aumento excessivo de urn preco a indicação de cornpensaçoes 
operadas em outro preco. 

5.1.10. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes 
para assegurar a justa rernuneração de todas as etapas dos serviços e da aquisição de 
materiais. , \ 

5.1.11. As propostas deverão perrnanecer válidas e em condiçOes de aceitação por u 
periodo de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas, podendo ser 
prorrogados por solicitacao do Municipio de Redencao do Gurgueia - F1 e corn a concordância 
das licitantes. 
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6. ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILrrAçA0  

6.1. No horário, dia e local estabelecido neste Edital, os licitantes apresentarao, inicialmente, 
em separado dos envelopes, as credenciais de seus respectivos representantes. 

6.1.1. A procuração outorgada ao(s) representante(s) da licitante deverá constar de 
instrumento pUblico ou particular, corn firma reconhecida em cartório, outorgando poderes 
ao(s) representante(s) para atuar junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal, no que tange a praticar atos alusivos a esta licitaçao, em todas as suas etapas, ate o 
seu julgamento final, como: rubricar os DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e as PROPOSTAS 
DE PREços, apresentadas pelos demais licitantes proponentes, assinarem atas ou outros 
documentos licitatOrios, apresentar contestaçoes e recursos, desistir, renunciar e enfim praticar 
quaisquer outros atos que sejam de interesse do licitante. A falta do comprovante de poderes 
para representar não inabilita o licitante, mas impede a atuaçao do representante. 

6.1.2 Além do instrumento de procuração, o representante deverá apresentar 
documento de identidade ou equivalente; 

6.1.3. Os docurnentos necessários ao credenciarnento poderão ser apresentados em 
original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada 
P01 cartOrio competente, ou autenticado por servidor desta Prefeitura Municipal, inclusive 
membro da Comissão no decorrer da sessão de licitaçao, ou publicaçao em Orgäo da imprensa 
oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade; 

6.1.4. A cada licitante que participar do certame será permitido sornente um representante 
para se manifestar em nome do mesmo, desde que autorizado por documento de habilitacao 
legal, vedada a participacäo de qualquer interessado representando mais de urn licitante. 

6.1.5. A nâo apresentaçao ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bern 
assim o não comparecirnento do licitante ou de seu representante legal a sessão, nao 
inviabilizará a participação do(s) licitante(s) no certame. Neste caso, 0(s) portador(es) dos 
envelopes podera(ào) assistir apenas corno ouvinte(s), nao podendo rubricar documentos ou 
fazer qualquer observaçao em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento 
dos trabalhos, ressaltando que quando a documentaçao de credenciamento estiver, por lapso, 
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que 
estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se 
encontra no recinto, corn o intuito de ampliar a disputa 

6.1.6. No caso de representacao do licitante por sócio que tenha poderes para representar a 
empresa, tal condiçao deverá ser dernonstrada mediante apresentaçao de documento de 
identificacão do representante e docurnento que prove sua condicao de representante legal da 
empresa, estatuto/contrato social, antes de recebidos os envelopes e, portanto, antes da 
abertura do envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAçAO; 

6.1.7. Sendo representante de Nacionalidade Estrangeira deverá, também, ser apresentada 
a prova de permanéncia legal no Pals. 

6.2. ApOs o horário previsto para a abertura do presente certarne, não serã permitida a 
participaçao de retardatários. 

6.3. Em seguida a identificacao dos licitantes e de seus representantes, os licitantes 
entregarâo ao Presidente da Comissão Permanente de Licitaçào, os envelopes n° 01 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e 02- PROPOSTA DE PREcOS. 

6.4. Aberto o envelope 01 - 000UMENTOS DE HABILITAAO contendo a docurnentacao\ 
esta, depois de rubricada pela Presidente e membros da Cornissão Permanente de Licitaçao, 
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será oferecida ao exame e a rubrica dos representantes dos concorrentes presentes a 

6.5. A Comissão Permanente de Licitacão examinará os documentos de habilitação de 
cada licitante e lavrará a correspondente ata, apOs o que divulgará o resultado de habilitacao, 
dando ciëncia a todos os licitantes, em sessäo püblica, previamente marcada ou através de 
publicacao na imprensa oficial. 

6.6. Na hipôtese de interposicao de recurso na fase de habilitação, o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitacão notificará as licitantes do seu resultado, e convocará os 
interessados para nova sessão püblica para abertura das Propostas Comerciais das licitantes 
habilitadas, caso nao tenha sido modificada a decisäo anterior; 

6.7. Será inabilitado o licitante que nao atender as exigéncias previstas neste Edital. 

6.8. 0(s) Envelope(s) n° 02 devidamente lacrado(s) e rubricado(s), contendo a(s) 
PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) do(s) licitante(s) inabilitado(s) será(ão) devolvido(s) nas 
respectivas sessöes pOblicas; 

6.8.1. Caso o representante do licitante inabilitado se recuse a receber o(s) Envelope(s) 02 
nas respectivas sessöes pOblicas, ou não o retire no prazo de ate 20 (vinte) dias Oteis apOs a 
data de homologaçao da licitação, o mesmo será destruido. 

7. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. Na data, hora e local comunicado, a Cornissão Permanente de Licitação, abrirá 0(s) 

Envelope(s) n° 02 dos licitantes habilitados e divulgara o valor global de cada proposta cujos 
documentos serão analisados e rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e 
rubricados pela Comissão Permanente de Licitacao. 

7.2. A Comissão Permanente de Licitaçäo veriflcará a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) 
quanto a eventuais erros aritméticos, Os quais serão corrigidos, na forma seguinte: 

7.2.1. No caso de discrepäncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 

7.2.2. No caso de erro de transcriçao da quantidade prevista para o servico, a quantidade e 
o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário; 

7.2.3. No caso de erro de multiplicaçao do preço unitário pela quantidade correspondente, o 
produto será retificado, mantendo-se inalterados 0 preço unitário e a quantidade; 

7.2.4. No caso de erro de adição, a soma será retificada; 

7.2.4.1. 0 preco total da proposta serA ajustado pela Prefeitura Municipal. 0 valor resultante 
consistirá no preço-corrigido global da PROPOSTA COMERCIAL. 

7.2.4.2. A CPL verificará a presença de ME ou EPP, para o cumprimento do constante na 
Lei Complementar n°. 123/2006 e lei municipal vigente. 

7.2.4.3. Caso a proposta classificada em 10  lugar não seja de ME ou EPP, a CPL procederá 
de acordo corn os subitens a seguir: 

7.2.4.3.1. Fica assegurada, como critério de desempate (lei municipal vigente sobre as ME's 
ou EPP's) e Lei Complernentar n°. 123/2006, preferéncia de contrataçao para as ME e EP P\ 
devendo o licitante estar presente a sessào püblica de divulgação da análise das propostas de\\  
preços , previarnente marcada pela Comissão, para exercer tal direito. 
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7.2.4.3.2. Entende-se por empate aquelas situacOes em que as propostas apresenj 
pelas ME e EPP sejam iguais ou ate superior a 10% (dez por cento) a proposta mais bern 
classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços 
ofertados. 

7.2.4.3.3. Para efeito do disposto no subitem 7.2.4.3.2, ocorrendo empate, a CPL procederã 
da seguinte forma: 

7.2.4.3.3.1. A ME ou EPP mais bern classificada poderá apresentar proposta de preco 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situacao em que será classificada em 
primeiro e consequentemente declarada vencedora do certame; 

7.2.4.3.3.2. Não ocorrendo a contrataçao da ME ou EPP, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipOtese do subitem 
7.2.4.3.2, na ordem classificatOria, para o exercIcio do mesmo direito. 

7.2.4.3.3.3. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas ME e EPP que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.2.4.3.2. será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá 
ser registrada em ata. 

7.2.4.3.4. A hipótese de não contrataçao nos termos previstos no subitem acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.2.4.3.5. 0 resultado de julgamento final do certame será comunicado na mesma sessão 
ou posteriormente através de notificaçao aos interessados 

7.3. Finalmente apOs as verificaçoes dos ajustes, a Comissão Permanente de Licitacäo 
analisará a PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, desciassificando aquela que: 

7.3.1. Deixar de apresentar qualquer urn dos docurnentos exigidos neste Edital, ou 
apresentá-los em desacordo corn qualquer exigência deste Edital; ou, 

7.3.2. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes 
ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdidos; 

7.3.3. Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços. 

7.3.4. Apresentar prazo de execucão dos serviços objeto desta licitaçao diferente do 
estabelecido neste Edital. 

7.3.5. Oferecam preco excessivo ou manifestamente inexequivel, justificados em análise 
técnica da Administracão, considerados coma aqueles incompatIveis corn os preços dos 
insurnos, salários, encargos (sociais e financeiros) e lucros praticados no mercado. 

7.4. Será considerada vencedora a proposta que resulte 0 MENOR PREO GLOBAL POR 
LOTE. 

7.5. Observado o criteria de aceitabilidade da proposta estabelecido nos subitens anteriores, 
a Comissão Perrnanente de Licitaçao classificará as propostas rernanescentes, pela ordem 
crescente dos preços globais ofertados pelos licitantes, e divulgará a classificaçäo através 
de publicação na imprensa oficial. 

7.6. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através d 
sorteio, em ato pUblico, o qual todos as licitantes classificados serào convocados, em horário(e 
local a serem definidos pela Comissäo Permanente de Licitaçao, dando ciência previa a todos. 
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7.6.1 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam to 
convocados, o sorteio sera realizado a despeito das ausëncias. 

7.6.2. Será assegurada, como criteria de desempate, preferência de contratacao para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar 123/2007). 

7.7. Quando todos os licitantes foram inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, A Prefeitura Municipal podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (dias) dias Uteis 
para apresentacao de nova documentacão ou de outras propostas excluIdas das causas que 
deram origem a inabilitaçao Cu desclassificaçao. Todos os concorrentes serão comunicados 
formalmente do dia, hora e local da abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de 
validade das propostas será contado a partir da nova data de apresentação. 

7.8. Juntamente corn o julgamento das PROPOSTAS DE PREOS a Comissão de Licitacao 
proferirá o julgamento final da licitaçao, declarando a mais vantajosa para a Administração no 
certame, pendente todo o processo a autoridade superior para homologaçao e posterior 
adjudicaçao. 

8. DA IMPuGNAçA0 E RECURSO 

8.1. A impugnação dos terrnos do Edital e de seus anexos se efetivará em conformidade 
corn o Art. 41 da Lei n°. 8.666/93, e deverá ser dirigida a autoridade que assinou o Edital e 
protocolada no Protocolo da Prefeitura Municipal: 

8.1.1. Por qualquer cidadäo, ate 05 (cinco) dias üteis antes da data fixada para a abertura 
desta licitaçao prevista no preâmbulo deste Edital; 

8.1.2. Pela licitante, ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital. 

8.1.2.1. Considerar-se-á licitante a ernpresa que manifestar expressamente o direito de 
participar do certarne. 

8.1.2.2. A impugnaçao feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação ate o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da deciso relativa a matéria 
impugnada; 

8.1.2.3. Não serão conhecidas as impugnaçoes interpostas, quando vencidos o respectivo 
prazo legal; 

8.1.2.4. A entrega dos Envelopes, sern que tenha sido tempestivarnente impugnado o 
presente Edital, implicará em plena aceitação, por parte dos interessados, das condiçoes deste 
Edital; 

8.2. Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data fixada no 
preârnbulo deste Edital e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das 
irnpugnaçöes; 

8.3. Apresentada a irnpugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando-se 
ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAçAO; 

8.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirà de participar do 
processo licitatOrio ate o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente, devendo, por 
conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e a PROPOSTA COMERCIAL 
Comissao Permanente de Licitaçào, junto corn os outros licitantes, na data, hora e local fixacl,o 
neste Edital. 	 \ 
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8.5. Divulgada a decisão da Comissäo Permanente de Licitacào, no tocante a fas&
habilitacão ou de classificaçao, se dela discordar, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias Uteis 
para interpor recurso, contado da data de divulgacao do resultado da respectiva fase, exceto se 
dele renunciar expressamente. 

8.6. Interposto o recurso, em qualquer fase da Iicitação, dele se darã ciência formalmente 
aos demais licitantes, que poderão mpugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias üteis; 

8.7. Os licitantes poderão defender seus interesses na licitacão por todos as meios 
juridicarnente aceitáveis, inclusive corn formulaçao de RECURSOS contra as decisöes adotadas 
pelos condutores do processo. 

8.8. A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame, obedecerA ao que 
estabelecem os incisos I, II e III do artigo 109, da Lei n o  8.666/93. 

8.9. Nenhum prazo de recurso, representaçao ou pedido de reconsideraçao se inicia ou 
corre sem que os autos do processo estejam corn vista franqueada ao interessado. 

9. DO CONTRATO 

9.1. A entrega e a execuçäo dos servicos serão contratadas corn o proponente vencedor, 
que sera notificado por escrito, para satisfazer os requisitos necessários a assinatura do 
Contrato. 

9.2. 0 prazo para assinatura do Contrato sera de 05 (cinco) dias consecutivos contados 
da data da convocaçao para esse firn. Este prazo poderá ser prorrogado urna vez por igual 
periodo quando solicitado pela licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal. 

9.3. Se, decorrido a prazo, o proponente vencedor nao atender a notificaçao a que se refere 
o subitem anterior, a Prefeitura Municipal convidará, segundo a ordern de classificaçao, outro 
licitante, obedecendo as mesmas condiçoes do licitante vencedor, ou se preferir, procederá a 
nova Iicitaçao. 

9.4. 0 prazo máximo para inicio dos servicos e entrega dos materiais fica fixado em 10 (dez) 
dias consecutivos, contados a partir da data de expedição da Ordem de Execuçäo de Serviços. 

9.5. Este Edital e a PROPOSTAS DE PREçOS, farão parte integrante do Contrato a ser 
celebrado corn o licitante vencedor, independentemente de transcrição. 

9.6. 0 foro do Contrato será o da Comarca de Redençao do Gurgueia - P1, corn exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questao contratual ou 
decorrente deste Edital. 

9.7. A Homologaçao dos atos praticados no procedirnento e a adjudicacão do objeto desta 
licitação serão efetuadas por ato do Senhor Prefeito Municipal, que determinará a lavratura do 
necessàrio Contrato observando-se as condiçöes estipuladas neste Edital. 

9.8. 0 Contrato a ser assinado corn o licitante vencedor poderá ter sua validade inicial ou 
prazo de execução prorrogado em conformidade corn o Art. 57 da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alteraçOes. 

10. DOS RECURSOS ORcAMENTARIOS. 	 ( 
(j' 

10.1. Os recursos financefros para a despesa decorrente da contratacao que S 

seguirem a Iicitaçao correm por conta de recursos do FPM elou Recursos Proprios, ICMS, 
FUNDEB, PAB, FMS, FMAS, Dotacao Orçamentária - 04.122.0005.2040.0000 - Manutencâo 
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dos Serviços de Administracao Geral - 10.301.0020 
Municipais de SaUde —12.361.0030.2203.0000 - Manutençao e desenvolvimento do ensino 
fundamental -40% FUNDEB -04.122.0005.2045.0000 - Manutenção das Atividades da AERG 
- 08.244.0016.2150.0000 - Manutencao dos Serviços de Assistência Social - 
20.605.0055.2500.0000 - Administraçao da Secretaria de Agricultura, Atividade - 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica e 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo. 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. 0 pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relaçao corn a execução dos 
serviços e a entrega dos rnateriais contratados e apresentaçao de seus efeitos ou resultados nos 
termos estabelecidos nos documentos da licitacao. 

