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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05412017 
TOMADA DE PREOS N°. 004/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 01.612.562/0001-59, por intermédio da Comissão Permanente de Licitaçao, instituida 
pela Portaria no 017/2017, de 02 de Janeiro de 2017, informa que as 10:OOHs (dez horas) do 
dia 05/0512017 na sala da Comissào Permanente de Licitaçöes, na sede da Prefeitura Municipal 
situada na Rua do Ferreiro, S/n°, Bairro Planaltina, em Redenção do Gurgueia - P1, será aberta 
a Iicitacao na modalidade TOMADA DE PREOS no 004/2017, para execução indireta sob o 
regime de empreitada por preço global, sob o tipo menor preco por lote, regida pela Lei 8.666/93 
e suas alteraçoes, de acordo corn as prescriçöes do Inciso I do § 1 0  do artigo 45 e artigo 10 
inciso II ailnea "a", da referida norma legal, Lei Complementar n° 123/06, Decreto n° 7.983/2017, 
atendidas as limitacOes, condicoes e exigências expressarnente fixadas neste EDITAL, 
destinado a contrataçao de empresa para o fornecimento de pneus, câmaras de ar, 
protetores, válvulas, baterias, óleos lubrificantes em geral e graxas para os velculos 
automotores e mãquinas, pelo perlodo de 12 (doze) meses, em atendimento da demanda 
da Prefeitura Municipal, conforme especificaçOes e quantidades constantes do Anexo I. 
Maiores informaçoes podern ser obtidas pelo telefone/fax (89) 3566-1166, ou na sala da 
Comissäo Permanente de Licitaçoes no rnesmo endereço acima citado. 

Sessão de Abertura, Local, Data e Horário de entrega das propostas: Sala de reuniöes da 
Comissão Permanente de Licitaçao na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, 
S/n0 , Bairro Planaltina, em Redençao do Gurguéia - P1, dia 05/05/2017, ate as 10:00hs (dez 
horas). 

1. DO OBJETO: 

1.1. 0 objeto deste certame é a contrataçao de empresa para o fornecimento de 
pneus, câmaras de ar, protetores, válvulas, baterias, óleos lubrificantes em geral e graxas 
para os velculos 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 deveräo ser executado o fornecimento dos produtos licitados e as 
diversas obrigaçôes dos licitantes adjudicatário do objeto desta Iicitação estäo registradas neste 
Edital, Termo de Referenda, Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de 
informaçoes sobre a licitaçäo. 

1.3. A entrega do Edital aos interessados será feita pela Comissão Permanente de Licitaçäo 
do MunicIpio, das 07:30hs (sete horas e trinta) as 13:00 (treze horas), em dias uteis. 

13.1. 0 valor máximo previsto para a execução do objeto está avaliado em R$ 
552.200,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais). 

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

2. DAS coNDIçOEs DE PARTIcIPAçA0: 

2.1. Somente poderão participar desta licitaçao: 
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2.1.1. Empresas regularmente 
atuaçäo principal, expressos no 
procedidas ate a data de abert 
Iicitaçao; 

estabelecidas no 
ato de sua constituicão ou 
ura desta Iicitacão, estejan 

em alteracaes posteriores, 
i ligadas ao objeto desta 

2.1.2. Que estejam devidamente CADASTRADAS junta a CPL da Preleitura Municipal 
de Rederição do Gurgueia - P1, ou que atenderem a todas as condicOes exigidas para 
cadastramento ate 72 (setenta e duas) horas que anteceder a abertura do procedimento, 
observada a necessária qualificaçao; (art. 22, § 21  da tel 8.666/1993); 

2.2. 	Será vedada a participação de empresas quando: 

2.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Püblico; 

2.2.2. Sob processo de falência ou liquidaçäo na forma do Côdigo Civil; 

2.2.3. Impedidas de licitar, contratar ou transacionar corn a Administração PUblica ou 
quaisquer de seus órgäos descentralizados; 

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

2.2.5. Reunidas em consOrcios; 

2.2.6. Seus diretores, responsáveis tegais ou técnicos, mernbros de conseiho técnico, 
consultivo, deliberativo ou adrninistrativo, ou socios, sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura 
Municipal, conforrne Art. 9, incisos 1,11,11. paragrafos 1 0 , 20  e 31 , da Lei 8.666/93. 

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

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

2.4. A participaçao na presente licitaçao se efetivará mediante a apresentaçao, na data, 
hora e local expressamente indicados no preâmbulo deste Edital, da Docurnentação e da(s) 
Proposta(s) de Preços, enderecadas a Comissão Perrnanente de Licitação. 

2.5. DA REPREsENTAcA0 LEGAL E CREDENCIAMENTO 

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

2.5.2. Se a ernpresa licitante se enquadrar nos termo da Lei Cornplementar n°. 123, de 14 
de dezembro de 2006, como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP), deverâ a mesma, no rnomento do credenciamento, apresentar, tambérn, a declaração 
constante do rnodelo em apenso (Anexo VII - "Modelo - Declara(;ão - ME ou EPP"), deste 
Edital, notadamente para efeito de aplicaçào do "direito de preferéncia" previsto na citada norma. 

2.5.3. A dectaração de que trata a item anterior, para efeito de cornprovação da condição 
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), poderá ser substituldo 
pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da lnstrucão NormativLdoDNRC en'.
103, de 30 de abrit de 2007, publicada no D. 0. U. do dia 22/05/2007. 
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2.5.4. 0 credenciamento do representante legal sera feito quando da entrega dos envelopes 
mediante a apresentacao, junto a Comissäo Permanente de Licitacao, dos documentos abaixo, 
devidamente autenticados ou cOpia acompanhada do original: 

a) Cédula de identidade; 

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

C) 	Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento püblico ou particular de procuraçao, neste 
ültimo caso, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO, corn mencao expressa de que Ihe 
confere amplos poderes de representacão, inclusive para recebimento de intimaçoes e 
notificacoes, desistência ou nào de recursos, bern como demais atos pertinentes ao Certame; 

d) Fazendo-se representar a licitante pelo seu diretor, sOcio, proprietário ou 
assemelhado da empresa licitante que comparecer ao local, deverá corn provar a 
representatividade por meio da apresentaçao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
seus termos aditivos, do documento de eleiço de seus administradores, devidamente 
registrados na Junta Cornercial ou no cartório de pessoas juridicas, conforme o caso, devendo a 
documentacao mencionada estar acompanhada de cOpia ou de somente cOpias autenticadas, na 
qual estejarn expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçOes em decorrência 
de tal investidura; 

e) Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação de Habilitação"; 

f) A falta ou incorreção dos documentos mencionados nas alinhas "c" e "d", deste 
Edital, não impedirá a exclusão da empresa em participar do Certame, mas impedirá o 
representante de manifestar-se nas fases do procedimento licitatOrio; 

2.5.5. Não será adrnitida a participaçao de urn mesrno representante para mais de uma 
empresa licitante. 

3. DA FORMA E APRE5ENTAcA0 DOS DOCUMENTOS: 

3.1. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser apresentados em 02 
(dois) envelopes distintos, indevassâveis, fechados e lacrados, endereçados a Comisso 
Permanente de Licitacão do Municipio de Redençäo do Gurgueia - P1, preferencialmente em 
envelopes timbrados, e necessariamente, constar na sua parte externa frontal, de forma 
legIvel e visIvel, o seguinte: 
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ENVELOPE No 02— PROPOSTA DE PREOS 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

3.2. Não poderão participar desta licitaçào os interessados que deixem de apresentar 
quaisquer dos envelopes acirna citados, ou cujos envelopes näo possam ser identificados 
corretarnente em funçao do seu conteüdo; 

3.3. Caso o envelope corn a indicação externa DOCUMENTOS DE HABILITAcAO não 
possua o conteüdo exigivel neste procedirnento licitatOrio, estará a licitante automaticamente 
exciulda do procedimento, independente do conteüdo do outro envelope. 

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçAO (ENVELOPE 01) 

4.1. Os documentos de habilitacão deverão ser apresentados dentro dos envelopes, 
rubricados e em uma das seguintes formas: em original, em fotocôpia legIvel e autenticada por 
cartôrio competente ou em publicapão na imprensa oficial, ou, ainda, por cOpias autenticadas por 
integrante da Comissão de Licitação (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 habilitacao na licitag5o, são exigidos dos licitantes os docurnentos a seguir 
discrirninados, dentro do prazo de validade na data de abertura do certame. em 01 (uma) 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, devidamente registrado 
no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus atuais administradores; 

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

4.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou socieclade estrangeira 
em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir, arquivados na junta comercial; 

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

4.2.2.6. Cópia do Certificado de Registro Cadastral - CRC - emitido pela Comissão de 
Permanente de Licitação de Redencao do Gurgueia - P1, ate o terceiro dia anterior a data do 
recebirnento das Propostas (art. 22, paragrafo 2 0  da Lei no 8.666/93 e suas alteraçOes 
posteriores); 

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

4.2.2.1. Prova de lnscriçao no Cadastro Geraf de Contribuintes - CNPJ; 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planalfina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 



SECRETARIA MUNICIPAL 

4.2.2.2. Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidäo Conjunta Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Federals e a DIvida Ativa da Uniâo, ou Certidão Conjuntit  
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 no 
1.751, de 01/10/2014); 

4.2.2.3. Prova de regularidade para corn a Fazenda Estadual (Certidão Quanto a Divida 
Ativa e Certidão de Quitaçao de Tributos ou Certidão Conjunta); 

4.2.2.4. Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal da sede da licitante (Certidão 
Quanto a Divida Ativa e Certidão de Quitação de Tributos ou Certidào 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 Trabaihista. Prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do TItulo VI-A da Consolidaçao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1 0  de maio de 1943; 

4.2.3. Prova de Inscricão no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domiclilo 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 Demonstraçães Contábeis do ültimo exercIcio social, já 
exigIveis na forma da lei, registrado na junta comercial, que comprovem a boa situacao 
financeira da empresa, vedada a sua substituiçao por balancetes ou balanços provisOrios, 
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da 
data de apresentacao da proposta; 

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

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

4.2.5. Declaração da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiçäo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 0  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. Declaraçäo do licitante de que tomou conhecimento do Termo de Referenda e que 
examinou as detaihes executivos que acompanham este Edital e que conhece todos Os aspectos 
peculiares a execucao do objeto de que trata esta Iicitação; (modelo ANEXO IV); 

4.2.6.2. Declaração de inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatOrio. (modelo ANEXO V); 

4.2.6.3. Declaracao que näo possui em seu quadro societário servidor pCiblico da ativa o 
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empregado de empresa pUblica ou de sociedade de ec 

4.2.6.4. Declaraçao que nao ha Sôcios, 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 Direçao, Chefia ou Assessorarnento dos Diversos 
Orgaos do MunicIpio de Redençao do Gurguéia - Piaui (modelo ANEXO VIII); 

4.2.6.5. Declaraçao Expressa no Corpo da Proposta que, caso seja ganhador da 
Iicitação, entregará a material objeto desta Iicitaçao, estritamente de acordo corn o que determina 
este edital, pelos preços unitários e totais constantes de sua proposta; 

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

4.4. As Microernpresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar Os 
docurnentos elencados acirna, rnesrno que contenharn algurna restricao, de acordo corn o art. 43 
da Lei Cornplernentar n.° 123/2006; 

4.5. Havendo algurna restrição na comprovacao da regularidade fiscal exigida neste Edital, 
será(ão) assegurado(s), a(s) Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte adjudicatária(s) 
deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do momenta em que for(em) 
declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogável por igual periodo, a critério da Administraçao, para a 
regularizaçao da documentaçäo, pagarnento ou parcelamento do débito, e emissäo de eventuais 
certidöes negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa, conforrne o §1 0  do art. 43 da Lei 
Complementar n.° 123/2006; 

4.6. A nao regularizaçao da documentação, no prazo previsto no subitem 4.5, implicará 
decadência do direito a(s) contrataçao(oes), sem prejuIzo das sancöes previstas no art. 81 da 
Lei n.° 8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar as Licitantes remanescentes, na 
ordern de classificaçao, para celebrar(em) a(s) contratacao(oes), ou revogar a Iicitaçäo, 
consoante estabelecido no art. 43, §2 1  da Lei Complernentar n.° 123/2006; 

4.7. A documentaçao em questao deverâ ser apresentada em envelope separado da 
proposta e estar dentro de seus prazos de validades, em cópias devidamente autenticadas, ou 
acompanhadas dos respectivos originals para conferência. 