11.2. 0 pagarnento dos serviços e entrega dos materials serão feito pela Prefeitura 
Municipal, em moeda corrente do Pals, por meio de depOsito em conta corrente bancária da 
Contratada, especificada no Contrato, contra a efetiva execuçao dos serviços e apresentaçào de 
seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da Prefeitura Municipal, mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

11.2.1. Nota Fiscal de Serviços/Fatura; 

11.2.1.1. A Nota Fiscal deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal, devidamente 
aprovado pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal. 

11.2.2. COpia da guia da Previdéncia Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ültima 
competOncia vencida. 

11.2.3. A tributaçao do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN incidirá 
conforme disciplinado pelo COdigo Tributário Municipal de Redençao do Gurguéia. 

11.3. Os valores referentes aos serviços rejeitados seräo retidos e so' serão pagos apOs a 
CONTRATADA refazé-los. 

12. DO REAJUSTAMENTO DE PREOS 

12.1. A Prefeitura poderá estender os servicos através de projeto complementar, mediante 
prévia comunicaço escrita e a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes 
contratuals, os acréscirnos ou supressöes que se fizerem necessários ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.1.1. Neste caso as valores serão acrescidos na mesma proporção calculados pela 
proposta de preços apresentada e, o valor correspondente ao acréscirno será de inteira 
responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

13. DA SUBCONTRATAcAO E SUB-ROGAcAO 

13.1. 0 licitante contratado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente 0 objeto 
deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia 
autorizaçao, por escrito, observando-se, quando concedida autorizaçao para subcontrataçäo, () 
celebrar corn o terceiro a quem subcontratar, Contrato corn inteira obediência aos termos do 	r I 
Contrato original firmado corn a Prefeitura Municipal e sob a sua inteira e exclusiV" [A7 
responsabilidade e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objet 
contratado, na forma determinada pela Prefeitura Municipal. 

Rua do Ferrero, sin, Barro Pana1tina, TeL (0xx89) 3566-1166 -CNPJ. 12.064.282.I0001-70 

Redenção do Gurguéia - Piaui 



k\4O 	voSS cev.te 	ç: 

PPEFEMURA DE 	 Ole P-4'0 

Id 

13.2. A assinatura do contrato caberá somente a empresa vencedora, por ser a ünica 
responsável perante a Prefeitura Municipal, mesmo que tenha havido apresentacão de empresa 
a ser subcontratada para a execuçäo de determinados serviços integrantes desta licitaçäo. 

13.3. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de, apOs a contratação, exigir que o pessoal 
da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam a comprovação de suficiência a 
ser por ela realizada e de determinar a substituiçâo de qualquer membro da equipe que não 
esteja apresentando o rendimento desejado. 

14. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS 

14.1. As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada, por inadimplência, estão 
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n o . 8.666/93. 

14.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucão do contrato, será 
calculada sobre o valor dos servicos não concluIdos, competindo sua aplicacão ao titular do 
órgao contratante, observando os seguintes percentuais: 

14.2.1. de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15 
(quinze) dias; e 

14.2.2. de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16 1  (d(§cimo sexto) 
dia, ate o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e 

14.2.3. de 1,0% (urn por cento), por dia de atraso a partir do 31 0  (trigesimo primeiro) dia, ate 
o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qua] a Contratante rescindirá o contrato 
correspondente, aplicando-se a Contratada as demais sançöes previstas na Lei no. 8.666/93. 

14.3. Será aplicada multa de 1,5% (urn e meio por cento) sobre o valor da contratacão, 
quando a Contratada: 

14.3.1. Prestar informaçoes inexatas ou obstacular o acesso a fiscalizaçao da Prefeitura 
Municipal, no cumprimento de suas atividades; 

14.3.2. Desatender as determinaçoes da fiscalizacao da Prefeitura Municipal; e 

14.3.3. Cometer qualquer infraçao as normas legais federais, estaduals e municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos Orgaos competentes em razão da infraçao 
cometida. 

14.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contrataçao quando a 
Contratada: 

14.4.1. Executar os serviços em desacordo corn normas e técnicas ou especificaçoes, 
independentemente da obrigaçao de fazer as correçoes necessárias, as suas expensas; 

14.4.2. Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por 
imprudência, negligência imperIcia dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a 
terceiros, independentemente da obrigaçao da Contratada em reparar os danos causados; 

14.4.3. Praticar por açäo ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligencia, 
imperIcia, dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente 
da obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 

14.5. DA ADVERTENCIA 

14.5.1. A aplicacao da penalidade de adverténcia sera efetuada nos seguintes casos: 
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14.5.1.1. Descumprimento das obrigaçoes assumidas contratualmente ou nas licitaçOes, 
desde que acarretem pequeno prejuIzo a Prefeitura Municipal, independenternente da aplicaçao 
de multa moratOria ou de inexecução contratual, e do clever de ressarcir o prejuizo; 

14.5.1.2. Execucao insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadrarnento nos casos de suspensão temporária ou declaracão de 
inidoneidade; 

14.5.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal, desde que nao sejam passiveis de 
aplicação das sançöes de suspensao temporária e declaracao de inidoneidade. 

14.6. DA SUSPENSAO TEMPORARIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINIsTRAcAO PUBLICA 

14.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de Redençao 
do Gurgueia pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos 
prejudicarem o procedimento licitatório ou a execuçao do contrato, por fatos graves, cabendo 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias üteis da data do recebimento da intimaçäo; 

14.6.2. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal por 
prazo de ate 02 (dois) anos, nas seguintes situacoes: 

14.6.2.1. Atraso no cumprimento das obrigaçOes assumidas contratualmente e na licitaçào 
que tenha acarretado prejuIzos significativos para a Prefeitura Municipal; 

14.6.2.2. Execução insatisfatOria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicaçao da 
sanção de adverténcia. 

14.6.2.3. Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pela Prefeitura Municipal. 

14.6.2.4. Não concluir os serviços contratados; 

14.6.2.5. Prestar os servicos em desacordo corn as especificaçoes ou corn qualquer outra 
irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitaçao, não efetuando sua substituiçao ou 
correção no prazo determinado pela Prefeitura Municipal; 

14.6.2.6. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretern prejuIzos a Prefeitura 
Municipal, ensejando a rescisão do contrato ou frustraçao do processo licitatOrio; 

14.6.2.7. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; 

14.6.2.8. Demonstrar nao possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura 
Municipal, em virtude de atos ilIcitos praticados; 

14.6.2.9. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefIcio prOprio ou de terceiros, quaisquer 
inforrnaçOes de que seus empregados tenharn conhecimento em razão da execuçao deste 
contrato, sern consentirnento prévio da Prefeitura Municipal. 

14.7. DA DEcLARAçA0 DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COMA ,-fT) 
ADMINISTRAçAO PUBLICA 	 fl (fr', 

14.7.1. A declaraçao de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal se constatadar 
m646, ação maliciosa e prerneditada, evidëncia de atuacão corn interesses escusos ou\ 
reincidência de faltas que acarretem pejuizos a Prefeitura Municipal. 
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14.7.2. A declaraçao de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar corn a 
Adrninistraçäo PUblica, enquanto perdurarem as motivos determinantes da punição ou ate que 
seja promovida a reabilitaçao, perante a Prefeitura Municipal, apOs ressarcidos as prejuizos e 
decorrido o prazo de 02 (dais) anos. 

14.7.3. A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administraçao PUblica 
será aplicada ao licitante Cu contratado nos casos em que: 

14.7.3.1. Tenha sofrido condenaçao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.7.3.2. Praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitaçao; 

14.7.3.3. Demonstrarem nao possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura 
Municipal, em virtude de atos ilIcitos praticados; 

14.7.3.4. Reproduzirem, divulgarem ou utilizarern em beneficia prOprio ou de terceiros, 
quaisquer informaçOes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de 
execuçäo deste coritrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal, em caso de 
reincidência; 

14.7.3.5. Apresentarem a Prefeitura Municipal qualquer docurnento falso, ou falsificado no 
todo ou em parte, corn o objetivo de participar da licitacao, ou no curso da relaçao contratual; 

14.7.3.6. Praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. 

14.7.4. lndependentemente das sançöes a que se referem as itens 14.2 a 14.3, o licitante ou 
contratado está sujeito ao pagarnento de indenizaçao por perdas e danos, podendo ainda a 
Prefeitura Municipal propor que seja responsabilizado: 

14.7.4.1. Civilmente, nos termos do COdigo Civil; 

14.7.4.2. Perante os Orgãos incumbidos de fiscalizaçao das atividades contratadas ou do 
exercicio profissional a elas pertinentes; 

14.7.4.3. Criminalmente, na forma da legislaçäo pertinente. 

14.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes 
que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

14.9. As sançöes serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias üteis, corn exceção da 
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa e de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
conforme § 30  do art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

14.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não tern caráter 
compensatOrio e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade par 
perdas e danos decorrentes das infraçoes cometidas. 

15. DO RECEBIMENTO DOS SERVIOS 

15.1. Concluidos as servicos, apOs comunicação formal par escrito do adimplemento total 
da conclusão pelo licitante contratado, a Prefeitura Municipal procederá ao recebimeot 
provisOrio do objeto, pela FISCALIZAçAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas (,4 
partes em ate 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado. 
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15.2. A Prefeitura Municipal receberá as serviços em caràter definitivo em prazo'). 
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório. Durante a periodo compreendido entre o 
recebimento provisório e a recebimento definitivo, ficará a licitante contratado obrigado a efetuar 
reparos que, a juIzo da Prefeitura Municipal, se fizerem necessários quanto a qualidade e 
segurança do objeto. 

15.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente 
por uma comissão designada para tat fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas 
partes, desde que se comprove a adequaçao do objeto aos termos contratuais, conforme a 
disposto no art. 69 da Lei no 8.666/93 e suas alteracoes, sem prejuizo das sançoes civis. 

16. DA RESCISAO 

16.1. 0 Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 
8.666/93, nos casos: 

16.1.1. Administrativamente. nos seguintes casos: 

16.1.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificaçoes, dos detalhes 
executivos ou de prazos; 

16.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificacOes, dos detalhes 
executivos ou de prazos; 

16.1.1.3. Lentidão no seu cumprimento, levando a Prefeitura Municipal a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

16.1.1.4. Atraso injustificado no inicia dos serviços ou fornecimentos; 

16.1.1.5. A paralisaçao dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e previa 
comunicação a Prefeitura Municipal; 

16.1.1.6. A Subcontrataçào total ou parcial do seu objeto, a associaçao do licitante 
contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem coma fusão, cisão ou 
incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pela Prefeitura Municipal. 

16.1.1.7. Desatendimento as determinaçoes regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

16.1.1.8. Cometimento reiterado de faltas na execuçâo do objeto contratado; 

16.1.1.9. Decretaçao de falência ou a instauração de insolvência civil em condiçoes que, a 
juizo da Prefeitura Municipal, ponham em risco a perfeita execuçào dos serviços; 

16.1 .1.10. Dissolução da sociedade contratada; 

16.1.1.11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante 
contratado que, a juizo da Prefeitura Municipal, prejudique a execuçäo do Contrato; 

16.1.1.12. Razöes de interesse do serviço püblico de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo administrativo 
referente ao Contrato; 

16.1.1.13. Supressao de serviços que acarretem modificaçoes do valor inicial do C 
além do limite imposto ao contratado; 

16.1.1.14. Suspensào de sua execução, par ordem escrita da Prefeitura Municipal pa 
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superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave pert urbacd' 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem 0 mesmo prazo, 
independenternente do pagamento obrigatOrio de indenizacoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desrnobilizacöes. E assegurado ao licitante contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçOes assumidas, ate que 
seja normalizada a situação; 

16.1.1.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura 
Municipal, em razão da execuçao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de 
calarnidade püblica, grave perturbação da ordern interna ou guerra, assegurado ao licitante 
contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprirnento de suas obrigaçoes, ate que seja 
normalizada a situação; 

16.1.1.16. Ocorréncia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que 
seja impeditivo da execucão do Contrato; 

16.1.1.17. Descumprirnento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sancOes 
pen ais cab iveis; 

16.2. Arnigavelmente pelas partes. 

16.3. Judicialmente. 

16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçao escrita e 
fundarnentada da autoridade competente. 

16.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

17. DAS DlsposlçoEs GERAIS 

17.1. Lavrar-se-ão atas das reuniöes pUblicas da Cornissào Permanente de Licitacao que, 
após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das 
licitantes presentes; 

17.1.1. Os demais atos licitat6rios seräo registrados no processo da licitaçào. 

17.1.2. No caso de eventual divergencia entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerao as disposiçOes do prirneiro. 

17.2. A Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de revogar esta licitaçao por razöes de 
interesse pUblico ou anulá-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bern como prorrogar 0 

prazo para recebimento e!ou abertura da DOCUMENTAcAO DE HABILITAAO ou da 
PROPOSTA COMERCIAL, desqualificar qualquer licitante ou desciassificar qualquer proposta, 
caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 
licitante, sem que isto qere direito a indenizaçäo ou ressarcimento de gualguer natureza. 

17.3. E facultada a Comissão Permanente de Licitacao, em qualquer fase da licitaçao, a 
prornoçäo de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instruçao do processo, 
podendo utilizar-se de pessoal ou equipe técnica para verificar, avaliaçoes ou exames que visern 
a boa e regular garantia do objeto, sendo que, o poder e a responsabilidade das decisöes 
competem exciusivamente a Comissão de Licitacao, vedada ainda a licitante a inclusão posterior 
de documento ou informacao que deveria constar originalrnente da DOCUMENTAAO DE 
HABILITAcAO ou da PROPOSTA COMERCIAL; 

17.4. A Administracao podera, a qualquer momento antes da entrega das Propostas, faze 
errata ou adendo ao Edital, por qualquer razão, por iniciativa prOpria ou em funcao de resposta a 
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pedido de esclarecimento ou a impugnacäo feita ao Edi 
a formulaçao das propostas, será enviado por correio, fax ou correio eletrOnico, tornando-se 
obrigatorio a todos. Se da errata ou adendo resultar reducao de exigéncias de habilitacao ou se 
afetar a formulaçao das propostas, será obrigatOria sua divulgacào pelos mesmos meios 
divulgada originalmente a licitaçào, reabrindo-se o prazo legal para apresentaçao de docurnentos 
e propostas. 

17.5. Caso ocorram falhas insignificantes nos documentos apresentados nas sessöes 
designadas para entregas dos envelopes "Documentacao" e "Propostas de Preços", a Comissão 
poderá deliberar, no ato da sessão, correcoes destas falhas, quando da auséncia de 
numeracoes de pãginas ou outros motivos que nao comprometarn a lisura do certame. 

17.6. A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do 
ISSQN a Prefeitura Municipal durante toda execução do contrato. 

17.7. Este edital e seus elernentos constitutivos serão fornecidos aos interessados, quando 
solicitados e retirados junto a Cornissão Permanente de Licitaçoes. 

17.8. Quaisquer inforrnaçôes ou esclarecimentos, corn relaçao a este Edital e seus anexos, 
poderao ser obtidas na Sala de Licitacoes da Prefeitura Municipal localizada na Rua do 
Ferreiro, Sin0 , Bairro Planaltina, em Redençao do Gurguéia - P1, telefone (89) 3566-1166, no 
horário de 07:30 as 13:30 horas, de 21  a 6 feiras, via e-mail: 
liticacaoredecao20l7©hotmail.corn, ou através de correspondéncia dirigida a Comissão 
Permanente de Licitacao. 

17.9. A Prefeitura Municipal poderà, ocorrendo rescisão ou distrato do Contrato, convidar a 
segunda classificada e assim sucessivarnente, para cornplementar o objeto, no prazo contratual 
original previsto, nas rnesmas condiçoes da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, 
conforme disposto no art. 24, inciso Xl, da Lei n° 8.666/93; 

17.11. Os casos ornissos serão resolvidos pelas disposiçoes da Lei n o . 8.666/93 corn as 
alteracoes estabelecidas pela Lei n°. 8.883/94, e demais legislaçao correlatas. 

17.12. A Contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento ünico e exclusivo daqueles já 
executados. 

17.13. A Contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que 
não atender as especificaçOes, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalizaçao. 

17.14. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar a 
Contratante ou a terceiros, por Si ou seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer reclamaçao que possa surgir 
em decorréncia dos mesmos. 

17.15. A Contratada será a (mica responsável para corn seus empregados e auxiliares, no 
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdéncia social, seguro de acidentes 
do trabaiho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito as 
normas de segurança do trabaiho, prevista na Legislação Federal (Portaria n°. 3.214, de 8.7.78, 
do Ministério do trabalho), sendo que o seu descumprirnento poderá motivar a aplicaçao de 
multas por parte da Contratante ou rescisão contratual corn a aplicação das sançöes cabIveis. 

17.16. Caso a Contratada tenha sua sede em outro MunicIpio, a mesma terâ 0 prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Contrato, para instalacao, em Redençäo 
do Gurguéia, para manter todos os entendirnentos que se fizerem necessários, entr 
vencedora e a Contratante. 
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17.17. Fica expressamente vedada a subcontrataçao, sem prévia, expressa e esc 
autorizaçào da Contratante. 

17.18. Aplicam-se a este Contrato as disposiçoes da Lei no. 8.666/93, que regulamenta as 
Iicitacoes e contratacoes promovidas pela Administraçao Püblica. 

17.19. Fazem parte integrante deste Edital as seguintes documentos: 

ANEXO I - Termo de Referéncia; 
ANEXO II - Minuta do Contrato; 
ANEXO III - Modelo de Declaraçao sobre Empregados Menores; 
ANEXO IV - Declaraçao de Conhecimento dos Detalhes Executivos; 
ANEXO V - Declaração de Inexisténcia de Fato Impeditivo; 
ANEXO VI - Modelo Proposta de Preços; 
ANEXO VII - Modelo - Declaracào - ME ou EPP 
ANEXO VIII - Modelo Declaraçao que näo ha SOcios, Gerentes ou Diretores da Licitante 

que sejam COnjuge, Companheiro ou Parente em Linha Reta, Colateral ou por Afinidade, ate a 
Terceiro Grau de Servidores Ocupante de Cargos de Direçäo, Chefia ou Assessoramento dos 
Diversos Orgaos do Municipio de Redençao do Gurgueia - Piaui. 

ANEXO IX - Modelo Declaraçao não Possui em seu Quadro Societário Servidor PUblico 

18. DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da cidade de Redencão do Gurgueia - P1, como o ünico competente 
para dirimir quaisquer düvidas ou questoes oriundas deste processo. 

Redençao do Gurguéia - Pt, 24 de marco de 2017. 

Q C\ 

Eliane Borges Cardos't 
Presidente da CPL 

< C 

Kennedy do Sousa Soares 
Membro da CPL 

Severino Fernandes Folha 
Membro da CPL 

Vista: 

Angelo Jdé Sena Santos 
Prefeito Municipal 

Ct. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

1.00 OBJETO 

0 presente Termo de Referência, tern por objeto futura contratação de pessoa 
jurIdica especializada no fornecimento de peças automotivas novas originals ou sirnilares e 
a prestaçao de serviços de manutenção preventiva ou corretiva corn aplicação de pecas nos 
velculos oficials e equipamentos de diversas marcas, pertencentes a frota operacional do 
municipia de Redençào do Gurguéia - P1. 

A relaçào dos velculos e/ou equipamentos constantes no ANEXO I serve apenas 
corno referenda para Os tipos de PEAS E SERVI0S a serem fornecidos (EXCETO 
PNEUS, BATERIAS, OLEOS LUBIRIFICANTES EM GERAL, GRACHAS CAMARAS DE 
AR, VALVULAS/PITOS, PROTETORES DE CAMARAS DE AR E ARLA 32), podendo, 
portanto sofrer alteracOes durante a execuçào do contrato, em funcão das baixas/alienacOes 
e/ou incorporaçOes, desde que sejam das mesmas rnarcas e modelos existentes na 
planilha, sendo que estas alteraçOes náo poderão gerar maiores Onus para o munidIpia de 
Redenção do Gurgueia - P1. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A prefeitura pretende corn esta contratação dar a manutencão necessária e 
adequada nos velculos, aurnentando a vida Otil dos rnesmos. Considerando que existe a 
probabilidade de ocorrerem defeitos devido ao desgaste natural em decorrência do usa, que 
tende a ser progressivo ao longo do tempo, a que requer intervençOes de rnanutencão cada 
vez mais frequentes a que justifica a necessidade dessa cantratacão. 

Os servicos de manutencao corretiva objeto deste Termo de Referenda 
compreendem a correcão de problemas e/ou substituicao de peças/campanentes 
necessárias para o funcionamento dos veiculos e tambérn devem incluir desinstalação e 
instalação de acessOrios ou dispositivos periféricos necessários ao funcionamento dos 
mesmos. 

Os Serviços de manutencao corretiva serão realizados par demanda, apOs 
solicitacao da contratante, de acordo este termo de referenda. 

A contratada deveré passuir estrutura de atendimento para responder as demandas 
da contratante, e atendimento em balcão para abertura de chamado, em horário ininterrupta, 
das 08:00 as 18:00 hs de segunda a sexta-feira; / 

A contratação de uma empresa especializada em manutençâo e fornecimento de (J 
pecas é de surna importância para a rnunidipio tendo em vista este passui urna grande frata ( 
de velculos e máquinas coma par exemplo: MOTOCICLETAS, CAMINHOES, VEICULOSL 
PASSEIO, PICK-UP, ONIBUS, MICRO-ONIBUS, AMBULANCIAS, TRATORE, 
RETROESCAVADE IRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA. 

Portanto he uma grande necessidade dos serviços de mecânica em geral e 
principalmente, de procedimentos preventivas e corretivas, objetivando a utilização dos 
velculos e méquinas em perfeitas condiçOes de usa, garantindo o aumento da vida titil dos 
mesmas, praparcionando condiçOes satisfatOrias de canservação e usa. 

3. DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS 

115§0  
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Os velculos e máquinas pertencentes ao poder piiiblico municipal estâo relaci 
no ANEXO I deste Termo de Referenda. 

4. DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIçOES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO 

As peças e/ou acessórios deverão ser entregues dentro do prazo de ate 05 (cinco) 
dias tijteis apOs a entrega da Solicitacão de Fornecimento, ernitida pelo setor de competente; 

A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do objeto quando requisitado, no 
prazo previsto no Termo de Referência do Edital, a partir da retirada/recebimento da 
respectiva Ordern de Fornecimento; 

As peças seräo fornecidas de acordo corn a solicitação do setor responsável, 
tomando por base o orçamento do fabricante/concessionária do velculo e/ou máquina por 
ocasião da execução dos servicos de rnanutençao preventiva ou corretiva, estando nelas 
inclusas todas as despesas corn taxas, impostos e demais encargos incidentes; 

Não serão aceitas peças e/ou acessOrios recondicionados. As peças e/ou acessOrios 
deverâo ser entregues no Alrnoxarifado da Secretaria requisitante, correndo por conta da 
contratada, as despesas de ernbalagern, seguros, transporte, tributos, encargos trabaihistas 
e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituicoes indicadas pela equipe ou 
pessoa designada para recebimento: 

A Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, a cargo, 
a assinatura e a nCimero do Registro Gera] (RG) ou outro docurnento de identificaçäo oficial 
do servidor da Contratante responsável pelo recebimento; 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

• 	Quanto a especificaçâo, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituicao ou rescindindo a contratação, sern prejuizo das penalidades 
cabiveis; 

• 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá faze-la em 
conformidade corn a indicaçào da Administraçäo, no prazo maxima de 10 (dez) dias 
üteis, contados da notificacão por escrito, rnantidos a preço inicialmente contratado; 

• 0 recebirnento do objeto dar-se-á definitivamente urna vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificaçöes contratadas, mediante 
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou 
equipe designada; 

5. DA GARANTIA DAS PEAS EIOU ACESSORIOS 

A empresa vencedora do certame deverá oferecer garantia da qualidade das peca 
fornecidas, de no minima 06 (seis) meses ou as rnesrnas condiçSes de garantia prevista 
pela fábrica, durante a vigência do contrato ou mesrno após a seu término, sendo que a 
contagem dos dias se iniciará a partir da data de emissão da nota fiscal; 

Todas as peças e acessórios a serern fornecidos pela CONTRATADA e destinados 
aos velculos da Contratante devem ser obrigatoriamente novos, originais, corn controle de 
qualidade constando de carirnbo corn a logotipo do fabricante do veIculo. 

6. DESCRIçAO DETALHADA DO PEDIDO E RECEBIMENTO DAS PEAS 
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A Prefeitura após detectar a necessidade de manutenção encaminhará o veiculo, ao 
setor responsável para ernissào ordem de serviços I requisição de compra, e logo após 
encaminhará para a empresa contratada. 

A contratada ao recebe o veIculo repassará a contratante a cópia da Ordem de 
Serviço que deverá conter n° da OS., a marca, o modelo, descrição prévia do problema 
apresentado e os acessórios, para cada servico de manutençao corretiva. 

No prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas apOs a abertura da Ordern de Serviço, a 
contratada deverá apresentar junto corn a Ordem de Servico urn orcamento previo, que 
deverá ser preparado de forma detaihada, constando a marca, modelo, a especificação e 
quantidade de peçaslcom pone ntes e serviços a serern executados corn os valores unitário e 
total; 

Após o recebimento do orçamento prévio a contratante realizarâ uma análise prévia 
de viabilidade econOrnica quando da realizacao de serviços e substituicâo de 
peçalcornponente, corn base nos precos médios praticados no mercado local, apás análise 
a prefeitura poderá: 

a) Aprovar o orcamento e encaminhar autorizacão para a execuçäo do serviço 
através de e-mail ou outro docurnento; 

b) Reprovar o orçamento, inforrnar a nào autorização para a execução do serviço e 
recolher o velculo, ou solicitar urn novo orcamento. 

A reprovação compreenderá: 

a) 0 valor de peça elou componente ou serviço acirna da media do valor encontrado 
na praça sobre as mesrnas especificacöes; 

b) A substituição de peca elou componente desnecessário; 
c) A substituição de peça e/ou componente sern a qualidade desejada; 
d) 0 prazo para execução do serviço acirna do esperado pelo rnunicIpio. 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar paralelamente, pesquisa de 
rnercado sobre as mesmas pecas elou cornponentes, visando uma rnelhor análise do preço 
cobrado. Na hipótese de alcancar menor valor médio do que o ofertado pela 
CONTRATADA, esta não reduzindo seu preco, poderá o CONTRATANTE adquirir as 
peçaslcorn pone ntes de outro fornecedor. Ao adquirir a peça de terceiro, de acordo corn o 
discriminado no orçamento da contratada, esta será encarninhada para a contratada para 
que execute os serviços; 

Ocorrendo a situação do subitem anterior, a Contratada não poderá alegar a 
irnpossibilidade de garantir os serviços pelo rnotivo de nao ter fornecido as peças e/ot4 
componentes de reposicão, pois as peças elou cornponentes em questão fora 
discriminados em seu orçamento preliminar; 

As peças elou componentes para reposição deverão ser novas, exceto no caso de 
näo rnais existirem no mercado, ficando a cargo da Prefeitura aprovar ou não se as peças 
e/ou cornponentes usados estão em perfeitas condiçöes de uso, cuja garantia do serviço 
deverá ser de 90 (noventa) dias; 

Configurará hipOtese de rejeicão de orcamento o fato do orçamento de reposição de 
peças/componentes e intervencoes representar desvantagem econômica para esta 
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Administraçâo, ou seja, se a aquisiçào de urn equipamento novo for mais vantajosa".i 
Prefeitura. Neste caso, poderá declarar a bern inservIvel através de laudo técnico a ser 
encarninhado ao Gabinete do Prefeito. 

Após a realizaçäo do serviço, a contratada deverâ comunicar a Prefeitura, 
informando a nürnero da O.S. e esta recolherá a velculo para realização dos testes 
necessários. Constatando que a servico foi realizado a contento, a contratada receberá uma 
camunicação da contratante contendo a nürnero da O.S. para fechamento da mesma ou, em 
caso negativo, reenviará a velculo a contratada. 

Se houver rnanutençäo de veiculo em perlodo de garantia, e as cornponentes/peças 
a serem trocados estiverem fora da garantia, no orçarnento nào poderá constar o valor do 
serviço, somente dos cornponentes/peças que foram substituldos. A contratada deverá 
informar no laudo que a garantia nao cobre as cornponentes/peças. A Prefeitura Ira analisar 
para autorizar a execucao do serviço 

A contratada deverá atender todas as solicitaçOes de fornecimento de peças ou 
serviços autorizados pelo fiscal do contrato, de acordo corn a quantidade e especificacöes 
constantes do formulário de solicitaçào, conforme a marca, modelo, placa e ano de 
fabricaçäo. 

7. EsPEcIFIcAcA0 DOS SERVIOS 

Os serviços a serem executados são especificados conforrne abaixo: 
• 	Recuperaçào de suspensão; 
• 	Alinhamento; 
• 	Balancearnento de rodas, rolarnentos; 
• 	Recuperação da caixa de direção mecânica e hidráulica; 

Revisão e recuperacão do sistema elétrico geral; 
• 	Recuperaçào dos sistemas de freios; 
• 	Lanternagem, funilaria, capotaria e pintura; 
• 	Retifica de motares; 
• 	Desmantagem, recuperação, montagem e regulagern da caixa de 

câmbio e diferencial e conversores de patência; 
Serviços de guincho; 
Revisão geral; 
Outros serviços que se fizerem necessários. 

MAN uTENçA0: E a conj unto de atividades realizadas corn a finalidade de conservar 
ou recolocar a veIculo em condiçoes ideais de funcionamento, par meio de manutençöes / 
periódicas e corretivas. 	