4.7.1. Se a docurnentaçao de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a proponente será inabilitado. 

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

4.9. Durante as trabalhos somente será permitida a manifestacao, 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 representante será considerado corno tendo 
amplos poderes para tomar quaisquer decisSes sobre a certame, junta a Prefeitura, inclusive 
quanta a desisténcia de interposiçao de recursos. 

4.10. Poderão participar do certame as cadastradas que manifestarern seu iriteresse corn 
antecedéncia de 72 (setenta e duas) horas conforme Art. 22 § 2 0  da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e 
suas alteracoes. 
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4.11. A não apresentaçao de documentos ou o näo cumprimento de quaisquer 
exigéncias do item 05, importará na imediata INABILITAAO da licitante. 

5. PROPOSTA DE PREOS (ENVELOPE 02) 

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

5.1.1. As empresas deverão apresentar ainda, OPCIONALMENTE, uma via em arquivo 
eletrOnico (CD) da Proposta de Preços e demais documentos constantes do envelope n°. 02 e 
sucessivos com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão, 
näo sendo motivo para desclassificaçao. 

5.1.2. 0 envelope indicará em sua parte externa o name do licitante. a circunstância de 
tratar-se de seu conteUdo de PROPOSTA DE PREcOS, e referéncia a esta TOMADA DE 
PREçOS, podendo conformar-se ao seguinta modelo de endereçamento: 

PREFEITURA DE MUNICIPAL REDENçA0 DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LIclTAçAo (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS No 	/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. Preco Global da Proposta, em algarismo e par extenso, resultante dos quadros de 
quantidades e preços; 

5.1.3.1.1. Nos preços propostos pelo LICITANTE deverão está incluIdos todos as 
componentes das despesas incidentes sobre as equipamentos, tais coma: encargos sociais, 
todo e qualquer imposto ou taxa incidente, e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto 
licitado, que são de exclusiva responsabilidade da Contratada, não cabendo a Prefeitura 
Municipal qualquer outro pagamento além dos preços propostos para a fornecimento dos 
equipamentos objeto desta licitacão; 

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

5.1 .3.3. Percentual de desconto igual ao superior ao constante no termo de referencia; 

5.1.4. ldentificaçao do proponente, corn data e assinatura par quem de direito, e mencão 
ao nUrnero do Edital; 

5.1.5 Conta bancária: nome do Banco, Agência e nUmero da conta corrente do licitante; 

5.1.6. A proposta do licitante deverã ser elaborada levando-se em consideracao que as 
materiais deverão ser entregues dentro dos prazos vigentes e de aprimorado acabamento e 
ainda, entrego em perfeitas condicoes para funcionamento; 

5.1.7. E vedado a utilização de qualquer elemento, criteria ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos principios da 
licitação ou a julgamento equitativo da licitação. 
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5.1.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, inclu 
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nern preço ou vantagem baseada nas ofertas 
dernais licitantes. 

5.1.9. Nas hipOteses em que a Comissão Permanente de Licitação identificar preco que, 
segundo seu entendimento, seja incornpatIvel corn os preços de mercado, notificará o licitante 
que a ofertou para justificá-lo, sob pena de desclassificacao de sua proposta, não se admitindo 
como justificativa de reducao ou aumento excessivo de urn preço a indicaçao de compensacöes 
operadas em outro preco. 

5.1.10. Considerar-se-á que as preços fixados pelo licitante são completos e suficientes 
para assegurar a justa remuneração de todas as etapas da aquisição de materiais. 

5.1.11. As propostas deverão permanecer válidas e em condiçöes de aceitaçao por urn 
periodo de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas, podendo ser 
prorrogados par solicitaçao do Municipio de Redenção do Gurgueia - P1 e corn a concordãncia 
das licitantes. 

6. ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçAO 

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

6.1.1. A procuracão outorgada ao(s) representante(s) da licitante deverã constar de 
instrumento pUblica 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 as 000UMENTOS DE HABILITAçAO e as PROPOSTAS 
DE PREcos, apresentadas pelos dernais licitantes proponentes, assinarem atas ou outras 
documentos licitatOrios, apresentar contestacoes 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 a 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 documentos necessãrios ao credenciamento poderão ser apresentados em 
original, as quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cOpia autenticada 
por cartOrio competente, ou autenticado por servidor desta Prefeitura Municipal, inclusive 
membro da Cornissão no decorrer da sessão de licitação, ou publicaçao em Orgão da imprensa 
oficial, observados sernpre as respectivos prazos de validade; 

6.1.4. A cada licitante que participar do certame será perrnitido somente urn representante 
para se manifestar em nome do mesmo, desde que autorizado por documento de habilitaçao 
legal, vedada a participaçao de qualquer interessado representando rnais de urn licitante. 

6.1.5. A não apresentação ou incorreçao de qualquer docurnento de credenciamento, bern 
assim a não cornparecimenta do licitante ou de seu representante legal a sessão, nãa 
inviabilizará a participacao do(s) licitante(s) no certarne. Neste casa, o(s) portador(es) dos 
envelopes poderá(ão) assistir apenas como ouvinte(s), não podendo rubricar documentos ou 
fazer qualquer abservaçãa em ata ou mesmo de se manifestar au interferir no desenvolvirnento 
dos trabaihos, ressaltando que quando a docurnentaçao de credenciamento estiver, par lapso, 
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), a respectivo envelope será entregue ao licitante q

ve~ 

 
estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o ern seguida, uma vez que citado documento  
encontra no recinta, cam a intuito de ampliar a disputa 
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6.1.6. No caso de representacao do licitante por soda que tenha poderes para representar 

empresa, tat condicão deverá ser demonstrada mediante apresentaçao de documento de 
identificaçao do representante e documento que prove sua condiçao de representante legal da 
empresa, estatuto/contrato social, antes de recebidos as envelopes e, portanto, antes da 
abertura do envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAcAO; 

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

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

6.3. Em seguida a identificaçäo dos licitantes e de seus representantes, as licitantes 
entregarao aa Presidente da Comissão Permanente de Licitaçao, as envelopes n° 01 - 
DOCUMENT0S DE HABILITAçA0 e 02 - PROPOSTA DE PREçOS. 

6.4. Aberto o envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAçAO contendo a documentaçao, 
esta, depois de rubricada pela Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitaçäo, 
será oferecida ao exame e a rubrica dos representantes dos concorrentes presentes a sessão. 

6.5. A Comissão Permanente de Licitação examinará as documentos de habilitação de 
cada licitante e lavrará a correspondente ata, apOs a que divulgará o resultado de habilitaçao, 
dando ciência a todos as licitantes, em sessão püblica, previamente marcada ou através de 
publicação na imprensa oficial. 

6.6. Na hipOtese de interposicãa de recurso na fase de habilitacao, a Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação notificará as licitantes do seu resultado, e convocará as 
interessados para nova sessão pUblica para abertura das Propostas Comerciais das licitantes 
habilitadas, caso não tenha sido modificada a decisão anterior; 

6.7. Será inabilitado a licitante que não atender as exigencias previstas neste Edital. 

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

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

7. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. Na data, hora e local comunicado, a Comissão Permanente de Liditaçao, abrirà a(s) 
Envelope(s) n° 02 dos licitantes habilitados e divulgará a valor global de cada praposta cujos 
documentos serão analisados e rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e 
rubricados pela Comissãa Permanente de Licitaçao. 

7.2. A Comissão Permanente de Licitacao verificarà a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) 
quanta a eventuais erros aritméticos, as quais serão corrigidos, na forma seguinte: 

7.2.1. Na caso de discrepància entre valores grafados em algarismos e par extenso, 
prevalecerá a valor par extensa; 

7.2.2. No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para a fornecimento, 
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7.2.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente 
produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade; 

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

7.2.4.1. 0 preco total da proposta será 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 o. 123/2006 e lei municipal vigente. 

7.2.4.3. Caso a proposta classificada em 10  lugar nao 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 Complementar n°. 123/2006, preferência de contrataçao para as ME e EPP, 
devendo o licitante estar presente a sessão pUblica de divulgação da análise das propostas de 
preços, previamente marcada pela Comissão, para exercer tal direito. 

7.2.4.3.2. Entende-se por empate aquelas situaçoes em que as propostas apresentadas 
pelas ME e EPP sejam iguals 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 procederá 
da seguinte forma: 

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

7.2.4.3.3.2. Não ocorrendo a contratacao da ME ou EPP, na forma do subitem anterior, 
seräo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 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 precos, que deverá 
ser registrada em ata. 

7.2.4.3.4. A hipOtese de não contratacao 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 certarne será comunicado na mesma sessào 
ou posteriormente através de notificaçäo aos interessados 

7.3. Finalmente apOs as verificaçöes dos ajustes, a Comissão Permanente de Licitaçao 
analisará a PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que: 

7.3.1. Deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou 
apresentá-los em desacordo corn qualquer exigencia deste Edital; ou, 

7.3.2. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos de is 
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7.3.3. Deixar de apresentar preço unitário para urn ou mais item. 

7.3.4. Apresentar prazo de execução do fornecirnento objeto desta licitaçâo diferente do 
estabelecido neste Edital. 

7.3.5. Ofereçam preço excessivo ou manifestamente inexequivel, justificados em análise 
técnica da Administraçào, considerados como aqueles incompativeis corn os preços dos 
insumos, 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 critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos subitens anteriores, 
a Comissão Permanente de Licitaçao classificará as propostas remanescentes, pela ordem 
crescente dos preços globais ofertados pelos licitantes, e divulgarã a classificação através 
de publicaçäo na irnprensa oficial. 