L 

MANUTENçAO PREVENTIVA: (periOdica): Sistemática regular de revisOes corn 
intuito de proporcionar as melhores condiçoes de desempenho do veiculo no tocante ao seu 
funcionamento, rendimento e segurança, contemplando a prevencão de defeitos que 
possarn resultar na indisponibilidade do rnesrno. Devem obedecer as determinaçôes 
existentes no manual de cada fabricante. Os serviços que exigirern a troca de peças 	,- 
deverão ser feitas mediante prévia autarização do Fiscal do Cantrato; 	 / ( 

MANUTENçAO CORRETIVA: Atividade que visa tarnar operacional o veIcul 
ocasionamente desativado ou corn funcionarnento debilitado em razão de defeitos e 
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b4 
desgastes originados pelo uso ou falha no processo fabril. Os serviços que exigirern a trC-
de pecas deverão serfeitos mediante prévia autorizaçao do Fiscal do Contrato; 

LANTERNAGEM: Consiste em serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, 
pára-choques, carrocerias, solda em geral e todos os outros servicos afins; 

SISTEMA ELETRICO: Consste no serviço de substituição ou conserto de partes 
elétricas dos veIculos (faróis, lâmpadas, condutores, comandos, setas, vidros elétricos, 
limpadores de pára-brisa e outros); 

SISTEMA HIDRAULICO: Consiste em serviços de substituição ou conserto nos 
sisternas hidráulicos dos veiculos (freios, direção e outros); 

BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM: Consiste em serviços de 
regulagem do sistema de rodagern do velculo e todos os outros serviços afins; 

SUSPENSAO: Consiste nos serviços de substituicão e/ou consertos de 
arnortecedores, estabilizadores, borrachas, calços, balanças, molas, pivôs, barra de direçâo 
e todos os outros serviços afins; 

INsTALAçAO DE ACESSORIOS: Consistem nos serviços de instalação de qualquer 
acessôrio indispensâvel ao funcionamento ou seguranca dos velculos, assim como, o 
conserto e instalagAo de acessOrios de som e imagem; 

VIDRACEIRO: Consiste na manutenção corretiva nos servicos de substituição dos 
vidros frontal, traseiro e lateral, retrovisores, borrachas dos vidros e portas e polirnento dos 
pára-brisas e todos os outros serviços afins; 

AR CONDICIONADO: Consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento 
do ar do interior do veiculo, inclusive troca de gas, conserto e substituiçao do compressor, 
higienizacào, troca de componentes eletrônicos e todos os outros serviços afins; 

TROCA DE OLEO: Consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo do motor, 
do câmbio e da direcão hidráulica, corn substituição dos filtros de ôIeo. 

7.2. DAS ESPECIFICAçOES DA ATIVIDADE DE MANUTENçAO, DAS PEçAs, 
DOS COMPONENTES E DOS ACESSORIOS. 

As peças danificadas ou imprOprias para uso, seja por desgaste, defeito de 
fabricacao ou quebra decorrente do uso normal dos veIculos, deverão ser substituIdas por 
peças originais novas, de primeiro uso, pela empresa Contratada, que deverá, 
obrigatoriamente, obter a autorização expressa da Contratante antes da reaIizaçaode 
quaisquer possIveis substituiçöes. ( 

N  

Excepcionalnieme, quando nào houver disponibilidade de pecas novas e originaiso 
mercado e mediante comprovação e justificativa por escrito por parte da Contratada, poderá 
ser admitida a substituiçào por similar recomendada pelo fabricante, apenas quando houver 
justificativa prévia, fundamentada e aceita pela Contratante. 

As pecas de reposição e demais componentes necessários para a rnanutençã 
deverão ser fornecidos pela empresa corn precos cornpativeis corn a Tabela Oficial de 
Pecas das concessionárias e/ ou dos fabricantes, além dos descontos propostos pela 
Contratada. 
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Quando constatada a incompatibilidade dos preços apresentados pela Contratar 

corn os de mercado, a Contraiante poderá adquirir pecas e componentes de outras 
em presas. 

A Contratada realizará a instalaçào de todas as peças e componentes, inclusive as 
que forem adquiridas pela Contratante. 

Na hipátese de instalaçäo inadequada de peça, componente ou acessôrio, a 
Contratada deverá providenciar a imediata regularizacào, sem quaisquer onus para o 
Contratante. 

As peças e acessOrios deverão ser novos, de primeiro uso, originais ou 
recomenciadas pelo fabricante, corn garantia de fábrica/montadora e os servicos prestados 
deverão ter garantia expressa no orcamento da Contratada; 

As peças e acessOrios substituIdos pela Contratada deverão ser entregues a 
Contratante, representado pelo fiscal do contrato, no ato do recebimento do veiculo 
devidarnente consertado. 

Os materials de consumo utilizados nos reparos, dentre outros de uso corriqueiro, 
indispensáveis para manutencao dos equipamentos objeto deste Termo, estão incluldos no 
valor do contrato e seu fornecirnento não acarretará Onus a Contratante; 

0 Oleo utilizado nas trocas de Oleo do motor, câmbio e direção hidráulica devem 
seguir as especificaçoes estabelecidas ou recomendadas pelos fabricantes; 

Os serviços de manutencão preventiva e corretiva dos velculos abrangem todos os 
tens que sejam passiveis de rnanutençào, incluindo motor, câmbio, suspensão, direção, 
freios, alirnentacio de combustivel, sistema elétrico, escapamento, lataria, vidros, portas, 
bancos, estofarnento, ar condicionado, enfim, todos os componentes dos veiculos 
especificados no anexo do presente Termo de Referenda, inclusive de veiculos que venham 
a ser incorporados a frota durante a vigéncia contratual. 

A rnanutencão preventiva abrange a sistemática regular de revisOes e servicos para 
garantir as melhores condiçOes de desempenho do veiculo, assim como prevenir a 
ocorrência de defeitos que possam redundar em danos nos componentes, ou mesmo na 
paralisaçäo do veiculo. Essa manutenção deve ser efetuada de acordo corn a period icidade 
e corn as especificaçOes ecomendadas pelo fabricante do velculo. 

A manutenção preventiva inclui verificação de funcionamento do motor, consej

1de 
e/ou alinhamento e balancearnento de rodas, suspensão dianteira e tras 
(arnortecedores, pivOs, etc.), câmbio e diferencial, lIquido de arrefecimento, reposição
palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, correia dentada, sisterna eletr
freios, cintos de seguranca, extintor de incêndio e demais regulagens, ajustes e substitui 
de componentes sujeitos a desgaste natural. 

A manutenção corretiva visa reparar avarias e tornar operacional o veIculo 	( 
ocasionalmente desativado em decorréncia de defeitos em seus componentes, acessório 	( ) 
peças ou sisternas. Será efetuada sernpre que os veiculos necessitarem de repel o 
rnecânico/elétrico, inclusive lanternagem e pintura, bern coma de substituiçäo ou consert 
de pecas, equiparnentos e acessórios que apresentem defeito ou desgaste. 
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As peças, componentes, acessórios, ou sistemas fornecidos estarão cobertos 'r 
garantia, que deverá obedecer ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo 
fabricante em termo próprio e contará a partir da data de instalação ou execução do serviço, 
nao podendo ser inferior a 90 (noventa) dias. 

Caso os servicos executados ou as peças, componentes, acessórios ou sistemas 
empregados apresentem problemas etou defeitos dentro do perlodo de garantia, esses 
deverão ser refeitos e/ou substituidos no prazo nâo maior que o prazo do 1 0  conserto, sem 
nenhurn onus para o CONTRATANTE. 

As pecas, componentes, acessórios ou sistemas que forem substituidos deverâo ser 
disponibilizados a fiscalizaçOo do contrato, para que no momento do recebimento do serviço 
seja verificada sua real necessidade e atestada sua subsfituição. 

8. DA PROPOSTA 

A proposta de preços corn maior Desconto Percentual deverá ser entregue conforme 
estipulado no ato convocatôrio. 0 preenchimento da proposta deverá ser digitado e 
impresso P01 processo mecânico ou eletrOnico, constando as seguintes indicaçOes e 
exigéncias: 

Razão social, CNPJ, endereço completo da sede da proponente, banco, agência, 
conta corrente, telefone e fax atualizado; 

Prazo de vaUdade da proposta, o qua] näo poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos; 

A proposta de preços deverá ser apresentada corn o preço da mão-de-obra para a 
execução dos serviços cotada pelo valor de homem/hora trabaihada; 

A Contratada deverá oferecer sobre os preços de peças novas originais ou similares, 
bern como sobre os preços da lista de serviços constantes da tabela das respectivas 
rnontadoras e/ou concessionários: 

• 	Conceder percentual de descontos sobre o valor da lista de precos de 
serviços emitida pelos respectivos fabricantes e/ou concessionários dos velculos que 
tiverem as peças e/ou acessórios substituldos, nao podendo ser inferior a 10% (dez 
por cento); 

• 	Conceder percentual de descontos sobre o valor da lista de pro cos do 
pecas e acessOrios emit/dos pelos respectivos fabricantes e/ou concessionários dos 
ye/cubs que tiverem as peças e/ou acessOrios substituldos, não podendo ser inferi 
a 15% (quinze por cento); 

Na impossibilidade de a contratada apresentar a Tabela de Preços de peças do 
fabricante, o desconto será calculado obedecendo a seguinte ordem: 

a) Orcamento da concessionária autorizada da marca do veiculo ou rnáquina; 
b) Precos Praticados no mercado local; 
c) Preços praticados no balcäo da contratada. 	 - 

0 percentual de desconto poderá ser apresentado corn ate duas casas decimals, 
estando inclusas no vaior obtido, após sua aplicaçâo, todas as despesas incidentes sobre o 
produto e/ou serviço a ser adquirido; 
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0 desconto proposto pela(s) licitante(s) vencedora(s) terá vigéncia de 12 (doze) 
meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverá ser firmada dentro 
do prazo de validade do desconto proposto; 

Nos preços deverào estar incluIdos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bern 
como qualquer outra despesa direta e indireta incidentes ate a efetiva entrega do material 
e/ou prestação de serviços. 0 preco de referéncia das peças e/ou serviços é a constante 
das tabelas pUblicas oficiais dos fabricantes e/ou concessionãrios. 

9. DA GARANTIA E PRAZO DE ExEcuçAo DOS SERVIOS 

Os servicos executados deveráo ter garantias mInimas de tempo e/ou quilometragern 
de acordo corn as inforrnacOes constantes e/ou contidas nas listas de precos de servicos 
ernitida pelos respectivos fabricantes e/ou concessionários dos veiculos que tiverern as 
peças e/ou acessórios substituidos. No ato da devoluçào do velculo, a contratada deverá 
fornecer Certificado de Garantia, através de documento próprio ou anotação (irnpressa ou 
carirnbada) na Nota Fiscal; 

Os serviços deverão ser executados no prazo de ate 03 (trés) dias Oteis, contado da 
aprovação do orçamento prévio pelo contratante; 

Ocorrendo defeito durante a periodo de garantia, a contratada será cornunicada e 
deverá no prazo de ate 03 (trés) dias iiteis, contado do recebimento da comunicaçäo do 
setor responsável, providenciar a devido reparo, sem qualquer onus para rnunicipio; 

Todo veiculo que tenha sofrido manutencao corretiva pela contratada, terá garantia 
minima de 90 (noventa) dias, para serviços, portanto quando houver solicitacao de 
manutenção do veiculo, nesse perlodo, na Ordem de Serviço deverá constar, corn 
destaque, a termo: "veiculo em Garantia de Manutençao". 

10. OBRGAcoES DA CONTRATADA 

Sem prejuIzo do integral cumprimento das disposiçoes deste Procedirnento 
Licitatório bern coma das obrigacöes decorrentes do contrato, cabe a contratada: 

Zelar pela fiel execuçâo do ajuste contratual, utilizando-se todos as recursos 
rnateriais e humanos necessários para tanto; 

Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos, causados a CONTRATANTE 
ou a terceiros, par dolo ou culpa, na execução do contrato, bern corno, por qualquer que 
venha a ser causados par seus prepostos, em idênticas hipóteses; 

Responder pelos encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais, cornerciais e 
tributários, resutantes da execucão do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, corn 
suas alteraçöes; 

Arcar corn todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas corn a execução do 
objeto da contratacãa, tais como: transporte, frete, carga e descarga, etc.; 

Manter-se durante toda a execuçào do contrato, em compatibilidade corn as demais 
obrigacoes assurruidas, todas as condiçães de habilitaçâo e qualificacão exigidas na licitaçäo 
que darâo origern ao cordrato; 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina, TeL (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 12.064.282./0001-70 
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A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Adrninistraçao, em caso de 
rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93; 

A CONTRATADA corn prom eter-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos 
serviços fornecidos, bern como, efetuar a substituiçào, e totalmente as suas expensas de 
qualquer produto/serviço fornecido fora das especificaçães constantes da proposta 
a presentada; 

Correrào por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da 
prestaçäo dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei no 
8.666/93 corn ss aiteaçôes; 

Não transferir a outrern, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa 
anuëncia da CONTRATANTE; 

Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-lo de acordo 
corn as especificaçöes constantes da proposta e/ou instrucöes do contrato; 

Cornunicar imedialamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do 
contrato, qualquer anormalidade verificada; 

Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados a Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou 
culposarnente; 

Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-Ihe, integralmente 0 

onus decorrente, i ride peidentemente da fiscalizaçao exercida pela CONTRATANTE; 

Arcar corn eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocaaos pal inefici6ncia ou irregularidade cornetida por seus empregados ou prepostos, 
na execução do contrato; 

Indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e 
receber comuncaçOes ou transrniti-las ao executor do contrato conforrne estabelecido no 
art. 68 da Lei n° 8.666/93; 

inforrnar na proposta a qualificacao do Representante autorizado a firrnar o contrato, 
ou seja: nome cornpleto, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade 
e Profissão, informando qual a instrurnento que lhe outorga poderes para firmar a referido 
contrato (Contrato Social ou Procuracäo); 

Em nenhuma hiptese veicular publicidade ou qualquer outra informaçäo a cerca das 
atividades objeto do contrato. sem prévia autorizacâo da CONTRATANTE; 

Assurnir todas e quaisquer reclamaçoes e arcar corn os onus decorrentes de açOes 
judiciais, por prejuizos ávidos e originados da execução do contrato, e que sejam ajuizados 
contra a CONTRATANTE porterceiros; 

Subrneter-se a mais ampla fiscalizaçâo da CONTRATANTE, por meio de seu 
ficais/gestores a qualquer época durante a vigéncia do Contrato, a qual poderá ser efetuada 
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nas dependêricias da CONTRATADA, visando o rigoroso cumprimento das obriga 
contratuais; 

Curnprir, durante a execuçào dos serviços, todas as leis e posturas federais, 
estaduais ou municipais vigentes e atinentes, sendo a Cinica responsável por prejuIzos 
decorrentes de infraçöes a que houver dado causa; 

Empregar mào-de-obra especializada, trabaihadores e produtos em quantidades 
suficientes para atender as demandas da contratante; 

Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, as esdarecimentos e as 
informaçöes técnicas pertinentes ao objeto deste procedimento licitatório; 

Efetuar a troca das pecas ou acessórios que no atenderem as especificaçöes do 
objeto; 

Arcar corn qualquer prejuIzo causado a Administraçao ou a terceiros p or seus 
empregados ou prepostos, no cumprimento e execução dos serviças de manutençáo, seja 
preventiva, de correçào ou reparos, resultantes em indenizacão a Administração; 

Os servicos de rnanutencao preventiva e corretiva nos velculos deverão atender, 
rigorosarrente, as Normas Técnicas apicáveis e recomendadas pelos fabricantes; 

Comprovar, sempre que solicitado pela Prefeitura, a origem das peças e 
componentes utilizados na realizaçào dos serviços contratados; 

Responsabilizar-se expressamente par quaisquer danos causados aos 
equipamentos e a outros bens de propriedade do Municipio, desde que, comprovadamente, 
tenham ocorrido quando da prestaçào dos serviços de manutenção ou sejam ocasionados 
por empregados da coritratada ou prepostos; 

Responsabilizar-se par quaisquer acidentes que venham a serem vItimas Os seus 
empregados quando em servico, par tudo quanta as leis trabaihistas e previdenciárias Ihes 
assegurem e demais exigéncias legais para a exercicio das atividades; 

Responder par danos e desaparecimentos de bens materiais, acessórios e avarias 
causadas por sew. empregados ou prepasta a CONTRATANTE au a terceiros, desde que 
fique corriprovada sua responsabilidade, de acordo corn a art. 70, da Lei n° 8.666/93; 

Aceitar riovos velculos que venham ser adquiridos pelo MunicIpio, posteriormente. 

11. oBRGAçoES DA ADMINISTRAcA0 

Sem prejuizo do integral cumprimento de todas as demais obrigacoes decorrentes 
contrato. cabe Ei contratante: 

Proporcionar todas as facilidades para que a fornecedor possa cumprir su 
obrigacoes contratuais dentro das normas e condiçöes deste procedimento icitatório; 

Rejeitar, no todo ou em parte, peças e/ou acessOrios fornecidos, bern coma 
serviços prestados em desacordo corn as obrigaçöes assumidas pelo fornecedor; 

Efetuar o pagameita nas condiçoes pactuadas; 
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Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas nas peças e/ 
acessórios fornecidos, bern como os serviços prestados, para imediata substituiçâo; 

\Jerificar a regularidade de recoihimento dos encargos soclais antes do pagarnento. 

Designar a responsável pela fiscalizacao do Contrato. 

12. DO ORGAO SOLICITANTE E DA D0TAçA0 0RcAMENTARIA 

A despesa decorrente da execuçâo do objeto desta ticitação poderá ocorrer no 
exercicio de 2016, sendo que o programa de trabaiho e o elemento de despesa especIfico 
constarão quando for formalizado o contrato ou outro instrumento hábil, art. 7 0  § 2 da Lei 
7.892/13; 

As despesas poderão ocorrer por conta do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, 
FUNDE, PAB, FMS, FMAS, Dotação Orçamentária - 04.122.0005.2040.0000 - 

Manutencào dos Serviços de Administracao Geral - 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção 
dos Servicos Municipais de SaUde —12.361.0030.2203.0000 - Manutenção e 
desenvolvimento do ensino fundamental-40% FUNDEB -04.122.0005.2045.0000 - 

Manutenção das Atividadas da AERG - 08.244.0016.2150.0000 - Manutençao dos Serviços 
de Assistência Social - 20.605.0055.2500.0000 - Administraçao da Secretaria de 
Agricultura, Atividade - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica e 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 

Os vaicres estirnados acima, não obriga o municIpio a utilizar as servicos nos 
quantitaitivos aqul constantes, assim como também não exime a contratada de executar as 
serviços em quantidades rnaiores. 

13. OA ESTIMATIVA DE VALOR 

Fela natureza do objeto nao e possivel definir previamente a quantitativo a ser 
demandado peta Administracão por tipo de velculo ou máquina. 

Para deinicao da previsào da despesa objeto da Iicitaçao pelo perIodo contratual a 
ser determinado pela Administração, foram utilizadas informaçöes corn base nas despesas 
efetuadas corn a rnanutencão e conservação dos velcutos constando valores empenhados 
para as despesas efe.uadas nos veiculos/máquinas no ano de 2016, conforme 
detaihamento no ANEXO I deste Termo de Referência. 

Considerando-se, as despesas realizadas nos veiculos ou máquinas pertencentes ao 
patrimOnio municipal bern como a previsão de despesas para a realização de serviços de 
manutencáo preventiva e corretiva dos velculos e máquinas das diversas secretarias e 
órgãos do municIplo pi -0-  o aro de 2016, identificou-se o valor global estirnado de R$ 
320.000,00 (trezentos e virte mil reais). 

LOTE I - Serviços de manutencao corretiva em veiculos automotores, tratores 
agricolas. maquinas e equipamentos pertencentes a prefeitura municipal de Redencão do 
Gurgué - Pt, nova valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
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LOTE II 	Servicos de manutenção corretiva em tratores agrIcolas, maqu 
equipamentos pertencentes a prefeitura municipal de Redençäo do Gurgueia - P1, 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reals) 

LaTE 1! - Serviços de anternagem, desamassamento, pintura, tapeçaria e 
vidracaria em veiculos automotores, tratores agrIcolas, maquinas e equipamentos 
pertencentes a prefeitura municipal de Redenção do Gurgueia - P1, nova valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reals). 

LOTE IV - Aquisção de peças para aplicação nos veIculos automotores, tratores 
agrIcolas, maquinas e equipamentos pertencentes a prefeitura municipal de Redençâo do 
Gurgueia - Pt, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reals). 

14. DA LEGISLAçA0 VIGENTE 

0 Procedimento Licitatório deverá observar as normas e procedimentos contidos na 
Lei Comolementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 subsidiariamente as normas da Lei 
8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 

No âmbito da Tomada de Preços, a adjudicacao significa tao somente o registro dos 
preços ofertados, sendo que para a presente contratação será registrado o percentual de 
desconto oertsoo, 

A existência oa Tomada de Precos não obriga a Administração a efetivar as 
contrataç.öes poi ,  esse meio, sendo facultada a aquisição de produtos e/ou serviços, 
respeitada a Iegislaçäo reiativa as licitaçoes, sendo assegurado a detentora do contrato o 
direito de preferéncia em igualdade de condiçöes; 

Urna vez regisiaco(s) 0(s) percentual (is), a Administraçào poderá convocar a 
detentora do menor preço a fornecer os respectivos materials e/ou prestação de servicos, na 
forma e condiçöes fixadas neste Termo, no Edital e no contrato. 

15. DA r-lscAuzAçAo 

Será designado pea Administraçào o Gestor/Fiscal do contrato que serã responsável 
pelo acompanharnento e fiscalizaçào da sua execucão, anotando em registro prOprio as 
ocorréncas relacioriadas corn o fornecimento do objeto, determinando o que for necessário 
a regularizacâo das faltas ou defeitos observados; 

As decisöes e providências que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do contrato / 
deverão sec soikitaaas a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas f 
convenientes. fl 

16. DO PAGAMENTO 

0 pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Administração, ate 30 dias 
apôs a solicitaçâo que deverá ser protocolada ate o 50  (quinto) dia do mês subsequente ao 
do fornecimento. acornpsnhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente corn recibo em 04 
(quatro' vas de igual valor, cópia do contrato, nota de empenho, cOpia das certidöes de 
regularidaae junto ao INSS, certidão negativa de débitos trabalhistas, FGTS, certidäo( 
conjunta de débitos fiscais junto a uniao, certidão negativa de débitos junto a SEFAZ, 
certidão negativa de dit3s municipais, autorização de fornecimento do objeto, firmado pela 
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A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente Os produtos e/ou 
serviços fornecidos a que se referir; 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçães serão devolvidas a 
CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da apresentaçäo da documeritação devidamente corrigida e válida, nâo ocorrendo neste 
caso, quaisquer onus por parte da Administração; 

Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de 
liquidaçâo ou qualquer obrigacâo financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou 
falta de entrega do produto e/ou prestacao de serviço. 

17. FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverâ ser realizado corn base na Lei Federal no. 8.666/93, corn 
alteracoes posteriores, Lei Complementar no 123/06 e demais normas regulamentares 
aplicáveis a espécie. 

Redençäo ao Gurguéi 	de marco de 2017. 

, 7~ 	'v'w" mL, 
José Roberto Maia Neto 

Secretário Municipal de Administração 

Aprovo o presente tenl)Q de referenda. 

J'os'é' Sena Santos 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
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LOTE I - SERVIOS DE MANuTENcA0 CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDEN9A0 DO GURGUEIA - P1.  

ORD VEICULO /MA 	INA QU 
TWO DE 

COMBUSTIVEL 
ANO DE 

FABRIcAcA0 
PLACA 

TOTA L 
QUANT. UNID 

VALOR 
ESTIMADO 

1 AMAROK DIESEL 2016 PlO 0633 

800 
HORA 

/ 
HOMEM 

80.000,00 

2 CAAMBA TECTOR TRAQADO 6X4 DIESEL 2013/2014 OUX 2918 

3 CARROçA (TRATOR VERMELHO DIESEL 

4 CARROAVELHA DIESEL 

5 CELIA GASOLINA 2004 JFP 6386 

6 FIAT UNO GASOLINA 2011/2012 
ODW 

7 GOL GASOLINA 2016 PIL 8073 

- 

8 
GRADE (TRATOR VERDE) 14 
DISCO MARCHAS 06  

- 
GRADE (TRATOR VERMELHOR) 15 
DISCO MARCHASO8  

10 GRADE BALDAN 14D 

11 GRADE BALDAN 16D 

12 L200 DIESEL 2005 LWF 1663 

13 MOTO BROS GASOLINA 2005 

14 MOTO CARGO 	 GASOLINA 2005 JFP 4726 

15 MOTOXLR 125 	 GASOLINA 2005 

16 ONIBUS 	 - 	 DIESEL 2013 OUB 9819 

17 ONIBUS IVECO 	 DIESEL 2010 NIH 6633 
- 

18 ONIBUS VOLARE DIESEL 2004 LWJ 3424 

19 ONIBUS VW 15.190 eode. hdore DIESEL 2011 N1V3818 

20 ONIBUS VW 15.190 eod e. hd ore I DIESEL 2013 

21 ONIBUS VW 15.190 eod e. hd ore II 	DIESEL 2013 OUA 8661 

22 PA CARREGADEIRA 	 DIESEL 2015 

23 PATROLCART 120 K 	 DIESEL 2012/2013 

24 PIPA 	 DIESEL 2013 0EA0309 

25 RENAUT MASTER 	 r DIESEL OEF 3587 

26 RETRO ESCAVADEIRA 	 DIESEL 2012/2013 JCB C-03 

27 S10 (NOVA) AMBULANCIA 	 DIESEL 2013 PIB 3106 

28 SlO (VELHA) AMBULANCIA 	DIESEL 2010 LVM 8015 

29 SAVEIROAMBULANCIA 	 DIESEL 2013 

- 

30 
TRATOR JOHN D. NOVO (VERDE) 	DIESEL 
7.500  

2016/2016  

- 

31 
TRATOR JOHN D. 5705 4X4 	TDIESEL 
SIMPLES  

2011/2012 

32 TRATORMF 4292(VERMELHO) 	DIESEL - 2015/2016 MF 4292 
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LOTE II- SERVIOS DE MANuTEN4;A0 CORRETIVA EM TRATORES AGRICOLAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS'- 
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDEN9A0 DO GURGUEIA - P1.  

ORD VEICULO /MAQUINA 
TWO DE 

COMBUSTIVEL 
ANODE 

FABRIcAcA0 
PLACA QUANT. UNID. 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 
1 CAAMBA TECTOR TRAQADO 6X4 DIESEL 2013/2014 OUX 2918 
2 CARROQA (TRATOR VERMELHO DIESEL  
3 CARROAVELHA - DIESEL  

GRADE (TRATOR VERDE) 14 
DISCO MARCHAS 06  
GRADE (TRATORVERMELHOR)15 
DISCO MARCHAS 08  

500 
I-$ORA 

/ 

 HOMEM 
50.00000 

6 GRADE BALDAN 14D 
7 

AD PA CARREGEIRA 
GRADE BALDAN 16D____  

8 DIESEL 2015 
9 PATROLCART 120 K DIESEL 2012/2013  
10 PIPA  DIESEL 2013 OEA 0309 
11 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 2012/2013 JCB C-03 

TRATOR JOHN D. NOVO (VERDE) DIESEL 2016/2016 7.500  

13 
TRATOR JOHN D. 5705 4X4 DIESEL 

2011/2012 SIMPLES 
MF 4292  14 TRATOR MF 4292 (VERMELHO) DIESEL 2015/2016 
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LOTE Ill - SERVIOS DE LANTERNAGEM, DESAMASSAMENTO, PINTURA, TAPEARIA E VIDRAcARIA EM VEICULOS 
AUTOMOTORES, TRATORES AGRICOLAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PEERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL 

DEREDENcA0 DO GURGUEIA - P1.  

ORD VEICULO /MAQUINA 
TWO DE ANODE 

PLACA QUANT. UNID 
VALOR 

COMBUSTIVEL FABRIcAcA0  TOTAL  ESTIMADO 
1 AMAROK DIESEL 2016 PlO 0633 

2 
CAAMBATECTOR DIESEL 2013/2014 0UX2918 
TRAADO 6X4  
CARROçA (TRATOR 

DIESEL VERMELHO  
4 1 CARR0cAVELHA DIESEL  
5 ICELTA  GASOLINA 2004 JFP 6366 

6 FIAT UNO GASOLINA 2011/2012 
ODW 

 4385 
7 GOL GASOLINA 2016 - PIL 8073 

8 
GRADE (TRATOR VERDE) 
14 DISCO MARCHAS 06  

- GRADE (TRATOR 
9 VERMELHOR) 15 DISCO 

MARCHAS 08  

500 
HORA 

 HOMEM 50.000,00 

10 GRADE BALDAN 14D  
11 GRADE BALDAN 16D  
12 L200 DIESEL 2005 LWF 1663 
13 MOTO BROS GASOLINA 2005  
14 MOTO CARGO GASOLINA 2005 JFP 4726 
15 MOTOXLR 125 GASOLINA  2005  
16 us DIESEL 2013 OUB 9819 
17 ONIBUS IVECO DIESEL 2010 NIH 6633 
18 ONIBUS VOLARE DIESEL  2004  LWJ 3424 

19 iUSVW15.190 eode. DIESEL 2011 NIV 3818 
hd ore 

- 

20 
ONIBUSVW15.l9oeode. 

DIESEL - 2013 OUH 
hd ore 2971 

- 21 ONIBUSVWI5.190 eode. DIESEL 2013 OUA 8661 
hd ore 11 

22 PA CARREGADEIRA 	D I ESEL  2015  
23 PATROLCART 120 K 	DIESEL 2012/2013  
24 PIPA 	DIESEL 2013 OEA 0309 

AUi-_MASTER 	DIESEL OEF 3587 
26 RETRO ESCAVADEIRA 	DIESEL 2012/2013 JCB C-03 
27 510 NOVA)AMBULANCIA 	DIESEL 2013 PIB 3106 

28 
so (VELHA) 	 I DIESEL 2010 LVM 8015 
AMBULANCIA  

29 SAVROAMBULANCIA 	DIESEL 2013  
TRATOR JOHN DNOVO 	I DIESEL 2016/2016 
(VERDE) 7.500 _  
TRATOR JOHN D. 5705 	DIESEL 2011/2012 
4X4 SIMPLES 

32 
TRATCR MF 4292 	DIESEL 2015/2016 MF 4292 
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ANEXO I 

LOTE IV - AQUISIcAO DE PEAS PARA APLICAcAO NOS VEICULOS AUTOMOTORES, TRATORES AGRICOLAS, 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PEERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENAO DO GURGUEIA - P1. 