7.6. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através de 
sorteio, em ato püblico, o qual todos os licitantes classificados serão convocados, em horário e 
local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitaçao, dando ciência previa a todos. 

7.6.1 Decorridos 30 (trinta) rninutos da hora marcada, sem que comparecam todos os 
convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. 

7.6.2. Será assegurada, corno critério de desernpate, preferëncia de contrataçao para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Cornplementar 123/2007). 

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

7.8. Juntamente corn o julgarnento das PROPOSTAS DE PREOS a Comissão de Licitaçäo 
proferirá o julgarnento final da licitaçao, declarando a mais vantajosa para a Administraçao no 
certarne, pendente todo o processo a autoridade superior para homologação e posterior 
adjudicaçào. 

8. DA IMPUGNAçAO E RECURSO 

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

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

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

8.1.2.1. Considerar-se-á licitante a empresa que manifestar expressamente o direito de 
participar do certame. 
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8.1.2.2. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitacao ate a trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa a matéria 
impugnada; 

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

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

8.2. Tornar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data fixada no 
preâmbulo deste Edital e a inclusão da data do vencimento para o recebirnento das 
impugnaçoes; 

8.3. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando-se 
ciéncia aos dernais adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo Os 
DOCUMENTOS DE HABILITAcA0; 

8.4. A impugnaçäo feita tempestivarnente pelo licitante não a irnpedirá de participar do 
processo licitatOrio ate o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente, devendo, por 
conseguinte, entregar as DOCUMENTOS DE HABILITAcAO e a PROPOSTA COMERCIAL a 
Comissão Permanente de Licitaçao, junta com as outros licitantes, na data, hora e local fixado 
neste Edital. 

8.5. Divulgada a decisão da Cornissão Permanente de Licitaçao, no tocante a fase de 
habilitaçao ou de classificaçao, se dela discordar, a licitante terá a prazo de 05 (cinco) dias Uteis 
para interpor recurso, contado da data de divulgação do resultado da respectiva fase, exceto se 
dele renunciar expressamente. 

8.6. Interposto a recurso, em qualquer fase da licitacao, dele se dará ciëncia formalmente 
aos demais licitantes, que paderao irnpugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias üteis; 

8.7. Os licitantes poderão defender seus interesses na licitacao por todos as melos 
juridicamente aceitáveis, inclusive corn farrnulaçao de RECURSOS contra as decisöes adotadas 
pelos condutores do processo. 

8.8. A propasitura de recursos administrativos sobre a presente certame, obedecerá ao que 
estabelecem as incisos I, II e Ill do artigo 109, da Lei n o  8.666/93. 

8.9. Nenhurn prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideracão se inicia ou 
corre sern que os autos do processo estejarn corn vista franqueada ao interessado. 

9. DO CONTRATO 

9.1. A entrega e a execução do fornecimento dos materiais serão contratadas corn o 
praponente vencedor, que será notificado por escrita, para satisfazer as requisitos necessarios a 
assinatura do Contrato. 

9.2. 0 prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias consecutivos contados 
da data da convocaçaa para esse firn. Este prazo poderá ser prarrogado uma vez par igual 
periodo quando solicitado pela licitante vencedar durante a seu transcurso e desde que ocorra 
mativo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal. 

Rua do Ferreiro. s/n. Bairro Planaifina CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurguéia - P1 



C.vicAv4o ce vOSS& 

9.3. Se, decorrido o prazo, o proponente vencedor não atender a notificacäo a que se refë 
a subitern anterior, a Prefeitura Municipal convidará, segundo a ordem de classificação, outro 
licitante, obedecendo as mesmas condiçOes do licitante vencedor, ou se preferir, procederá a 
nova licitacao. 

9.4. 0 prazo rnáxirno para entrega dos rnateriais fica fixado em 10 (dez) dias consecutivos, 
contados a partir da data de expediçâo da Ordem de Fornecimento. 

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

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

9.7. A Hornologaçäo dos atos praticados no procedirnento e a adjudicaçao do objeto desta 
licitaçao serão efetuadas por ato do Senhor Prefeito Municipal, que determinará a lavratura do 
necessário Contrato observando-se as condiçOes estipuladas neste Edital. 

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

10.DOS RECURSOS 0RçAMENTARI0s. 

10.1. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacao que se seguirem a 
Iicitação correm por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, IGD, FMAS, EMS, 
FUNDEB, e outros, Dotacäo Orcamentária 04 1220005 2040 0000 - Manutençao dos Serviços 
de Administracao Geral; 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção dos Serviços Municipais de 
Saüde; 08.244.0016.2150.0000 - Manutençao dos Serviços de Assistência Social; 
20.605.0055.2500.0000 - Administracäo da Secretaria de Agricultura, 15451.0 040.2320.0000 - 
Manutenção do Secretaria de Obras e Urbanismo - 04 122 0005 2045 0000 - Manutençäo das 
Atividades da AERG. 17.512.0051.245. 0000 - 04.122.0005.2041.0000 - Manutenção do 
Gabinete do Prefeito - Categoria - 3.3.90.30-00 - Material de Consumo. 

11.DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. 0 pagarnento do preço contratual deverá guardar estreita relaçâo corn a entrega dos 
materiais contratados e apresentaçao de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos 
nos documentos da licitaçao. 

11.2. Os pagarnentos dos materiais seräo feito pela Prefeitura Municipal, em moeda 
corrente do Pals, por meio de depôsito em conta corrente bancária da Contratada, especificada 
no Contrato, contra a efetiva execução do fornecirnento e apresentacao de seus efeitos, tudo 
previamente atestado pelo setor cornpetente da Prefeitura Municipal, rnediante apresentaçäo dos 
seguintes docurnentos: 

11.2.1. Nota Fiscal/Fatura; 

11.2.1.1. A Nota Fiscal deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal, devidarnente 
aprovado pela fiscatizaçao da Prefeitura Municipal. 

11.2.2. COpia da guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fund 
Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, devidarnente quitado, relativo ao mês da Olt 
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corn peténcia vencida. 

11.2.3. A tributacao do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN incidirá 
conforme disciplinado pelo Cádigo Tributário Municipal de Redencao do Gurguéia. 

11.3. Os valores referentes aos materiais rejeitados serão retidos e sO serão pagos após a 
CONTRATADA refazê-los. 

12. DO REAJUSTAMENTO DE PREOS 

12.1. A Prefeitura poderá estender a quantidade dos materiais através de projeto 
complementar, mediante prévia comunicaçäo escrita e a contratada fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condiçoes contratuais, as acréscimos ou supressöes que se fizerem necessários ate 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.1.1. Neste caso os valores serão acrescidos na mesma proporçao calculados pela 
proposta de precos apresentada e, a valor correspondente ao acréscimo será de inteira 
responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

13. DA SUBCONTRATAçAO E SUB-ROGAçAO 

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

13.2. A assinatura do contrato caberá sornente a empresa vencedora, por ser a Unica 
responsável perante a Prefeitura Municipal, mesmo que tenha havido apresentação de ernpresa 
a ser subcontratada para a execuçao de determinados fornecirnentos integrantes desta licitaçao. 

13.3. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de, apOs a contrataçäo, exigir que o pessoal 
da empresa contratada e de suas subcontratadas se subrnetarn a comprovaçäo de suficiência a 
ser por ela realizada e de determinar a substituicao de qualquer membro da equipe que não 
esteja apresentando o rendirnento 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 ° . 8.666/93. 

14.2. A rnulta de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucao do contrato, será 
calculada sobre o valor do fornecirnento não concluldos, competindo sua aplicaçao ao titular do 
Orgão contratante, observando os seguintes percentuais: 

14.2.1. de 0,3% (três décirnos 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 0  (décimo 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 prirneiro) dia, té 
o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato 
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correspondente, aplicando-se a Contratada as demais sançöes previstas na Lei n o . 8. 

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

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

14.3.2. Desatender as deterrninaçOes da fiscalizaçao da Prefeitura Municipal; e 

14.3.3. Corneter qualquer infracao as normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondendo ainda pelas rnultas aplicadas pelos órgaos competentes ern razão da infracao 
cometida. 

14.4. Serb aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre a valor da cantrataçäo quanda a 
Contratada: 

14.4.1. Executar a fornecimento em desacordo corn normas e técnicas ou especificaçoes, 
independentemente da obrigaçao de fazer as correçOes necessárias, as suas expensas; 

14.4.2. Não iniciar, au recusar-se a executar a correçãa de qualquer ato que, por 
imprudéncia, negligéncia impericia dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a 
terceiras, independeritemente da obrigaçao da Contratada em reparar as danos causados; 

14.4.3. Praticar por acãa ou omissào, qualquer ata que, par imprudência, negligencia, 
imperIcia, dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente 
da obrigaçao da Contratada em reparar as danos causados. 

14.5. DA ADVERTENCIA 

14.5.1. A aplicaçao da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casas: 

14.5.1.1. Descumprimento das abrigaçoes assumidas contratualmente ou nas licitacoes, 
desde que acarretern pequeno prejuiza a Prefeitura Municipal, independentemente da aplicação 
de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir a prejuizo; 

14.5.1.2. Execução insatisfatOria do abjeto contratado, desde que a sua gravidade não 
recomende a enquadramenta nos casos de suspensão temporária ou declaraçäo de 
inidoneidade; 

14.5.1.3. Outras ocorrências que possarn acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal, desde que não sejam passiveis de 
aplicaçao das sançöes de suspensäo temporária e declaraçao de inidoneidade. 

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

14.6.1. A suspensao do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de Redencao 
do Gurgueia pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos 
prejudicarem a procedimento licitatOrio ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinca) dias iteis da data do recebimento da ntimacão; 

14.6.2. Suspensao temporária do direita de licitar e cantratar corn a Prefeitura Municipal por 
prazo de ate 02 (dais) anas, nas seguintes situaçoes: 	 - 
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14.6.2.1. Atraso no cumprirnento das obrigaçOes assumidas contratualmente e na licitaçäo 
que tenha acarretado prejuizos significativos para a Prefeitura Municipal; 

14.6.2.2. Execuçao insatisfatOria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da 
sançäo de advertência. 

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 o fornecirnento contratados; 

14.6.2.5. Prestar o fornecirnento em desacordo corn as especificacoes ou corn qualquer 
outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitaçao, näo efetuando sua 
substituição ou correçao no prazo determinado pela Prefeitura Municipal; 

14.6.2.6. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos a Prefeitura 
Municipal, ensejando a rescisäo do contrato ou frustracao do processo licitatOrio; 

14.6.2.7. Praticar atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçao; 

14.6.2.8. Demonstrar não 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 
informacoes de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execucao deste 
contrato, sern consentimento prévio da Prefeitura Municipal. 

14.7. DA DECLARAçAO DE INIDONEDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAçAO PUBLICA 

14.7.1. A declaraçao de inidoneidade sera aplicada pelo Prefeito Municipal se constatada a 
rnâ-fé, ação rnaliciosa e premeditada, evidéncia de atuacao corn interesses escusos ou 
reincidéncia de faltas que acarretern prejuizos a Prefeitura Municipal. 

14.7.2. A declaracao de inidoneidade implica proibiçào de licitar ou contratar corn a 
Administração Püblica, enquanto perdurarern os motivos determinantes da punição ou ate que 
seja promovida a reabilitaçao, perante a Prefeitura Municipal, após ressarcidos os prejuIzos e 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

14.7.3. A declaraçäo de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administração Püblica 
será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que: 

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

14.7.3.2. Praticarern atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

14.7.3.3. Demonstrarern não possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura 
Municipal, em virtude de atos ilicitos praticados; 

14.7.3.4. Reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefIcio prOprio ou de terceiros, 
quaisquer inforrnaçoes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razào de 
execução deste contrato, sern consentimento prévio da Prefeitura Municipal, em caso de 
reincidéncia; 
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14.7.3.5. Apresentarem a Prefeitura Municipal qualquer documento falso, ou falsificado n 
todo ou em parte, corn o objetivo de participar da licitacão, ou no curso da relaçao contratual; 

14.7.3.6. Praticarern fato capitulado corno crime pela Lei 8.666/93. 

14.7.4. lndependenternente das sançöes a que se referern os itens 14.2 a 14.3, o licitante Cu 
contratado está sujeito ao pagamento 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 órgaos incumbidos de fiscalizaçao das atividades contratadas ou do 
exercIcio profissional a elas pertinentes, 

14.7.4.3. Criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

14.8. Nenhum pagarnento será feito ao executor do fornecimento que tenha sido multado, 
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

14.9. As sancoes serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias üteis, corn exceçào da 
declaracào 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 
cornpensatOrio e assim, o seu pagamento não eximirà a Contratada de responsabilidade por 
perdas e danos decorrentes das infracoes cometidas. 

15. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAlS 

15.1. Concluidos a entrega dos materiais, apOs comunicação formal por escrito do 
adirnplemento total da conclusão pelo licitante contratado, a Prefeitura Municipal procederá ao 
recebimento provisdrio do objeto, pela FISCALIZAçAO, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado. 

15.2. A Prefeitura Municipal receberá os materiais em caráter definitivo em prazo näo 
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório. Durante o periodo compreendido entre a 
recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar 
reparos que, a juIzo da Prefeitura Municipal, se fizerem necessário 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 tal firn, mediante termo circunstanciado assinado pelas 
partes, desde que se comprove a adequaçâo do objeto aos termos contratuais, conforme o 
disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas a!teraçoes, sem prejuIzo das sançöes 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. Näo cumprimento de cláusulas contratuas, de espec\tcaçöes, dos detalhes  
execut\'Jos ou de prazos; 
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16.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificaçoes, dos detaihes 
executivos ou de prazos; 

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

16.1.1.4. Atraso injustificado no inIcio do fornecimento; 

16.1.1.5. A paralisacão dofornecimento, semjusta causa e prAvia cornunicação a Prefeitura 
Municipal; 

16.1.1.6. A Subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do licitante 
contratado a outrern, cessão ou transferéncia total ou parcial, bern corno fusão, cisäo ou 
incorporaçao do licitante contratado, não admitido previarnente pela Prefeitura Municipal. 

16.1.1.7. Desatendirnento as determinacOes regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execuçào, assim como a de seus superiores; 

16.1.1.8. Cometimento reiterado de faltas na execuçao 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 execução do objeto; 

16.1.1 .10. Dissolucao da sociedade contratada; 

16.1.1.11. Alteracao social ou a modificaçao da finalidade ou da estrutura do licitante 
contratado que, a juízo da Prefeitura Municipal, prejudique a execuçäo do Contrato; 

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

16.1.1.13. Supressão de fornecimento que acarretem modificaçOes do valor inicial do 
Contrato além do limite imposto ao contratado; 

16.1.1.14. Suspensão de sua execucão, por ordern escrita da Prefeitura Municipal por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade püblica, grave perturbaçäo da 
ordern interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizern o mesmo prazo, 
independenternente do pagamento obrigatOrio de indenizacoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizaçOes. F assegurado ao licitante contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçoes assurnidas, 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 execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de 
calamidade pUblica, grave perturbacào da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante 
contratado, o direito de optar pela suspensäo do cumprimento de suas obrigaçoes, ate que seja 
normalizada a situaçao; 

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

16.1.1.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem 
penais cabiveis; 
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16.2. Amigavelmente pelas partes. 	 :'• c? - 
16.3. Judicialmente. 

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

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

17. DAS DISPOSIçOES GERAIS 

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

17.1.1. Os demais atos licitatôrios serão registrados no processo da licitaçao. 

17.1.2. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerao as disposiçoes do primeiro. 

17.2. A Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de revogar esta licitaçao por razOes de 
interesse pUblico ou anulá-la, no todo ou em parte por vIclo ou ilegalidade, bern como prorrogar o 
prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAAO 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 indenizacao ou ressarcimento de gualguer natureza. 

17.3. E facultada a Cornissão Permanente de Licitaçao, em qualquer fase da licitaçao, a 
promocao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
podendo utilizar-se de pessoal ou equipe técnica para verificar, avaliaçöes ou exames que visem 
a boa e regular garantia do objeto, sendo que, o poder e a responsabilidade das decisöes 
competem exclusivamente a Comissão de Licitação, vedada ainda a licitante a inclusão posterior 
de documento ou informaçao que deveria constar originalmente da DOCUMENTAAO DE 
HABILITAçAO ou da PROPOSTA COMERCIAL; 

17.4. A Administraçao poderá, a qualquer momento antes da entrega das Propostas, fazer 
errata ou adendo ao Edital, por qualquer razão, por iniciativa própria ou em função de resposta a 
pedido de esclarecimento ou a impugnação feita ao Edital. A errata ou adendo, quando não afete 
a formulaçao das propostas, serà enviado por correio, fax ou correio eletrOnico, tornando-se 
obrigatOrio a todos. Se da errata ou adendo resultar reduçao de exigencias de habilitaçao ou se 
afetar a formulaçao das propostas, será obrigatOria sua divulgaçao pelos mesmos meios 
divulgada originalrnente a licitação, reabrindo-se o prazo legal para apresentação de docurnentos 
e propostas. 

17.5. Caso ocorram falhas insignificantes nos documentos apresentados nas sessöes 
designadas para entregas dos envelopes 'Documentação" e "Propostas de Preços", a Comissão 
poderá deliberar, no ato da sessão, correcoes destas falhas, quando da auséncia de 
numeraçoes de paginas ou outros motivos que não comprometam a lisura do certame. 

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

17.7. Este edital e seus elementos constitutivos serão fornecidos aos interessados, qua 
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17.8. Quaisquer informacoes ou esclarecimentos, corn relação a este Edital e seus anexd 
poderao ser obtidas na Sala de LicitaçOes da Prefeitura Municipal localizada na Rua do 
Ferreiro, Sin 0 , Bairro Planaltina, em Redencao do Gurguéia - P1, telefone (89) 3566-1166, no 
horário de 07:30 as 13:30 horas, de 2a a 6a feiras, via e-mail: 
liticacaoredecao2017@hotmail.com,  ou através de correspondência dirigida a Comissão 
Permanente de Licitaçao. 

17.9. A Prefeitura Municipal poderá, ocorrendo rescisâo ou distrato do Contrato, convidar a 
segunda classificada e assirn sucessivarnente, para complementar o objeto, no prazo contratual 
original previsto, nas mesmas condicoes da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, 
conforme disposto no art. 24, inciso XI, da Lei no 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 dernais legislaçäo correlatas. 

17.12. A Contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execuçäo do contratado, mediante o pagamento Unico e exclusivo daqueles já fornecido; 

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

17.14. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar a 
Contratante ou a terceiros, por si ou seiis sucessores e representantes na execução do 
contratado, iseritando a Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 
decorrência dos mesmos. 

17.15. A Contratada será a Unica responsãvel para corn seus empregados e auxiliares, no 
que concerne ao curnprimento da legislacão trabalhista, previdência social, seguro de acidentes 
do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito as 
normas de segurança do trabalho, prevista na Legislacao Federal (Portaria no. 3.214, de 8.7.78, 
do Ministério do trabaiho), sendo que o seu descurnprimento poderá motivar a aplicaçao de 
multas por pane da Contratante ou rescisão contratual corn a aplicação das sançoes cabiveis. 

17.16. Caso a Contratada tenha sua sede em outro MunicIpio, a mesma terá 0 prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Contrato, para instalaçäo, em Redençäo 
do Gurgueia, para manter todos os entendimentos que se fizerem necessários, entre a 
vencedora e a Contratante. 

17.17. Fica expressarnente vedada a subcontratação, sem prévia, expressa e escrita 
autorização da Contratante. 

17.18. Aplicarn-se a este Contrato as disposiçoes da Lei n°. 8.666/93, que regulamenta as 
licitaçoes e contrataçoes promovidas pela Adrninistração PUblica. 

17.19. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes docurnentos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Minuta do Contrato; 
ANEXO Ill - Modelo de Declaração sobre Empregados Menores; 
ANEXO IV - Declaracao de Conhecimento dos Detalhes Executivos; 
ANEXO V - Declaracao de lnexistência de Fato lrnpeditivo; 
ANEXO VI - Modelo Proposta de Precos; 
ANEXO VII - Modelo - Declaraçao - ME ou EPP 
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ANEXO VIII - Modelo Declaraçao que nao ha Sôcios, 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 Direçäo, Chefia ou Assessoramento dos 
Diversos Orgaos do Municipio de Redençäo do Gurgueia - Piaui. 

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

18. DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da cidade de Redençao do Gurguéia - P1, como o ünico competente 
para dirimir quaisquer dUvidas ou questäes oriundas deste processo. 

Redenço do Gurguéia - P1, 10 de abril de 2017. 

r: 
Eliane Borges Cardos'ô 
Presidente da CPL 

AJ/C 
Kennedy de Susa Soares 
Membro da CP'L 

Severimo Fernandes Folha 
Membro da CPL 

Visto: 

geloJ 	Sena Santos 
,Prefeito Municipal 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS N. 004/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

P4A 	&r 	J- 4 

N° 
CPL 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referenda tern por objeto futura contratação de pessoa 
jurIdica para a fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores, válvulas, baterias, óleos 
lubrificantes em geral e graxas para os veIculos oficials e equipamentos de diversas marcas, 
pertencentes a frota operacional do munidIplo de Redenção do Gurguéia - FL 

A relação dos veiculos e/ou equipamentos constantes no ANEXO I serve apenas 
como referenda para as tipos de pneus, câmaras de ar, protetores, válvulas, baterias, Oleos 
lubrificantes em geral e graxas a serem fornecidos, podendo, portanto sofrer alteraçöes 
durante a execuçào do contrato, em função das baixas/alienacöes e/ou incorporaçöes, 
desde que sejam das mesmas marcas e modelos existentes na planilha, sendo que estas 
alteraçães não poderâo gerar malores onus para o municipia de Redenção do Gurguéia - FL 

DA JUSTIFICATIVA 

Os materlais objeto deste termo de referéncia destinam a atender as necessidades 
dos Velculos e Máquinas próprias da Prefeitura Municipal, que não tern mais condicöes de 
trafegar corn os pneus, hora em uso, já bastante desgastado colocando em risco as 
funcionários que trabalham e sào transportados nos mesmos. 