OR 
VEICULO !MAQUINA 

TWO DE ANO DE-  UNID 
VALOR 

COMBUSTIVEL FABRICAcA O 
PLA CA ESTIMADO 

TOTAL  
1 AMAROK DIESEL 2016 PlO 0633 

2 
CAAMBATECTOR 

DIESEL 201312014 OUX 2918 
TRAADO 6X4  
CARROçA (TRATOR 

DIESEL 
VERMELHQ__  

4 1 CARROCAVELHA DIESEL  
CELTA GASOLINA 2004 JFP 6386 

6 FIAT UNO GASOLINA 201112012 
ODW 

 
4385 

7 GOL GASOLINA 2016 PIL 8073 

8 
GRADE (TRATOR VERDE) 14 
DISCO MARCI-IAS 06  
GRADE(TRATOR 

9 VERMELHOR) 15 DISCO 
MARCHAS08  

1400 
HORA 

HOMEM 
140.000,00 

10 GRADE BALDAN 145  
11 GRADE BALDAN 16D  
12 1200 DIESEL 2005 LWF 1663 
13 MOTO BROS 

MOTO CARGO 
GASOLINA 2005  

14 GASOLINA 2005 JFP4726 
15 MOTO XLR 125 GASOLINA 2005  
16 ONIBUS DIESEL 2013 OUB 9819 
17 ONIBUS IVECO DIESEL 2010 NIH 6633 
18 ONIBUS VOLARE DIESEL 2004 LWJ 3424 

ONIBUS VW 15.190 eod e. hd DIESEL 2011 NIV 3818 
ore 

20 
iThUSVW15.190 eode.hd 

DIESEL 2013 
OUH 

ore I 2971 
- 

21 
iiäUSVW15.190 eode.hd DIESEL 2013 0UA8661 

ore II 
22 KARREGADEIRA DIESEL 2015  
23 PATROLCART 120 K DIESEL 201212013  
24 PIPA  DIESEL 2013 0EA0309 
25 RENAUT MASTER DIESEL OEF 3587 
26 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 2012/2013 JCB C-03 
27 S10( OVA) AMBULANCIA DIESEL 2013 PIB 3106 
28 S10(VELHA) AMBULANCIA DIESEL 2010 LVM 8015 
29 SAVEIROAMBULANCIA DIESEL 2013  

TRATOR JOHN D. NOVO DIESEL 2016/2016 
(VERDE) 7.500 
TRATOR JOHN D. 5705 4X4 DIESEL 2011/2012  
SIMP  
TRATOR MF 4292 DIESEL 2015/2016 MF 4292 
VERMEU9)-__ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 043/2017 
TOMADA DE PRE0S N°. 00212017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 
CC'NTATO No 	I217 

cv&4o &e i1..OsS& 	
opAG._J_ 

ANEXO II 

MINUTA CONTRATUAL 

Contrataçào de empresa para 
que entie si celebram a Prefeitura Municipal de 
Redençào do Gurguéia - Pt e a empresa 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1, corn sede na 
cidade de 1edenção do Gurguéia - Pt, localizada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, 
em Reaençäo do Gurguéia - P1, CNPJ (MF) N° ..................por rneio do Exmo. Sr. Prefeito 
Municipa Sr. , brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 
portador cJa carteira de identidade no .....................e do CPF n° .....................doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro ado, a empresa ..................corn sede e foro na 
cidade de ...............Estado do ...............estabelecida a ..............., n o  ........... inscrita no 
CNPJ (MF) sob o no ..............e lnscrição Estadual n° ................. aqui representada par seu 

, (cargo, name completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF e no do 
R G. a andereço do reprssentante), doravante denominada CONTRATADA, em 
conforrriiada corn as normas da Lei n° 8.666, de 21/06/93, corn as alteraçães nela 
introdu--, ':Jas ate a presente data, as quais submetem as partes para todos as efeitos, tern 
justo e aco:dauo celebrar a presente Contrato, conduzido sob o regime de empreitada par 
preço gicoa, regerido-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 0 resente contrato tern par objeto a prestação de serviços I o fornecimento 
de , conforms especificaçöes e quantitativos constantes na Tomada de 
Preços 00212017.. 

1 .1 .1. A forma pela qua[ deverâo ser executados as serviços / as fornecimentos licitados 
e as diversas obrigaçöes do licitante adjudicatário do objeto desta licitação estâo registradas 
neste EditaI, na Minuta do Contrato, na proposta e anexos que, igualmente, integram 0 

dossiê de inforrnay3es sabre a iicitacão. 

1.1.2. 0 Contratado excutará a objeto deste contrato, responsabilizando-se pela 
qualidads dos matedais e servicos executados/fornecidos para esta finalidade, inclusive a 
prornoção de readequaçöes, sempre que detectadas impropriedades que possam 
cornpromneter a consecuçãc do objeto pactuado; 

CLAUSULA SEGUNDO 
DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM 0 CONTRATO 

2. 1 . São partes comr.plernentares deste Contrato, independentemente de transcri 

2.1 . 1. Frocesso Administitivo n O  2017, Tomada de Preços n°. /2017; 

2.1.2. Proposta apresentada pela Contratada; 

Rua do Ferr&ro. sin, Bairro Planaltina, Tel. (Oxx89) 366-1166 - cNPJ. 12.064.282./0001-71 
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2.1.3. Seus anexos, despachos e pareceres que o encorparn. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A ExEcucAo DOS 

SERVIOS 

3.1. A apareihagem e o material riecessários a execucão dos trabalhos serão de 
responsabilidade e onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a 
CONTRATANTE nâo emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, apareihos ou 
velculos. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS NORMAS E ESPECIFCAçOES DOS BENS E DA EXECUçAO 

4.1. Os serviços I fornecimentos ora contratados obedecem rigorosamente as 
especiflcaçöes dos anexos, os quais fazem parte integrante do Edital da Tornada de Preços 
n°. _!0i7, :eservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os que não estiverern de 
acordo corn as referidas especificaçöes, sern que caiba a CONTRATADA direito a qualquer 
reclarnacão ou indenizacao. 

CLAUSULA QUINTA 
DA APR0vAçA0 DOS SERVIOS 

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacoes e 
dernais e;emen.os técnicos referentes a execucâo dos serviços. Declara, ainda, que 
conhece tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que 
apresentou na licitçäo de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos 
preços propostos estão incluldos todos os custos, despesas e encargos que terá que 
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestação que Ihe será devida pela 
CONTRATANTE pela realizaço do objeto deste contrato. 

Parárafo Cirico - 0 rep:esentante da CONTRATADA, acirna identificado, declara sob 
as penas th iei qua dispöe de poderes suficientes a celebração deste contrato. 

CLAUSULA SEXTA 
DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. Confo.me Proposta apresenta a prefeitura Municipal pagará o valor de R$ 
(..................), que representa o montante da proposta da CONTRATADA. 

6.1.1. Os pagarnentos seräo realizados conforme a realização dos serviços / 
fornecimento de pecas, corn a decido visto do funcionário responsável pelo recebirnento. 

6.1.2. 0 valor acima, não obriga o rnunicpio a utilizar os serviços/fornecimento nos 
quantitativos aqui constantes, assim como também nâo exirne a contratada de executar os 
servicos em quintdaJes maiore;. 

CLACJSULA SETIMA 
JAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

8.0. A CONTRATADA se obriga a: 

7.1. 	Sam prejuizo do integral curnprimento das disposicöes deste Procedi 
Licitatdrio barn coma das ogaçöes decorrentes do contrato, cabe a contratada: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 12.064.282./0001-70 
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7.1.1. 	Zelar pela fiel execuçäo do ajuste contratual, utilizando-se todos Os recursos 
rnateriais e humanos necessários para tanto; 

7.1.2. 	Responder por qucisquer danos, perdas ou prejuizos, causados a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execuçâo do contrato, bern como, por 
qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses; 

7.1.3. 	Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comercials e 
tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, corn 
suas alteraçôes; 

7.1.4. 	Arc 	corn todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas corn a 
execuçäo do 3bjeto da cor1trataç5o, tais como: transporte, frete, carga e descarga, etc.; 

7.1.5. 	Manter-se durante toda a execuçâo do contrato, em compatibilidade corn as 
dernais obrigaçöes assumidas, todas as condicoes de habilitação e qualificaçâo exigidas na 
licitação qua derão origem ao contrato; 

7.1.6. 	A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Adrninistração, ern caso de 
rescisäo administrative prevsta no Art. 77 da Lei 8.666/93; 

7.1.7. 	A CONTRATADA corn prometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade 
dos serviços fornecidos, bern como, efetuar a substituição, e totalrnente as suas expensas 
de qualquer pcoduto/serviço fornecido fora das especificaçöes constantes da proposta 
apresetd.; 

7.1.6. 	Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, 
transporte, dbjtc, encargos rabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes 
da prestação dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei n° 
8.666/93 corn suas alteraçöes; 

7.1.. 	No trar1sferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sern prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE; 

7.1.10. Assumir irteira responsabffidade pela execução do contrato e efetuá-lo de 
acordc cum as zzpecificag6es constantes da proposta e/ou instruçöes do contrato; 

7.1.11. Comunicar irnediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da 
fiscalização do contrato, qualquer anorrnalidade verificada; 

7.1.12. 	Responder civil e penalrnente por quaisquer danos rnateriais ou pessoais 
ocasionados a Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou 
culposan iente; 

7.1.13. 	F:scalizar  a perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-Ihe, 
integramente o 6,nus decoirente, independentemente da fiscalização exercida pela 
CONTRATANTE, 

7.1 . 4. Arcar corn eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados par inefciência ou irregularidade cometida por seus ernpregados ou prepostos, r 
na execução do contrato; 

7.'1.'. 5. Indicar CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento  
e receber comuricaç5as ou trensmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no 
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art. 68 da Lei no 8.666/93; 

	

7.1.16. 	Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar 0 
contratc, cu seja: nor.e omp1eto, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, 
NacionaUdade a Profissão, informando qual o instrumento que Ihe outorga poderes para 
firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuracao); 

	

7.1.17. 	Em nenhuma hipôtese veicular publicidade ou qualquer outra informaçào a 
cerca das ativdades objeto do contrato, sem prévia autorizacao da CONTRATANTE; 

7.1.18. Assurnir todas e quaisquer reclamaçães e arcar corn os onus decorrentes de 
açôes judicais, po prejuIzos ávidos e originados da execucâo do contrato, e que sejam 
ajuizados contr. a CONTRATANTE por terceiros; 

7.1.19. Submeter-se a mais ampla fiscalizaçâo da CONTRATANTE, por rneio de 
seus ficais/gestores a quaiquar epoca durante a vigéncia do Contrato, a qual poderá ser 
efetuaca r,as dependéncias da CONTRATADA, visando o rigoroso cumprirnento das 
obrigaçoes contratuais; 

	

7.1.20. 	Curnprir, durante a execucâo dos serviços, todas as leis e posturas federais, 
estaduais ou muncpais vige1tes e atinentes, sendo a (mica responsável por prejuIzos 
decorrentes de infraçães a que houver dado causa; 

	

7.1.21. 	Ernprear rnãcs-de-obra especializada, trabalhadores e produtos em 
quantid.des sufic tas pera atender as demandas da contratante; 

	

7.1.22. 	Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, os esciarecimentos e as 
informaçoes técnicas pertinentes ao objeto deste procedirnento Iicitatório; 

7.1.23. Efetuar a troca des peças cu acessOrios que nâo atenderern as 
especificaçöes do objeto; 

7. 1 .24. tkrcai ccm cualquer prejuIzo causado a Administracao ou a terceiros por seus 
empregados ou prepostos, no cumprimento e execuçâo dos servicos de manutenção, seja 
preventi'..a, de cc.r:câo ou reparos, resultantes em indenização a Administracão; 

7.1.25. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos velculos deverão 
atender, rig orosamerite, as Norrnas Técnicas aplicáveis e recomendadas pelos fabricantes; 

7.1.26. Comprovar, sempre que solicitado pela Prefeitura, a origern das peças e 
cornponentes u.lizados ne realização dos servicos contratados; 

	

7.1.27. 	Resporsabiiizar-se expressarnente por quaisquer danos causados aos 
equipamentos e a outros bens de propriedade do Municipio, desde que, comprovadarnente, 
tenharn ocorrido q.ado ca prestaglo dos serviços de manutençâo ou sejam ocasionados 
por empregados contretadc ou prepostos; 

	

7.1.28. 	Rasponsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serern vItirnas Os 

seus ex.prsaüos quando em servço, por tudo quanto as leis trabaihistas e previdenciárias 
Ihes assegurem e demais exigências legais para o exercIcio das atividades; 	 - 

7.1.29. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais, acessOrios W 
avarias causadas por seus empregados ou preposto a CONTRATANTE ou a terceiros, J 
desde qua fque c.ornprcvada sue responsabilidade, de acordo corn o art. 70, da Lei no 
8.666/93; 

Rua do Ferreiro. sin, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 12.064.282./0001-70 
Redericao do Gurguéia - PiauI 



SECRETARIA MUNICIPAL 
	 Pm  

CPL 

7.1.30. Aceitar novos veiculos que venham ser adquiridos pelo Mun 
posteriormente. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 

8.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

	

8.1.1. 	Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigaçöes contratuais dentro das normas e condiçöes deste procedirnento IicitatOrio; 

	

8.1.2. 	Rejeitar, no todo ou em paile, pecas e/ou acessórios fornecidos, bern como 
os servicos prestados em desaccrdc corn as obrigacöes assumidas pelo fornecedor; 

	

8.1.3. 	Efetuar o pagamento nas condiçöes pactuadas; 

	

8.1.4. 	C3mJnicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas nas peças 
e/ou acessórios fornecidos, bern como os serviços prestados, para irnediata substituição; 

	

8.1.5. 	Verificar a regularidade de recoihimento dos encargos sociais antes do 
pagamento. 

	

8.1.6. 	Desgrar o responsável pela fiscalizaçäo do Contrato. 

8.1.7. Reter es tributes a c;ontribuiçöes sobre os pagarnentos mensalmente efetuados, 
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislacão; 

8.1.8. Aplicr penaUdades, con -forme o caso. 

CLAUSULA NONA 
DA D0TAcA0 0RcAMENTARIA 

9.1. As despesa.s poderão ocorrer por conta do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, 
FUNDEB, PAB, FMS, FMAS, Dotaço Orcamentária - 04.122.0005.2040.0000 - 
Manutençâo dos Serviços de Administração Geral - 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção 
dos Serviços Municipas de Saüde —12.361.0030.2203.0000 - Manutencao e 
desenvolvimento do ensino fundamental-40% FUNDEB -04.122.0005.2045.0000 - 
Manutencão das Atividades da AERG - 08.244.3016.2150.0000 - Manutenção dos Servicos 
de Assistência Social - 20.635.0055.2500.0000 - Administração da Secretaria de 
Agricultura, Atividade - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica e 
3.3.90.30.00 - va•sria! de Consume. 

CLAUSULA DECIMA 
DA FORMA E C0NDIc6ES DE PAGAMENTO 

	

10.1. 	0 pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Administraçao, ate 30 
dias após a socitaçâo que deverá car protocolada ate o 50  (quinto) dia do mês subsequente 
ao do fornecirnento, acompanhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente corn recibo em 
04 (quatro) vias de igua vaicr, côpia do contrato, nota de ernpenho, cópia das certidôes de 
regularidade junto ac INSS, certidâo negativa de débitos trabaihistas, FGTS, certidâo 
conjunta de débitos fiscais junto a unic, certidão negativa de débitos junto a SEFAZ, 
certidào negativa de débitos :r;u,icipais, autorizaçâo de forriecimento do objeto, firrnado pela 
autoridade competente, e em conformidade corn o disposto no art. 40, inciso XIV, ailnea "a" 
da Lei 8.666/93. 
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10.1.1. A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos 
e/ou serviços fornecidos a que se referir; 

10.1-2. 	As notas fiscais/faturas que apresentarern incorreçôes serão devolvidas a 
CONTRATADA e neste caso a vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da apresentação da documentaçao devidamente corrigida e válida, nào ocorrendo neste 
caso, quaisquer onus por parte da Administraçäo; 

10.1 .3. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de 
liquidaçäo ou qualquer obrigacâo financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou 
falta de entrega do produto e/ou prestação de serviço. 

1C.2. Todos os pagametos deidos a CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno 
direito, quando Os valores respectivos sejarn depositados na Conta Corrente ................. 
mantida pela CONTRATADA junto ac Banco ..............., Agéncia .............valendo a 
Prefeitura Municipal como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os 
recibos dos depósiDs ou transfer -6- ncias bancárias; 

CLAUSULA DEC!MA PRIMEIRA 
REAJUSTAMENTO DE PREOS 

11.1. A F'refeitura poder estender Os serviços I fornecimento, mediante prévia 
comunicação esonta, a a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes 
contratuais, os acréscirnos ou supressöes que se fizerem necessários nas obras ate 25% 
(vinte e cinco por canto) do valor inicial atuaHzado do contrato; 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DOS TRLE3UTOS 

12:. Todos us trbutos quc incidirern ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 
os ser.'iços contratados, correrão por conta exciusiva da CONTRATADA e deverão ser 
pagos nas épocas devidas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DOS PRAZOS 

13.1. 0 prazo máximo para inIcio dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias 
consecutivos, contoc a parLir is data de expediçao da Ordem de Execução de Serviços; 

13.2. 0 des:--onto ç.ropcsto pela(s) licitante(s) vencedora(s) terá vigencia de 12 (doze) 
meses a contar da assinatura do contrato, que deverá ser firmada dentro do prazo de 
validade do desconto proposto; 

13.2.1. Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato 
e assegurada a manutenção de seu equilibria econômico-financeiro, de conformidade corn o 
disposto no § do Art 57, da Lei n 8.663/93 a suas alteraçöes, desde que justificado por 
escrito e devidarnente aprovado pela Prefeitura Municipal; 

13.3. Cs seiviços executados deverâo ter garantias minimas de tempo e/ou 
quilomeiragem de sccrdc corn as informaçöes constantes e/ou contidas nas listas de preços 
de serviços emitida pelos respectivos fabricantes elou concessionârios dos veiculos que 
tiverem as peças c/au acessôrios subsUtuldos. No ato da devolucão do velculo, a contratada 
deverá fornecor Certficado de Garantia, atravCs de documento prOprio ou anotaçâo 
(impressa ou carirnbaa) a Note Fiscal; 
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13.4. Os serviços deverão ser executados no prazo de ate 03 (três) dias üteis, contado 
da aprovaçâo do orçamento prévio pelo contratante; 

13.5. Ocorrendo defeito durante o perodo de garantia, a contratada será comunicada e 
deverá no prazo de ate 03 (três) dias üteis, contado do recebimento da comunicacao do 
setor responsável, providenciar o devido reparo, sem qualquer onus para municIplo; 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DA RESPONSABIL! DADE PROFISSIONAL 

14.1. A CONTRATADA assume inteira responsabihdade profissional pela execuçâo dos 
servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal, a designacão 
do dirigente 1.6cnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da 
CONTRATADA, acurnulando, se for c caso, as responsabilidades administrativas 
decorrentes, bern como comunicar previamente todas as substituiçôes que vier a operar em 
sua equipe técnica alocada acs tabalhos objeto do presente Contrato; 

Parágrafo Unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuçâo do 
Contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes par eta assumidas, todas as condicöes de 
habilitacâo e qualiIicação exigidas na licitacão. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos 
causados a Prefeitu -a Municipal ou a terceiros na execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortea, perdas ou destruicães, parciais ou totais, a pessoas, materials 
ou coisas, isentando o Municipk de Redenção do Gurguéia de todas as reclamaçaes que 
possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais reclamaçôes resultem de 
atos de prepostos sets ou de quaL3quer pesoas fisicas ou juridicas empregadas na 
execuçâo dos trabaihos. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA 
DA REPONSABLIDADE DA CONTRATADA 

16.1. A contratada obrga••se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para 
evitar danos a tercercs em consequências da execução dos trabalhos. Será de exciusiva 
responsabitidade da contratada a obrigação de reparar os prejuIzos que vier a causar, 
quaisquar que tenharn sido as medidas preventivas adotadas. 

16.2. A contratada sera ünica, integral e exctusiva responsável em qualquer caso por 
todos as prejuizos, de cualqLc: natureza, qua causer a Prefeitura Municipal ou, ainda, a 
terceiros, em decorrência da execuçäo dos serviços objeto do Contrato, respondendo por Si 

e por seus sucesscres. 

16.3. A conti -atada serâ, também, responsável por todos as onus ou obrigaçaes 
concernentes ieslaço social, trabathista, fiscai, securitria ou previdenciária, bem como 
todas as despesas decorrentes da execucão de eventuais trabalhos em horários 
extraordinários (diurrio ou noturno), em re,,umo, todos os gastos e encargos de material e 
mão-de-obra r,ecessârios a competa realizaçâo do objeto do Contrato e sua entre 
perfeitamente conciulda. 7 

16.4. A contratada deverá: 
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16.4.1. Providenciar, as suas expensas, cópi 
necessários a assinatura do Contrato, como também no decorrer da execuçao dos serviços; 

16.4.3 Responsabitzar-e pela efetivaçäo de seguros para garantia de pessoas e bens; 

16.4.6. Facilitar a ação da FISCALIZAçAO na inspecao dos servicos em qualquer dia 
ou hora, prestando todas as informaçSes e esclarecirnentos solicitados, inclusive de ordem 
administrativa; 

16.4.8. Rearar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, Os 
defeitos ou incorreçôes verificadas nos serviços, resultantes de execuçâo irregular, do 
emprego de i rs inecaquados ou nâo correspondentes as especificacöes. 

CL.&USULA DECIMA SETIMA 
DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS 

17.1. Alteraçoes do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas 
ao Contrato durante sui igência, mediante termos aditivos corn as devidas justificativas, 
nos segu[ntes casc.s: 

17.1.1. Unilateralmente pela Prefeitura Municipal: 

17.1.1.1. Quando necesia 	mcdficação do ialcr contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuiçâo quantitativa de seu objeto ate o lirnite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor ircia atuaizado do Contrato. Nenhum acréscirno ou supressão poderá 
exceder eats iriita. 

17.1.1.2. A coritratada se obriga a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os 
acréscimos ou supressöes qua se fizeram necessários na contrataçäo, na forma do artigo 
65 § 1 1  da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA 
DA FIscALZAcAo 

18.1. Será dasignado pela Administracao o Gestor/Fiscal do contrato que será 
responsáve p&o accmpanhamento a fiscalizaco da sua execuçäo, anotando em registro 
proprio as occrr'ncias acrnadas corn o fornecimento do objeto, determinando 0 que for 
necessárb regularizaço das faftas ou defeitos observados; 

18.2. As decisöes e providéncias qua ultrapassarern a competência do Fiscal do 
contrato deveréo ser solicitadas a seus superiore ir I tempo hébil para adoção das medidas 
convenentes. 

CLAUSULA DLCIMA NONA 
EXECUcAO E DO FORNECIMENTO 

19.1. 	A contratada deverá conceder o percentual de descontos sobre o valor da 
lista de preços de serviços ernitida pelos rspectivos fabricantes e/ou concessionários dos 
velculos qua tiveren as peç.as &ou aceasdos substituldos, não podendo ser inferior a 10% 
(dez par canto); ç 

19.2. 	Deverà conceder perc-ntual da dscc;tos sabre o valor da lista de preços de 
pecas e acessórios ernitido ps repect;vcs rab;lcantes e/ou concessionários dos 
velculos qua tivarem as peças e/ou acessóros substituldos, não podendo ser inferior a 15% 
(quinze por cento), 
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19.2.1. 	Na impossibilidade de a contratada apresentar a Tabela de Preços de peças 
do fabricante, o desconto será calcuado obedecendo a seguinte ordem: 

a) Orçamento da concessionAri autorizada da marca do veiculo ou máquina; 
b) Precos Pratcados no mercaco local, 
c) Preços praticados no balcäo da contratada. 

CLAUSULA VIGESIMA 
DAS PENALIDADES 

20.1. As penalidades administrativas aplicéveis a Contratada, por inadimplência, estão 
previstas nos artics ei, 37, 83 a aeus parág:afos, todos da Lei no. 8.666/93. 

20.2. A multa de more a ser apUcada per atraso injustificado na execuçâo do contrato, 
será calculada sobre o valor dos servicos nâo concluidos, competindo sua aplicaçao ao 
titular do órgào contratante, observando cs seguintes percentuais: 

20.2.1. de 0,3% (trés décirnos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente 
a 15 (quinze) ds; e 

20.2.2. de 0,5% (cinco décirnos por cento), por dia de atraso a partir do 16 1  (décimo 
sexto) dia, ate o 1Tte corraspondente a 30 (trinta) dias; e 

20.2.3. de '41, 0% (urn por cento), per dia do atraso a parr do 31 0  (trigesimo primeiro) dia, 
ate o lirnite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o 
contratc correspondenta, apUcando-•se a Contratada as dernais sançôes previstas na Lei n o . 
8.666193. 

20.3. Seré spcsca rnuta de 1 , ,--, % (urn e meio por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a Cot'atada: 

20.3.1. F'restar irfo.TaçSes inexstas ou obstacular o acesso a fiscalização da Prefeitura 
Municipal, no c...rnprrnentc. de sues ativdades; 

20.3.2. Desatender as determinaçöes da fiscalizacao da Prefeitura Municipal; e 

20.3.3. Corneter quaiquer infracão as normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondando ainda peas multas apiicadas pelos órgãos competentes em razâo da infraçao 
cometida. 

2C.4. Ser.' apcada multa de 2% (dei•per cento) sobre o valor da contratação quando 
a Contratada: 

20.4.1. Executar os services em desacordo corn normas e técnicas ou especificaçães, 
indeper.dentat.nt ds obrjaçào d' fazei as ccrrcôes recessCrias, as suas expensas; 

20.4.2. Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por 
imprudCncia, negCncia impericia dolo ou me fé, venha a causar danos a Contratante ou a 
terceiros, independentamere th obigaçã cia Contratada em reparar os danos causados;( 

20.4.3. Praticar per açao ou omissâo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligencia, 
irnperIca, doio e. ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, 
independenzernene c - .;sç.c oa Cortratade am reparar os danos causados. 
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20.5. ADVERTENCIA 

20.5.1. A aplicaço da penandade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

20.5.1.1. Descumprimento das obrigaçSes assumidas contratualmente ou nas licitaçöes, 
desde que acarretem pequeno prejuizo a Prefeitura Municipal, independenternente da 
aplicaçâo de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o 
prejuizo; 

20.5.1.2. Execucão insatisfatôria do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 
recornerde o enquadrarnento nos casos de suspensão temporária ou declaraçâo de 
inidoneidade; 

20.5.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvirnento aas atividades da Prefeitura Municipal, desde que nào sejam passiveis de 
aplicaçâo das sancöes de suspensào temporária e declaracao de inidoneidade. 

20.6. SUSPENSAO TEMPCRARIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINLSTR?.çAC PUBLIC-it  

20.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de 
Redençäo do Gurguéia pode ser apUcada aos licitantes e contratados cujos 
inadimpiernentos culposcs prej.dicarern o procedimento licitatório ou a execução do 
contrato, por fatos graves, caberido defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias üteis da data 
do recebimento da intimação; 

26...2. &.spensäo smporária do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal 
por prazo de ate 02 (dois) anos, nas seguintes situaçães: 

20.6.2.1. Atraso no cumprirnento das obrigaçöes assumidas contratualmente e na 
licitação que tenha acarretado prejuizos significatvos para a Prefeitura Municipal; 

20.6.2.2. Execução insatisfatôria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicaçao 
da sanco de adverténcia. 

20.6.2.3. Quando a licftante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido pela Prefeitura Municipal. 

20.6.2.4. Não conckir as services contratados; 

20.6.2.5. Prestar os services em desacordo corn as especificacaes ou corn qualquer 
outra irreguandade, contrariando o disposto no edital de licitaçao, nâo efetuando sua 
substituiçao ou correçao no prazo determinado pela Prefeitura Municipal; 

20.3.2.6. Corneter quaisquer outras irregularidades que acarretern prejuizos a Prefeitura 
Municipal, ensejando a resciso do contrato ou frustraçäo do processo licitatório; 

20.6.2.7. Praticar atos ilIcftos, visando frustrar as objetivos da licitação; 

20.6.2.8. Dmonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar corn a 
Municipal, em virtude de atos iicitos praticados; 

20.6.2.9. Rsproduzir, diu!gar ou utilizer, em benefIcio prOprio ou de terceiros, quaisquer 
inforrnaçOes de que seus empregaaos tenharn conhecirnento em razâo da execução deste 
contrato, sern consent, prévio da Prefeitura Municipal. 
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20.7. DECLARAçAO DE INIDONEIDADE PARA 
ADMINISTRAcA0 PUBLICA 

20.7.1. A deciaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal se 
constatada a má-fé, acâo malicios e piemeditada, evidência de atuaçâo corn interesses 
escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuIzos a Prefeitura Municipal. 

20.7.2. A declaraçao de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar corn a 
Adminstraco .nqLanto prdurareiT s motivos determinantes da punição ou ate 
que sea pomciida a . -eabitacao, perante a Prefeitura Municipal, após ressarcidos as 
prejuIzos e decorrido a prazo de 02 (dais) anos. 

20.7.3. A decaracâo de inidoneidade para licitar a contratar corn a Adrninistração 
Püblica será aplicaJa ao Ucitante ou contratado nos casos em que: 

20.7.3.1. Tenha sofrkic condenacão definitiva por praticarern, por rneios dolosos, fraude 
fiscal no recoliirneno de quaaquer tributos; 

20.7.3.2. Praticarem atos Uic1tos, visando frustrar as objetivos da licitacão; 

20.7.3.3. Demcnsarern nãc possuir idonedade Para licitar e contratar corn a Prefeitura 
Municipal, em vrtude de atos icitos praticados; 

20.7.3.4. R6produzirern, divlgarem ou utilizarem em beneficio próprio ou de terceiros, 
quaisquar nfonnaçOes de qua seus empregados tenham tido conhecimento ern razão de 
execução deste contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal, em caso de 
reincidência; 

20.7.3.5. Apr efflaoem a Prefeitura Municipal qualquer documento falso, ou falsificado 
no todo ou em pz.. :e, cern o objetivo de participar da licitacão, ou no curso da relação 
contratual; 

20.7.3.6. 	 fato apituiado Cofflo crime pela Lei 8.666/93. 

20.7.4. Independentemente das sançöes a que se referern os itens 20.2 a 20.3, 0 
licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, 
podendo air.da E. Prefeitura Municipai propor que seja responsabilizado: 

20.7.4.1. Civilmente, nos termos do Código Civil; 

20.7.4.2. Perare Os órgos kcumbidos de fiscalizaçäo das atividades contratadas ou 
do exercIcio profissional a eias pertnentes; 

20.7.4.3. Crirninarnente, na forma da legislação pertinente. 

20.8. Nenhum pagamento sera feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, 
antes que tal pena(idade seja descontada de seus haveres. 

20.9. As sç,s seräo apcadas peo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectho processo no prazo de 05 (cinco) dias üteis, corn excecão d( "  
declaraçâo de inidoneidade, cujo prazo de defesa e de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
conforme § 30 dc a.t. 87 cia Lei n' 8.566193. 