A licitacão justifica-se por estar evidenciada a necessidade de contrataçoes 
frequentes por se tratar de materials cuja natureza não possibilita definir previamente 0 

quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bern como a possibilidade de se 
realizar a licitação independentemente de prévia indicaçäo orçamentária. 

Os materlais a serem adquiridos deverâo ser novos de boa qualidade e fabricacão 
obedecendo rigorosamente as caracterIsticas mInimas e os padröes de segurança e 
qualidade. 

Os Pneus deverão ser certificado pelo INMETRO, produto nacional novo, não 
recondicionado e / ou remanufaturado, corn e/ou sem càmara, corn padräo de qualidade 
Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de 
aprovação do INMETRO. 

A contratada deverá possuir estrutura de atendimento para responder as demandas 
da contratante, e atendimento em balcào para abertura de chamado, em horário ininterrupto 	A 
das 08:00hs as 18:00hs de segunda a sexta-feira; 

A contratacão de ernpresa para o fornecimento deste matérias é de sum' 
importância para a municIplo tendo em vista este possul uma grande frota de veiculos e 
máquinas como por exemplo: MOTOCICLETAS, CAMINHOES, VEICULOS PASSEIO,\ I I' 
PICK-UP, 	ONIBUS, 	MICRO-ONIBUS, 	AMBULANCIAS, 	TRATORES 
RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADE IRA. 
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A aquisiçào se faz necessária devido a necessidade de promover a substituiçäo do 

pneus desgastados e danificados da frota municipal, visando manter os veiculos que estâo 
sob a responsabilidade das Secretarias em condiçöes de funcionamento, garantindo a 
segurança dos usuários e o atendirnento aos demais servicos do MunicIpio. 

DA FROTA DE VECULOS E MAQUINAS 

Os veiculos e mâquinas pertencentes ao poder püblico municipal estão relacionados 
no ANEXO I deste Termo de Referéncia. 

DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIç0ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

Os Materials deveräo ser entregues dentro do prazo de ate 05 (cinco) dias üteis após 
a entrega da Solicitação de Fornecimento, emitida pelo setor de competente; 

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

Os materials serão fornecidos de acordo corn a solicitação do setor responsável, 
tomando por base o orçamento do fabricnte!concessionária do velculo e/ou máquina por 
ocasião da execução do objeto, estando inclusos todas as despesas corn taxas, irnpostos e 
demais encargos incidentes; 

Não serâo aceitos rnateriais recondicionados. Os materials deverão ser entregues no 
Alrnoxarifado da Secretaria requisitante, correndo por conta da contratada, as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabaihistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento e/ou substituiçoes indicadas pela equipe ou pessoa designada 
para recebirnento; 

A Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, 
a assinatura e o nUmero do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial 
do servidor da Contratante responsável pelo recebimento: 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

Quanto a especificaçäo, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuIzo das penalidades 
cabIveis; 

• 	Na hipôtese de substituição, a contratada deverá faze-la em 
conformidade corn a indicacäo da Administração, no prazo máxirno de 10 (dez) dias 
Uteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 

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

DA GARANTIA DOS MATERIAlS 

A empresa vencedora do certame deverâ oferecer garantia da qualidade dos/ 

	

materials fornecidos, de no mInimo 06 (seis) meses ou as mesmas condiçöes de garantia 	
/ 4 
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previstas pela fábrica, durante a vigencia do contrato ou mesmo após o seu término, sendo 
que a contagem dos dias se iniciará a partir da data de emissão da nota fiscal; 

Todos os materials a serern fornecidos pela CONTRATADA e destinados aos 
velculos da Contratante devem ser obrigatoriamente novos, originals, corn controle de 
qualidade constando de carimbo corn o logotipo do fabricante do velculo. 

DEscRIçAo DETALHADA DO PEDIDO E RECEBIMENTO DOS MATERIAlS 

A Prefeitura após detectar a necessidade dos materials encaminhará ao setor 
responsável para emissào da requisição de compra, e logo apOs encarninhará para a 
ernpresa contratada. 

A contratada ao recebe repassará a contratante a cópia da Ordem de Fornecimento 
corn os valores, já contabilizado os descontos e deverá conter n°., a rnarca, o modelo e 
descrição prévia do material. 

No prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas apás a abertura da Ordem de 
Fornecimento, a contratada deverá apresentar urn orçamento prévio, que deverá ser 
preparado de forma detalhada, constando a marca, modelo, a especificaçao e quantidade 
de dos materials corn os valores unitário e total; 

ApOs o recebimento do orçarnento prévio a contratante realizará uma análise prévia 
de viabilidade econOmica quando a aquisição, corn base nos preços médios praticados no 
mercado local, após análise a prefeitura poderá: 

a) Aprovar a orçamento e encaminhar autorização para a fornecimento através de e-
mail ou outro documento; 

b) Reprovar a orçamento, informar a nào autorizaçào para o fornecimento, au 
solicitar urn novo orcamento. 

A reprovação compreenderá: 

a) 0 valor do material acirna da rnédia do valor encontrado na praça sobre as 
rnesmas especificacaes; 

b) A substituicao de camponente desnecessário; 
c) A substituição componente sem a qualidade desejada; 
d) 0 prazo para a fornecimento acima do esperado pelo municlpio. 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar paralelamente, pesquisa de 
rnercado sobre as mesmos materials, visando uma meihor análise do preco cobrado. Na 
hipótese de alcançar menor valor médio do que a ofertado pela CONTRATADA, esta não 
reduzindo seu preço, poderá a CONTRATANTE adquirir as materiais de outro fornecedor. 

Configurará hipátese de rejeição de orçamento a fato do orçamento e interver 
representar desvantagem econômica para esta Adrninistraçäo. 

A contratda deveré atender todas as solicitacoes de fornecimento autorizadas 
fiscal do contrato, de acordo corn a quantidade e especificaçöes constantes do formulái 
solicitação, conforme a marca, modelo, placa e ano de fabricação. 
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EsPEcIFIcAçA0 DOS MATERIAS 

Os materiais são especificados conforme abaixo: (padräo MICHELIN, PIRELLI, 
BRIDGESTONE, FIRESTONE ou similar) 

1 - PNEUS 

• Pneu 1000/20, mm. 14 lonas 
• Pneu 12.4-24, min 12 lonas 
• Pneu 12.5-80-18, mm. 10 lonas 
• Pneu 14.00.24, mm. 10 lonas 
• Pneu 16.9-30, mm. 14 lonas 
• Pneu 17.5.25, mm. 12 lonas 
• Pneu 175/70 R13, min 4 lonas 
• Pneu 175/70R14, min 4 lonas 
• Pneu 18.4-30, mm. 10 lonas 
• Pneu2l5/75R17.5 
• Pneu 225/70/15 radial 
• pneu265/70R16 
• Pneu 275/80R 22.5 Radial, 
• Pneu 600/16 Agricola, mm. 8 lonas 
• Pneu 700/16 Agricola, min 8 lonas 
• Pneu 750/16, mm. 8 lonas 
• Pneu 900/20 Borrachudo, mm. 14 lonas 
• Pneu 900/20 [iso, min 14 lonas 
• Pneu Moto Aro 110-90-17 
• Pneu Moto Aro 90-90-19 
• Pneu para Moto Arc 18 
• Pneu para Moto Aro 21 

• Câmara de Ar 17.5.25 
• Câmara de Ar 1000/20 
• Cämara de Ar 12.4-24 
• Câmara de Ar 12.5-80-18 
• Câmara de Ar 14.00.24 
• Câmara de Ar 16.9-30 
• Câmara de Ar 18.4-30 
• Câmara de Ar 900/20 
• Câmara de Ar aro 225/70/15 
• Càmara de Ar arc 16 
• Câmara deArAro 17.5 
• Câmara de Ar Arc 20 
• Câmara de Ar Arc 22.5 
• Câmara de Ar para Moto Arc 17 
• Câmara de Ar para Moto Arc 18 
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• Câmara de Ar para Moto arc 19 	 1" 
• Câmara de Ar para Moto Aro 21 

3— PROTETORES DE CAMARA DE AR 

• Protetor para câmara de ar aro 20 
• Protetor para câmara de ar aro 22.5 
• Protetor para câmara de ar arc 16 
• Protetor para câmara de ar arc 18 
• Protetor para câmara de ar arc 24 
• Protetor para câmara de ar aro 25 

4— VALVULAS PARA PNEUS 

• Váivula para pneu trator 
• Váivuia para pneu aro 13/14 
• Válvuia para pneu aro 22.5 
• Válvula para pneu Aro 13/14 
• Váivula para pneu Arc 15/16 
• Válvuia para pneu arc 17.5 

5— BATERIAS 

• Baterias 100 Amperes 
• Baterias 150 Amperes 
• Baterias 150 Amperes 
• Baterias 60 Amperes 
• Baterias 70 Amperes 
• Baterias 75 Amperes 
• Baterias 90 Amperes 

6— LUBRIFICANTES E GRAXAS 

• Aditivo para Radiador (1 itro) 
• Aria 32 (20 litros) 
• Flu ida de Freio DOT 3 (500 ml) 
• Fiuldo de Frelo DOT 4 (500 ml) 
• Graxa 1 K 
• Graxa 20Kg 
• Oleo Caixa de Marcha SAE 80W90 (ultra) 
• Oleo Caixa de Marcha 75W80 (1 iltro) 
• Oleo de transmissão SAE 90 (1 litro) 
• Oleo Diferencial SAE 140 (1 Litro) 
• Oleo Diferenciai SAE 90 (1 iltro) 
• Oleo Hidráulico ATF (1 iltro) 
• Oleo Hidráulico 68 (1 litro) 
• Oleo Lubrificante 5W30 (1 iitro) 	

?f lo 
• Oleo Lubrificante 10W40 (1 htro) 
• 	Oleo lubrificante 140 (1 iitro) 
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• Oleo Lubrificante 15w40 (1 litro) 
• Oleo Lubrificante 4T (1 litro) 
• Oleo lubrificante ATF (1 litro) 

DA PROPOSTA 

A proposta de preços corn major Desconto Percentual deverá ser entregue conforme 
estipulado no ato convocatório. 0 preenchimento da proposta deverá ser digitado e 
impresso por processo mecânico au eletrônico, constando as seguntes indicacoes e 
exigëncias: 

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

Prazo de validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos; 

A Contratada deverá oferecer sabre os preços dos materiais: 

. 	Conceder percentual de descontos sobre o valor da lista de preços de 
pneus, câmaras de ar, protetores, v6/vu/as, baterias, Oleos lubrificantes em geral e 
graxas emitidos pelos respectivos f,9bricantes e/ou concessionários dos velculos, não 
podendo ser inferior a 10% (dez por cento); 

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

a) Orcamento da concessionária autorizada da marca do velculo ou máquina; 
b) Preços Praticados no mercado local; 
c) Preços praticados no balcão da contratada. 