20.10. As muitas administrativas previstas neste iristrumento, não tern caráter 
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compensatório e assim, o seu pagamento nao eximirá a Contratada de responsabilid 
perdas e daios decorrentes das infraçoes cometidas. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA 
DA RESCISAO 

21.1. 0 Contrato a ser c&ebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da 
lei 8.666/93, nos casos: 

2 1 .1.1. Adrninstratvarner;te, rics seguintes casos: 

21.1.1.1. Não cumpñrnentc de c!áusulas contratuals, de especificaçöes, dos detalhes 
executivos ou de prazos; 

21.1.1.2. Cumprirnento irregular de cláusuas contratuals, de especificaçoes, dos 
detaihes €xecutivos ou de prazos; 

21. . .3. Lsnäo no sau cumprirnento, levando a Prefeitura Municipal a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

21. 1. !.A.  Atraso injustificado no inIcia dos servicos ou fornecimentos; 

21.1.1.5. A paalsaçäo cos serviçcs cu do fornecimento, sern justa causa e prévia 
comunicaçc a ?refeitura Municipal; 

21.1.1.6. A Sub.ontataçäo total cu parcial dc seu objeto, a associacao do licitante 
contratado a outrem, cessâo ou transferéncia total ou parcial, bern como fusão, cisão ou 
incorporaçäo do licitante contratado, não admitido previamente pela Prefeitura Municipal. 

21.1.1.7. Desatendimento as determinacoes regulares das autoridades designadas para 
acompanha: e fiscaar a sua e1ecuç5o, assim como a de seus superiores; 

21.1.1.8. Cometimento reiterado de faitas na execução do objeto contratado; 

21.1.1.9. Decretacâo cie faléncia ou a insauraçäo de inso$vência civil em condiçoes 
que, a juizo da Prefeiura Municipal, ponham em risco a perfeita execucâo dos serviços; 

21.1.1.10. Dissoluçao da sociedade contratada; 

21.1.1.11. Alteraçao social ou a rnodificaçao da finalidade cu da estrutura do licitante 
contratado qua, a jizo da Prefeitura Municipal, prejudique a execuçâo do Contrato; 

21. .12. Rw3es de interesse do serviço püblico de alta relevância e amplo 
conhecirnento. ustiticadas e determinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo 
adm inistrativo referente ao Contrato; 

21.1.1.13. Supressâo de serviços que acarretem modificaçOes do valor inicial do 
Contrato além dc irnite imposto ac contratado; 

21.1.1.14. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) cues, savo em caso de calamidade pUblica, gray 
perturbaçäo da ordern intema cu guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que totalizem 0 

rnesrno prazo, independentemente do pagamento obrigatôrio de indenizaçôes pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desrnobilizacöes. E assegurado ao licitante 
contraado, nesses casos, o direito de optar pea suspensão do cumprirnento das obrigacaes 
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assumidas, ate que seja normal izada a situaço; 
	 cp1. 

21.1.1.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura 
Municipal, em raâo da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso 
de calamidade püblica, grave perturbaçâo da ordern interna ou guerra, assegurado ao 
licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçães, 
ate que seja normalizada a situaçäo; 

21.1.1.16. Ocon.ricia de casc fctiuito ou de forca major, regularmente comprovado, que 
seja impeditivo da execução do Contrato; 

21.1.1.17. Descumprmento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuIzo das 
sançôes penas cabveis; 

21.2. Amigave:mente pelas partes. 

2'.'.3. Judiciafrriente. 

21.4. A rescisâo administrativa ou arnigável deverá ser precedida de autorizaçâo escrita 
e fundamenLad& da autcridade eompetnte. 

21.5. Os casos de rescisão contratual serào formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado a contradcno e a ampla defesa. 

CLJ&JSULA V1GESIMA SEGUNDA 
suBC0NTRATAçA0 E SUB-R0GAçA0 

22.1. 0 iicitante c3ntraado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente o objeto 
deste Edital por no haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia 
autonzaçâo, por escrito, obseniando-se, quando concedida autorizaçao para 
subcontataçâo. clebrar corn o terceiro a quern subcontratar, Contrato com inteira 
obediência aos termos do Contrato original firmado corn a Prefeitura Municipal e sob a sua 
inteira e exclusiva responsabildade e iião poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do 
valor do objeto contratado, na forms determinada pela Prefeitura Municipal. 

22.2. A ass iaua do contrato caberá scmente a empresa vencedora, por ser a ünica 
responsavel persr.te a Preeiva Municipal, mesmo qie tenha havido apresentacao de 
empresa a ser subcontrsitada pars a exeução de determinados serviços integrantes desta 
licitação. 

22.3. A Prefeitura Municipal se resera o direito de, após a contrataçäo, exigir que 0 
pessoal da empresa contraada a de suas subcontratadas Se submetarn a comprovacão de 
suficiência a set por ela realizada e de determiriar a substituição de qualquer membro da 
equipe que nâo as..eja apresentando o rendimento desejado. 

CLAUSULA VLGESMA TERCEIRA 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIOS 

23.1. ConclUoca os servcos, a 6 cornunicaçào formal pot escrito do adimplemento 	\ 
total da coilusão pelo licitante contiatado, a Prefeitura Municipal procederá ao recebimen o 
provisorio do objeto, pela FiSCAUZ.AçAC, mediante termo circunstanciado, assinado pela 	/ 

partes em ate 15 (quinz) rJas oi ccr.u:icaçâo escritS do Jicitante contratado. 

23.2. A Prefeitura Muriicip ieeera os servics em caráter definitivo em prazo não 
superior a 90 (noventa) dias ....o tecebimeito provisOrio. Durante o perlodo compreendido 
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entre o recebimento provisOrio e o recebmento definitivo, ficará o licitante contra1 
obrigado a efetuar reparos que, a juIzo da Prefeitura Municipal, se fizerem necessários 
quanto a qualidade e segurança do objeto. 

23.3. Encerrado o prazo fixado no suhitern anterior, o objeto será recebido 
definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado 
assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei no 8.666/93 e suas alteraçöes, sem 
prejuizo da cvis. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA 
DOS CASOS OMISSOS 

24.i. Os caos cmisos e os qte se ionarm controvertidos serão decididos pela Lei no 
8.666/93, garantick CONTRATADA o contraditário e ampa defesa de seus interesses. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA 
DA EFICACIA E DA VIGENCIA 

25.1. A vaUdade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a 
partir da pubcação, em extrato, na lmprensa Oficial, que será providenciada pela Prefeitura 
Municpat nos term33 ac P grfc Lnco do JSrt. 31 da Lei n O  8.666/93 e suas alteraçOes; 

25.1.1. 0 prazo para exacuço dos serviços / fornecimento de que trata este Contrato é 
de 12 (doze) mesas, podendo si prorcg2Jc ctrme a ei 8.666/93 e suas alteracôes. 

CLJWSULA VIGESIMA SEXTA 
rio FORO 

2€. 	r-ica .i€.ito o fo:c ia cdade de Rederçâo do Gurguéia - P1, como 0 ÜflICO 
competente para dilmir quaisquer dUvidas ou questöes oriundas deste Contrato. 

par. firtie e vaiidade de tudo o que flcou dito € aqui estipulado, Iavrou-se 0 

presente instrumento, em 03 (três) vas, que depos de lido e achado conforme, vai assinado 
pelas partes e testemunhas abai,o. 

Redenção cc Gurgueia - P ..........de ......................de 2017 

CONTRATAN IE 
	

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 	 2- 
CPF: 
	

CPF: 

Rua do Ferre'ro, s/n, Beirro Panatina, TeL (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 12.064.282.10001-70 	 (' 
Redencao do Gurgueia .- Piaui 



SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMIN1STRATIVO No 04312017 
TOMADA DE PREQOS N°. 002/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO III 

MODELO 3PCR)NAL, DE DECLIL\RAcAO SOBRE EMPREGADOS MENORES 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito 
no CNPJ n° .. ................ .... pot intermétho de seu representante legal o (a) Sr(a) 

.....portador (a) da Cart&ra d ldentidade n o  ..................... e do CPF n° 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor da oezoo is E;iri trabalho rioturno, perigoso ou insalubre e nâo emprega menor de 
dezesseis anos. 

E qs, Os nieres, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de 
atividau--s aspecifLcas desta Empresa, atuarn na condiçäo de aprendiz, observada a 
permissão legal. (Em cas3 de não configura a prátca da Empresa Declarante, excluir este 
parágrafo). 

Loca e Data 

N--. -n a asraura d 	pre,e:.ante legal. 
CPF, Carteira de ldentdada (N o Oigão Expeddor) 
Ca:go I Função 

Rua do Ferrero. sIr, Bairro PIanatina, TeL (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 12.064.282J000 1-710 

Redencao do Gurguéta - Piaui  

- 



SECRETARIA MUNICIPAL 	 . 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 043/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 00212017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IV 

MODELO (OPCICNAL) DE DEcLARAçA0 DE CONHECIMENTO DOS DETALHES 
EXEC UT! VOS 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito 
no CNPJ n° ..........................por intermdo de seu representante legal o (a) Sr(a) 

........., portador (a) da Carteira de Identidade n° .....................e do CPF n° 
, DECLARA, para Os devidos fins, que examinamos as detaihes executivos que 

acompa;rlar.-: este cit e TOMADA DE PREOS N°. 002/2017 e que conhecemos todos 
Os aspEctos pecLilares a execucäo dos serviços de que trata esta licitaçâo. Assim, 
declaramos dispor de todas as informaçães necessárias para fins de preparaçào de nossa 
PROPOSTA DE PREcOS. 

Local e Data 

Nome a assinatura do representante ieaI. 
CPF, Cartra de ldentdade IN e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funçâc 

Rua do Ferrero, sin, 8arro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 12.064.282.10001-70 
Redenção do Gurgueia 	 '.-'---, 



SECRETA RIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO t 
TOMADA DE PREOS N°. 002I2 
TIPO: NIENOR PRE GLOBPL.  

ANEXOV 

MC[ELO DE DEcLIRAcAc DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito 
no CNPJ no  .......................... por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

..........porLado (a) da Carteira de Identidade n° .....................e do CPF n° 
, ECLARA, oc penas ca le, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habi1itaç5o neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Local e Data 

Noma e assinatira c :epresentante legal. 
CPF, Cacteira de Identidade (N e Orgâo Expedidor) 
Cargo /Funcao 

4 
Rua do Ferreiro. sin, Bairro Planaltina, Tel (0xx89) 3566-1166 - t1PJ.12.O64.282.iOOO1-7O 

Redencao do Gurgueia - Piaui 



PPEFE/rURA DE ,  

SECRETARIA 
CAR 

C -A ce vos gev'te' 
/ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 043/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 002/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA DE PREOS (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia 
Corussão Pemiarierite de Licitação 
TOMADA DE PREOS W. 002/2017 
Reaencáo do Gurgueia / Piaui 
Prezados Senhores, 

Apds exames dos docurneritos de licitacão, propomos realizar os servicos constantes da 
nossa Proposta, oelo valor total de (valor total da proposta em cifras e por extenso) - para 0 
LOTE , II, m, IV - especifcar qual late a hcitante estará concorrendo), conforme planilhas de 
custos, em anexo. 

Informamos qua os pi-eços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade 
desta praposta. stão inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos 
e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferencas que porventura venham a ocorrer, 
resultantes de omissão ou incorreção na cotaçäo da proposta. 

Prazo de Execução dos serviços .  ............. ( ....... ) dias 

Prazo de 'vaidae das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancãrios: Conta Corente: Ag:  Banco:______ 

Declaramos que, caso seja ganhador da licitaçäo, entregaremos 0 material/serviços objeto 
desta licitaçao, estntarnente de a(.- ono corn o que determina o edital, pelos preços unitários e 
totais constantes de na proposta. 

Declaramos que. caso seamos vencedor da licitaçao, executaremos os servicos de acordo corn 
Os detaines executivos, especificaçOes técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, 
pelos precos unit.ãros e nos orazos constantes nesta proposta. 

Comorometerno-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da 
Licitacäo em epIgrafe, quai seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas. 

Loca! e Data 

Norn e assioatura do epentn legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
CaçJ :3 / Fur.ão 

4/ 

Rua do Ferrero, sin, Bairro Planaltina, Tel (0xx89) 3566-1166 - C 
Redencao do Gurguéia - Piaui 
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PROCESSO ADMINISTRATRIO No 04312017 
TOMADA DE PREOS N°. 002 12017 
TIPO: MENOR PREO GLOBIt.L POR LOTE 

SECRETARFA MUNICIPAL 

ANEXO VII 
(MODELO OPCIONAL - ME E EPP) 

DEC LA RA(,- AO—ME E EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

- 	(razäo social da empresa) , inscrita no CNPJ sob o n° 
estabelecida Rua (endereco completo), por seu 

representante legal abxo assinazo, DECLARA, para todos os efeitos legais, que se 
enquadra na cndcão de (microempresa ou empresa de pequeno porte)_______ 
notadamente constftuida na forms do a1t. 30  da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 

Redençao do Gurguéia - Piaui 
Rua do Ferrero, sin, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 12.064.282.10001-70 



SECRETARIA MUNICIPAL 

EP
.t  

PROCESSO ADMINISTRATIVO No  043/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 002/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VIII MODELO (OPCIC NAL) DE DEcLARAçAO 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 SERVJDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREçAO, CHEFIA OU 
ASSESZ3RALIIEN 1 O DOS DVER3OS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENçAO DO 
GURGUEtIk •-. PAUI. 

	

A 3rnpesa 	CNPJ O 	 , situada na 
por intermédb do seu representante legal 

abaixo 	ainado, 	Sr(s) 	nacionalidade: 
el.& vii. 	profissäo: 	natural de 
pc:tdr do RG 	CPF n° 	residente e 

domiclLaJ 	cidade:  

Estado: _______, pals: 	CEP n° 	fone (DD)  

para fins de participaçâo na TOMADA DE PREOS no   tipo MENOR PREcO, 
DECLA/, sob GS penaUdades da lei, expressamente, que nâo ha sócios, gerentes ou 
diretores da liciante que sejam cônjuge, companheiro cu parente em linha reta, colateral ou 
por afnidaoe, ate o tecei:o grau de servidotes ocupantes de cargos de direçäo, chefia ou 
assessorarnento dos cverso órgãos do rnunicipio de Redençäo do Gurgueia - P1, assim 
como iarnbCrn, qe nu exsta em seu quadro de empregados servidores püblicos da 
contratse exercerido funçöes de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma 
do art. go,  inciso III d a Lei 8.666193 

Local e Data, 

i~ssinazura e nome do representante legal da empresa 
NOMEIRGICPF 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 CNPJ.  

Redencao do Gurguea Piaui 



SECRETARIA MUNiCIPAL.. 1 

PROCESSO ADMI N1STRATIVO No 043/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 002/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

fin Am 

DOG 	4" 

cc.vc4o ce voss see! 

N°PAG._/_ 
CII. 

ANEXO IX - MODELU DE DECLARARAO QUE NAO POSSUI EM SEU 
QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO. 

A mpesi 
	

CNPJ no 	 , situada na 
por intermédlo do seu representante legal 

abaixo assinsdo, 	Sr(a) 
	

nacionalidade: 
Lcocivil: 	 profissão: 	 , natural de 

portador do RG i 	CPF n° 	 , residente e 
domiclic 	cidade:  
Estado: ________, pais: -, CEP n° 	 , fone (DD)  
para fins de participaçâo na TOMADA DE PREOS n° _____, tipo MENOR PREcO, 
DECLARA --oc a: pinas da Lc-i, na qualidade de proponente do procedimento licitatório 
supra, instauisco pelo municIpio de Sedencao do Gurguéia - P1, não possuir em seu quadro 
societário svjdur pübco da ativa, ou empregado de empresa püblica ou de sociedade de 
economia mists. 

Local e Data, 

Assinatura e ncre do represeritante legal da empresa 
NOM E/RGICP F 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 
Redencao do Gurguéia Piaui 