0 percentual de desconto poderá ser apresentado corn ate duas casas decimals, 
estando inclusas no valor obtido, após sua aplicaçáo, todas as despesas incidentes sobre o 
produto a ser adquirido; 

0 desconto proposto pela(s) licitante(s) vencedora(s) terá vigéndia de 12 (doze) 
meses a contar da assinatura da Ata, que deverá ser firmada dentro do prazo de validade do 
desconto proposto; 

Nos preços deverão estar incluidos todos os irnpostos, taxas, fretes, seguros, bern 
coma qualquer outra despesa direta e indireta incidentes ate a efetiva entrega do material. 0 
preço de referenda dos materials é a constante das tabelas püblicas oficlais dos fabricantes 
e/ou concessionários. 

0BRIGAç6Es DA CONTRATADA 

Sem prejuizo do integral cumprimento das disposiçöes deste 
Licitatôrio bern coma das obrigaçôes decorrentes do contrato, cabe a contrata 
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Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos 
materiais e humanos necessários para tanto; 

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

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

Arcar corn todas as despesas diretas e/ou indiretas relac.ionadas orn a execuçäo do 
objeto da contrataçâo, tais corno: transporte, frete, carga e descarga, etc. 

Manter-se durante toda a execuçäo do contrato, em compatibilidade corn as dernais 
obrigaçães assurnidas, todas as condiçöes de habilitacâo e qualificação exigidas na licitação 
que darão origem ao contrato; 

A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Adrninistração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93; 

A CONTRATADA cornprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos 
materials fornecidos, bern corno, efetuar a substituição, e totalmente as suas expensas de 
qualquer produto fornecido fora das especificacoes constantes da proposta apresentada; 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabaihistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes do 
fornecimento, respondendo pelos rnesrnos nos termos do art. 71 da Lei n° 8.666/93 corn 
suas alteraçöes; 

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

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

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

Responder civil e penalmente por quaisquer danos materials ou pessoais 
ocasionados a Adrninistracào e/ou a terceiros, por seus ernpregados dolosa ou 
culposamente; 

Fiscalizar o perfeito curnprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integrairnente 
onus decorrente, independenternente da fiscalizaçâo exercida pela CONTRATANTE; 

Arcar corn eventuais prejuIzos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiro, / 
provocados por ineficiência ou irregularidade cornetida por seus empregados ou prepostos, 
na execuçào do contrato; 
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Indicar a CONTRATANTE a name de seu prepasto para manter entendimento è 
receber comunicaçoes ou transmiti-las aa executor do contrato conforme estabelecido no 
art. 68 da Lei no 8.666/93; 

Informar na proposta a qualificaç5o do Representante autorizado a firmar o contrato, 
ou seja: name completo, endereço, ORE, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade 
e Profissão, informando qua] a instrumento que Ihe outorga poderes para firmar o referido 
contrato (Contrato Social ou Procuraçao); 

Em nenhuma hipôtese veicular publicidade ou qualquer outra informacao a cerca das 
atividades objeto do contrato, sem prévia autarizaçào da CONTRATANTE; 

Assumir todas e quaisquer reclamacöes e arcar com as onus decorrentes de acOes 
judiciais, par prejuizos ávidos e originados da execuçào do contrato, e que sejam ajuizados 
contra a CONTRATANTE par terceiros; 

Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, par melo de seus 
ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada 
nas dependências da CONTRATADA, visando a rigoroso cumprimento das obrigacoes 
contratuals; 

Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis e posturas federals, estaduais 
ou municipais vigentes e atinentes, sendo a ünica responsável por prejuIzos decorrentes de 
infraçOes a que houver dada causa; 

Empregar mão-de-abra especializada, trabaihadares e pradutos em quantidades 
suficientes para atender as demandas da cantratante; 

Fornecer, sempre que solicitado pela cantratante, as esclarecimentos e as 
informaçOes técnicas pertinentes ao objeto deste pracedirnenta licitatôrio; 

Efetuar a troca dos materials au acessOrios que não atenderem as especificaçOes do 
objeto; 

Arcar corn qualquer prejuIza causado a Administração ou a terceiros por seus 
empregados ou prepostos, no cumprirnento do fornecimento, resultantes em indenizaçäo a 
Ad rn in istração; 

Os materials deverãa atender, rigarosamente, as Normas Técnicas aplicáveis e 
recomendadas pelos fabricantes; 

Comprovar, sempre que salicitado pela Prefeitura, a origem dos materials e 
componentes fornecidos; 

0BRIGAçOEs DA ADMINIsTRAçA0 

Sem prejuIzo do integral cumprimenta de todas as demais obrigacOes decorrentes d 
contrato, cabe a contratante: 

Proporcionar todas as facilidades para que a fornecedor possa cumprir suas 
obrigacOes contratuals dentro das normas e condiçOes deste procedimento IicitatOrio f  
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Rejeitar, no todo ou em parte os materiais em desacordo corn as obrigacoes 
assumidas pelo fornecedor; 

Efetuar o pagamento nas condicoes pactuadas; 

Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas nos materiais 
fornecidos para imediata substituiçao; 

Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos socials antes do pagarnento. 

Designar o responsável pela fiscalizacao do Contrato. 

Do ORGAo SOLICITANTE E DA D0TAçA0 ORcAMENTARIA 

A despesa decorrente da execuçäo do objeto desta licitação poderá ocorrer no 
exercicio de 2017, sendo que o programa de trabaiho e o elemento de despesa especifico 
constarão quando for formalizado o contrato ou outro instrumento hábil; 

As despesas poderäo ocorrer por conta do FPM e/ou Recursos PrOprios, ICMS, IGD, 
FMAS, FMS, FUNDEB, e outros, Dotacäo Orçamentária 04 1220005 2040 0000 - 
Manutençao dos Servicos de Administraçào Geral, 10.301.0020.2160.0000 - Manutençao 
dos Serviços Municipais de SaUde; 08.244.0016.2150.0000 - Manutençäo dos Serviços de 
Assisténcia Social; 20.605.0055.2500.0000 - Administracão da Secretaria de Agricultura, 
15451.0 040.2320.0000 - Manutençao do Secretaria de Obras e Urbanismo - 04 122 0005 
2045 0000 - Manutençao das Atividades da AERG. 17.512.0051.245. 0000 - 
04.122.0005.2041.0000 - Manutençao do Gabinete do Prefeito - Categoria - 3.3.90.30-00 - 
Material de Consumo. 

Os valores estirnados, nào obriga o municIpio a utilizar os quantitativos aqui 
constantes, assim como também não exirne a contratada de executar o fornecimento em 
quantidades maiores. 

DA ESTIMATIVA DE VALOR 

Pela natureza do objeto não e possivel definir previarnente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração por tipo de veiculo ou máquina. 

Para definição da previsão da despesa objeto da licitação pelo periodo contratual a 
ser determinado pela Adrninistraçao, foram utilizadas informacoes corn base nas despesas 
efetuadas corn as aquisiçoes constando valores empenhados para as despesas efetuadas 
nos veIculos/máquinas no ano de 2017, conforme detalhamento no ANEXO I deste Termo 
de Referência. 

Considerando-se, as despesas realizadas nos veiculos ou máquinas pertencentes ao 
patrimOnio municipal bern corno a previsão de despesas para a realizaçao do fornecirnento 
dos materiais para os velculos e máquinas das diversas secretarias e Orgãos do municipio 
para o ano de 2017, identificou-se o valor global estirnado de R$ 552.200,00 (quinhentos e 
cinquenta e dois mil e duzentos reais) 

LOTE I - Aquisiçao de Pneus para os veiculos autornotores, tratores agricolas, 
rnaquinas e equipamentos pertencentes a prefeitura municipal de Redençao do Gurgueia - 
Fl, nova valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais). 

LOTE II - Aquisiçao de Câmaras de Ar, Protetores e Válvulas para os veiculos 
automotores, tratores agricolas, maquinas e equiparnentos pertencentes a prefeitura 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Pianaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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Rejeitar, no todo ou em parte os materiais em desacordo corn as obrigaçoes 
assurnidas pelo fornecedor; 

Efetuar o pagamento nas condiçOes pactuadas; 

Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas nos rnateriais 
fornecidos para imediata substituiçäo; 

Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

Designar o responsável pela fiscalizacao do Contrato. 

DO ORGAO SOLICITANTE E DA D0TAcA0 ORçAMENTARIA 

A despesa decorrente da execuçao do objeto desta licitacâo poderá ocorrer no 
exercicio de 2017, sendo que o prograrna de trabaiho e o elemento de despesa especIfico 
constarão quando for formalizado o contrato ou outro instrumento hábil; 

As despesas poderào ocorrer por conta do FPM e/ou Recursos PrOprios, ICMS, 
FUNDEB, PAB, FMS, FMAS - dotacão orçamentária xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx; 
3.3.90.30 - Material de Consurno. 

Os valores estirnados, não obriga a rnunicIpio a utilizar Os quantitativos aqui 
constantes, assim como também não exime a contratada de executar o fornecimento em 
quantidades maiores. 

DA ESTIMATIVA DE VALOR 

Pela natureza do objeto não e possivel definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administraçào por tipo de velculo ou máquina. 

Para definiçào da previsão da despesa objeto da licitaçäo pelo perIodo contratual a 
ser determinado pela Administracào, forai utilizadas informaçöes corn base nas despesas 
efetuadas corn as aquisiçães constando valores ernpenhados para as despesas efetuadas 
nos veIculos/máquinas no ano de 2016, conforme detalhamento no ANEXO I deste Termo 
de Referenda. 

Con side rando-se, as despesas realizadas nos veiculos ou rnáquinas pertencentes ao 
patrimônio municipal bern coma a previsào de despesas para a realização do fornecimento 
dos materiais para as veiculos e máquinas das diversas secretarias e órgãos do municipio 
para o ano de 2017, identificou-se a valor global estirnado de R$ 552.2CO300 (quinhentos e 
cinquenta e dois mil e duzentos reais) 

LOTE I - Aquisiçâo de Pneus para as veiculos automotores, tratores agrIcolas, 
maquinas e equipamentas pertencentes a prefeitura municipal de Redenção do Gurguéia 
P1, nova valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais). 

LOTE II - Aquisiçao de Câmaras de Ar, Protetores e Válvulas para as veiculo 	- 

autornotores, tratores agricolas, maquinas e equiparnentos pertencentes a prefeitura 

Rua do Ferreiro, n. Bairro Plana!tina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Rederiçao do Gurguéia  
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municipal de Redenção do Gurgueia - F!, no valor de R$ 57.200,00 (cinquenta e dois mil e 
duzentos reals). 

LOTE III - Aquisiçao de Baterias para os veiculos automotores, tratores agricolas, 
maquinas e equipamentos pertencentes a prefeitura municipal de Redenção do Gurguèia - 
P1, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reals). 

LOTE IV - Aquisiçao de Lubrificantes e Graxas para Os veiculos automotores, 
tratores agricolas, maquinas e equipamentos pertencentes a prefeitura municipal de 
Redenção do Gurguéia - F!, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reals) 

DA LEGISLAçAO VIGENTE 

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

No âmbito da Tomada de Preços. a adjudicação significa tao somente o registro dos 
preços ofertados, sendo que para a presente contratacão sera' registrado o percentual de 
desconto ofertado; 

A existéncia da Tomada de Preços näo obriga a Administração a efetivar as 
contrataçoes por esse meio, sendo facultada a aquisição de produtos, respeitada a 
legislacao relativa as licitaçães, sendo assegurado a detentora do contrato o direito de 
preferência em igualdade de condicSes; 

Uma vez registrado(s) o(s) percentual (is), a Administração poderá convocar a 
detentora do menor preço a fornecer os respectivos materials na forma e condicoes fixadas 
neste Termo, no Edital e no contrato. 

DA FIscALIzAçAo 

Será designado pela Administração o Gestor/Fiscal do contrato que será responsável 
pelo acompanharnento e fiscalizacão da sua execução, anotando em registro próprio as 
ocorrências relacionadas corn o fornecimento do objeto, determinando o que for necessário 
a regularização das faltas ou defeitos observados; 

As decisöes e providências que ultrapassarem a cornpetência do Fiscal do contrato 
deveráo ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adocão das medidas 
convenientes. 

DO PAGAMENTO 

0 pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Administração, ate 30 dias 
após a solicitação que deverá ser protocolada ate o 50  (quinto) dia do rnês subsequente ao 
do fornecimento, acornpanhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente corn recibo em 04 
(quatro) vias de igual valor, cópia do contrato, nota de empenho, cópia das certidöes de 
regularidade junto ao INSS, certidäo negativa de débitos trabalhistas, FGTS, certidão 
conjunta de débitos fiscais junto a uniäo, certidâo negativa de débitos junto a SEFAZ, 
certidão negativa de débitos municipais, autorizaçâo de fornecimento do objeto, firmado pel 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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autoridade competente, e em conformidade corn o disposto no art. 40, inciso XIV, alInea 
da Lei 8.666/93. 

A nota fiscal referida acima deve apresentar discrirninadamente os produtos 
fornecidos a que se referir; 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçöes serão devolvidas a 
CONTRATADA e neste caso a vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da apresentacão da documentação devidamente corrigida e válida, nao ocorrendo neste 
caso, quaisquer onus por parte da Adrninistração; 

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

FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado corn base na Lei Federal n°. 8.666/93, corn 
alteraçöes posteriores, Lei Cornplementar n° 123/06 e demais normas regulamentares 
aplicâveis a espécie. 

Redençâo do Gurguéia (P1), 15 de marco de 2017. 

Q4 
José Roberto Maia Neto 

Secretário Municipal de Administração 

Aprovo a Presente7moFler:ferenc:. 

Angelo J696)Sena Santos 
Prefeito Municipal 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro F!anaftina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566 -1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 	 (opAG._- 
TOMADA DE PREOS N°. 00412017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO I 

LOTE I —AQUISIçAO DE PNEUS PARA Os vEicuLos AUTOMOTORES, TRATORES AGRiCOLAS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1.  

ORD VEICULO /MAQUINA 
COMBUSTIVEL FABRICAcAO PLACA QUANT. UNID. ES1IMADO 

1 AMAROK DIESEL 2016 P100633 

300 PE A 18000000 

2 CAAMBA TECTOR TRAADO 6X4 DIESEL 2013/2014 OUX 2918 
3 CARROA (TRATOR VERMELHO DIESEL  
4 CARROAVELHA DIESEL  
5 CELTA GASOLINA 2004 JFP 6386 

6 FIAT UNO 1 GASOLINA 2011/2012 ODW 
4385 

7 GOL GASOLINA 2016 PIL 8073 

8 
GRADE (TRATOR VERDE) 14 
DISCO MARCHAS 06  
GRADE (TRATOR VERMELHOR) 15 
DISCO MARCHAS 08  

10 GRADE BALDAN 14D  
11 1 GRADE BALDAN 16D  
12 L200 DIESEL 2005 LWF 1663 
13 MOTO BROS GASOLINA - 2005  
14 MOTO CARGO GASOLINA 2005 JFP 4726 
15 MOTO XLR 125 GASOLINA 2005 _ 
16 ONIBUS DIESEL 2013 OUB 9819 
17 IBUS IVECO DIESEL 2010 NIH 6633 
18 ONIBUS VOLARE DIESEL 2004 LWJ 3424 
19 ON[BUS VW15.190 eode. hdore DIESEL 2011 NIV 3818 

20 ONIBUS VW 15.190 eod e, hd ore I DIESEL 2013 OUH 

21 ONIBUS WI 15.190 eod e. hd ore II DIESEL 2013 OUA 8661 
22 PACARREGADEIRA DIESEL 2015  
23 1 PATROLCART 120 K DIESEL 201212013  
24 PIPA DIESEL 2013 OEA 0309 
25 RENAUT MASTER DIESEL OEF 3587 
26 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 2012/2013 JCB C-03 
27 SlO (NOVA) AMBULANCIA DIESEL 2013 PIB 3106 
28 SlO (VELHA) AMBULANCIA DIESEL 2010 LVM 8015 
29 SAVEIROAMBULANCIA DIESEL 2013  

TRATOR JOHN D. NOVO (VERDE) 
7.500  

DIESEL 
2016/2016 

31 TRATOR JOHN D. 5705 4X4 
SIMPLES  

DIESEL 2011/2012 

32 1 TRATOR MF 4292 (VERMELHO) DIESEL 2015/2016 MF 4292 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 004/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO I 
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NOPAG. 
CPL 

LOTE II - AQUISIçAO DE CAMARAS DE AR, PROTETORES E VALVULAS PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES, TRATORES 
AGRICOLAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - 

P1.  

ORD VEICULO /MAQUINA 
COMBUSTW 	j EL FABFCAcA 	

P LACA 
O QUANT. 

UNID . 
VALOR 

ES1]MADO 
1 AMAROK DIESEL 2016 

2013/2014 
P100633 
0UX2918 

600 
PE QA 

MF4292  

57 20000 

2 CAcAMBATECTORTRAçADO6X4 DIESEL 
3 cARR0çA(TRAT0RvERMELH0 DIESEL  
4 CARROQAVELHA DIESEL  
5 CELIA GASOLINA - 	 - 2004 JFP 6386 

6 FIAT LINO GASOLINA 2011/2012 ODW 

7 GOL GASOLINA 2016 PIL 8073 
GRADE (TRATOR VERDE) 14 
DISCO MARCHAS 06  
GRADE (TRATOR VERMELHOR) 15 
DISCO MARCHAS 08  

10 GRADE BALDAN 14D  
1 GRADE BALDAN 16D  
2 L200 DIESEL 2005 LWF 1663 

- 3 MOTO BROS GASOLINA 2005  
- 4 MOTO CARGO GASOLINA 2005 JFP4726 

15 MOTOXLR 125 GASOLINA 2005  
16 ONIBUS DIESEL 	- 2013 OUB 9819 
17 ONIBUS IVECO DIESEL 2010 NIH 6633 
18 ONIBUSVOLARE DIESEL 2004 LWJ 3424 
19 ONIBUS VW 15.190 eod e. hd ore DIESEL 2011 	- NIV 3818 

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

21 ONIBUS VIN 15.190 eod e. hd ore II DIESEL 2013 OUA 8661 
22 PACARREGADEIRA DIESEL 2015  
23 1 PATROLCART 120 K DIESEL 2012/2013  
24 PIPA DIESEL 2013 OEA 0309 
25 RENAUT MASTER DIESEL OEF 3587 
26 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 2012/2013 JCB C-03 
27 S10 (NOVA) AMBULANCIA DIESEL 2013 PIB31O6 
28 S10(VELHA)AMBULANCIA DIESEL 2010 - LVM 8015 
29 SAVEIROAMBULANCIA DIESEL 2013 - 

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

31 
TRATOR JOHN D. 5705 4X4 
SIMPLES  

DIESEL 

DIESEL 	 - 

2011/2012 

32 	1 TRATOR ME 4292 (VERMELHO) 2015/2016 - 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx8666 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 004/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

Iv 
CPL 

4.., 

ANEXO I 

LOTE III -AQUIsIçAO DE BATERIAS PARA Os VEICULOS AUTOMOTORES, TRATORES AGRICOLAS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcAO DO GURGUEIA - P1  

ORD VEICUL 0 IMA 	INA QIJ 
TWO DE 

COMBUSTiVEL 
AND DE 

FABRIcAcA0 PLACA 
QUANT.  

UNID. 
VALOR 

ESTIMADO 
1 AMAROK DIESEL 2016 P100633 

300 PE QA 

MF 4292  

5500000 

2 CAAMBA TECTOR TRACADO 6X4 DIESEL 2013/2014 OUX 2918 
3 CARROQA (TRATOR VERMELHO DIESEL  
4 CARROAVELHA DIESEL  
5 1 CELTA GASOLINA 2004 JFP 6386 

6 FIAT LINO GASOLINA 2011/2012 ODW 

7 GOL GASOLINA 2016 PIL 8073 
GRADE (TRATOR VERDE) 14 
DISCO MARCHAS 06  
GRADE (TRATOR VERMELHOR) 15  
DISCO MARCHAS 08  

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 MOTO XLR 125 GASOLINA 2005  
16 ONIBUS DIESEL 2013 OUB 9819 
17 ONIBUS IVECO DIESEL 2010 NIH 6633 
18 ONIBUSVOLARE DIESEL 2004 LWJ3424 
19 ONIBUSVN15.190 eode. hdore DIESEL 2011 NIV 3818 

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

21 ONIBUS VW 15.190 eod e. hd ore II DIESEL 2013 OUA 8661 
22 PACARREGADEIRA DIESEL 2015  
23 PATROLCART 120 K DIESEL 2012/2013  
24 PIPA DIESEL 2013 OEA 0309 
25 RENAUT MASTER DIESEL OEF 3587 
26 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 2012/2013 JCB C-03 
27 SlO (NOVA) AMBULANCIA DIESEL 2013 - PIB 3106 
28 1 SlO (VELHA) AMBULANCIA DIESEL 2010 LVM 8015 
29 SAVEIRO AMBULANCIA DIESEL 2013  

30 
TRATOR JOHN D. NOVO (VERDE) DIESEL 2016/2016 

- 

31 
TRATOR JOHN D. 5705 4X4 
SIMPLES 

DIESEL 2011/2012  

32 TRATOR MF 4292 (VERMELHO) I DIESEL 2015/2016 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairm Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 00412017  
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 	 CL 

ANEXO I 

LOTE IV - AQUISIcAO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA Os VEICULO5 AUTOMOTORES, TRATORES AGRICOLAS, 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DOGURGUEIA - P1 

ORD VEICULO /MAQUINA COMBUSThfEL FABRAcAO PLACA QUANT. UNID. 
ES1IMADO 

1 AMAROK DIESEL 2016 P100633 

1600 

2013__  

LITROS 
KG 

260.000,00 

2 CACAMBATECTOR TRAADO 6X4 DIESEL 2013/2014 OUX 2918 
3 CARROçA (TRATOR VERMELHO DIESEL  
4 CARROCAVELHA DIESEL  
5 CELTA GASOLINA 2004 JFP 6386 

6 FIAT UNO GASOLINA 2011/2012 ODW 

7 GOL GASOLINA 2016 PIL 8073 
GRADE (TRATOR VERDE) 14 
DISCO MARCHAS 06  
GRADE (TRATOR VERMELHOR) 15 
DISCO MARCHAS 08  

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 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 
19 ONIBUS VW15.190 eode. hdore DIESEL 2011 NIV 3818 

20 ONIBUS VW 15.190 eod e. hd ore I DIESEL 

21 
 

2013 OUH 

ONIBUS VW 15.190 eode.hd ore ll DIESEL 2013 OUA8661 
22 PACARREGADEIRA DIESEL 2015  
23 PATROLCART 120 K DIESEL 2012/2013  
24 PIPA DIESEL 2013 OEA 0309 
25 RENAUT MASTER DIESEL OEF 3587 
26 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 2012/2013 JCB C-03 
27 S10 (NOVA) AMBULANCIA DIESEL 2013 PIS 3106 
28 1 S1 0 (VELHA) AMBULANCIA DIESEL 2010 LVM 8015 
29 1 SAVEIROAMBULANCIA DIESEL 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx8 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurguéia -! 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 004/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 
CONTRATO No 	/2017 

ANEXO II 

MINUTA CONTRATUAL 

Contrataçao de empresa para  
que entre si celebram a Prefeitura Municipal de 
Redencão do Gurguéia - PP e a empresa 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, corn sede na 
cidade de Redenção do Gurguéia - P1, localizada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, 
em Redenção do Gurgueia - P1, CNPJ (MF) N° ................. . por meio do Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal Sr. , brasileiro, casado, residente e dorniciliado nesta cidade, 
portador da carteira de identidade no .....................e do CPF no .....................doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro ado, a empresa ................., corn sede e foro na 
cidade de ...............Estado do ...............estabelecida a ................no ...........inscrita no 
CNPJ (MF) sob o no ..............e Inscrição Estadual no.................aqui representada por seu 

, (cargo, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF e n° do 
R G. e endereco do representante), doravante denominada CONTRATADA, em 
conformidade corn as normas da Lei no 8.666, de 21/06/93, corn as alteraçöes nela 
introduzidas ate a presente data, as quais subrnetem as partes para todos os efeitos, tern 
justo e acordado celebrar o presente Contrato, conduzido sob o regime de empreitada por 
preço global, regendo-se a contratacao pelo fixado nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 0 Presente contrato tern por objeto o fornecirnento de 	 , conforme 
especificaçoes e quantitativos constantes na Tomada de Preços no 	/2017. 

1.1.1. A forma pela qual deverão ser executados os fornecimentos licitados e as 
diversas obrigaçoes do licitante adjudicatário do objeto desta licitacao estäo registradas 
neste Edital, na Minuta do Contrato, na proposta e anexos que, igualmente, integrarn o 
dossiê de informaçôes sobre a licitação. 

1.1.2. 0 Contratado executará o objeto deste contrato, responsabilizando-se pela 
qualidade dos materiais fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de 
readequaçães, sernpre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto pactuado; 

CLAUSULA SEGUNDO 
DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM 0 CONTRATO 

2.1. São par-tes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição: 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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2.1.1. ProcessoAdministrativo n°/2017, Tomada de Precos n°. 	/2017; 

2.1.2. Proposta apresentada pela Contratada; 	 4 	%, 
( 	G.--- 

2.1.3. Seus anexos, despachos e pareceres que o encorpam. 	 C? 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA APARELHAGEM E DO MATER!AL NECESSARIO A EXECUcAO DO OBJETO 

3.1. A apareihagern e a material necessários a execucao dos trabalhos serão de 
responsabilidade e onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a 
CONTRATANTE nao emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou 
ye icu los. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS NORMAS E ESPECIFICAçOES DOS BENS E DA EXECUçAO 

4.1. Os fornecimentos ora contratados obedecem rigorosamente as especificaçoes dos 
anexos, as quais fazem parte integrante do Edital da Tomada de Preços n o. /2017, 
reservado a CONTRATANTE a direito de rejeitar os que nâo estiverern de acordo corn as 
referidas especificaçoes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamaçäo ou 
indenização. 

CLAUSULA QUINTA 
DA APROVAçAO 

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralrnente, as especificacoes e 
demais elementos técnicos referentes ao fornecimento. Declara, ainda, que conhece tudo a 
que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na 
licitaçäo de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos precos propostos 
estão incluidos todos as custos, despesas e encargos que terá que suportar, representando 
aqueles precos a Unica contraprestação que he será devida pela CONTRATANTE pela 
realização do objeto deste contrato. 

Parágrafo Unico - 0 representante da CONTRATADA, acirna identificado, declara sob 
as penas da lei que dispoe de poderes suficientes a celebracão deste contrato. 

CLAUSULA SEXTA 
DO VALOR DO CONTRATO 

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

6.1.1. Os pagamentos serão realizados conforme a realizacao dos fornecimentos, corn 
a devido vista do funcionário responsável pelo recebimento. 

6.1.2. 0 valor acima, não obriga a rnunicIpio a utilizar as materiais nos quantitativas aqui 
constantes, assim coma também nao exime a contratada de executar o fornecimento em 
quantidades maiores. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS 0BRIGAç0Es DA CONTRATADA 
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8.0. A CONTRATADA se obriga a: 

* 

7.1. 	Sem prejuIzo do integral cumprimento das disposiçöes deste Procedimento 
Licitatôrio bern coma das obrigaçoes decorrentes do contrato, cabe a contratada: 

7.1.1. 	Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todas Os recursos 
materials e humanos necessários para tanto; 

7.1.2. 	Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos, causados a 
CONTRATANTE ou a terceiros, par dolo ou culpa, na execuçào do contrato, bern coma, par 
qualquer que venha a ser causados par seus prepastos, em idénticas hipóteses; 

7.1.3. 	Responder pebos 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. 	Arcar corn tadas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas corn a 
execuçãa do abjeto da cantrataçâo, tais como: transparte, frete, carga e descarga, etc.; 

7.1.5. 	Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corn as 
demais abrigaçSes assumidas, todas as condiçöes de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação que darãa arigem aa cantrata; 

7.1.6. 	A cantratada se obriga a reconhecer as direitos da Administraçãa, em casa de 
rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93; 

7.1.7. 	A CONTRATADA com prom eter-se-á a dar total garantia quanta a qualidade 
dos materials, bern coma, efetuar a substituicão, e totalmente as suas expensas de qualquer 
produto fornecida fora das especificacôes constantes da proposta apresentada; 

7.1.8. 	Correräo par conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabaihistas, fiscais, camerciais e previdenciários, decorrentes 
do farnecirnento, respondendo pelos mesmos nos termas do art. 71 da Lei n° 8.666/93 cam 
suas alteraçães; 

7.1.9. 	Não transferir a outrem, no toda ou em parte, o contrato, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE; 

7.1.10. 	Assurnir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-lo de 
acordo cam as especificaçôes constantes da proposta e/ou instruçöes do contrato; 

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

7.1.12. 	Responder civil e penalmente par quaisquer danos materials ou pessoais 
ocasionadas a Administraçâo e/ou a terceiras, par seus empregados dolosa au 
cu I posam e nte; 

7.1.13. 	Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-Ihe, 
integralmente a onus decorrente, independentemente da fiscalizaçào exercida pela 
CONTRATANTE; 

7.1.14. Arcar cam eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiro 
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provocados por ineficiëncia ou irregularidade cometida por seus empregados ou pre 
na execução do contrato; 

7.1.15. Indicar a CONTRATANTE o name de seu preposto para manter entendirnento 
e receber cornunicacöes ou transrniti-Ias ao executor do contrato conforme estabelecido no 
art. 68 da Lei n° 8.666/93; 

7.1.16. 	Informar na proposta a qualificaçào do Representante autorizado a firmar a 
contrato, ou seja: name completa, endereco. CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, 
Nacionalidade e Profissão, informando qual a instrurnento que Ihe outorga paderes para 
firmar a referido contrato (Contrato Social au Procuracào); 

7.1.17. 	Em nenhurna hipOtese veicular publicidade au qualquer outra informacão a 
cerca das atividades objeto do contrata, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

7.1.18. 	Assumir todas e quaisquer reclamaçöes e arcar corn os onus decorrentes de 
açöes judiclais, par prejuizos ávidos e originados da execuçào do contrato, e que sejarn 
ajuizados contra a CONTRATANTE par terceiras; 

7.1.19. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de 
seus ficais/gestores a qualquer épaca durante a vigéncia do Contrato, a qual poderá ser 
efetuada nas dependéncias da CONTRATADA, visando a rigoroso curnprimento das 
obrigacães contratuais; 

7.1.20. 	Cumprir, durante a execuçãa do fornecimenta, tadas as leis e posluras 
federais, estaduais ou municipais vigentes e atinentes, sendo a Lnica responsável por 
prejuIzos decarrentes de infracöes a que hauver dada causa; 

7.1.21. 	Empregar mão-de-obra especializada, trabalhadores e produtos em 
quantidades suficientes para atender as demandas da contratante; 

7.1.22. 	Fornecer, sempre que solicitada pela contratante, os esclarecimentos e as 
informaçôes técnicas pertinentes ao objeto deste procedimento licitatório; 

7.1.23. 	Efetuar a troca dos materials au acessórios que não atenderem as 
especificaçoes do objeto; 

7.1.24. 	Comprovar, sempre que solicitado pela Prefeitura, a origem dos materials e 
componentes fornecidos; 

CLAUSULA OITAVA 
DAS 0BRIGAcOES DA CONTRATANTE 

8.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

8.1.1. 	Proporcionar todas as faciidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigacöes contratuals dentro das normas e condiçöes deste procedimento Iicitatôrio; 

8.1.2. 	Rejeitar, no todo ou em parte, as materiais fornecidos em desacordo cam as 
obrigaçöes assumidas pelo fornecedor; 

8.1.3. 	Efetuar a pagamenta nas candiçOes pactuadas; 
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8.1.4. 	Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas nos 
materiais fornecidos para imediata substituição; 

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

8.1.6. 	Designar a responsavel pela fscalização do Contrato. 

8.1.7. Reter os tributos e contribuiçoes sobre as pagamentos mensalmente efetuados, 
utilizando-se as alIquotas previstas para cada tipo de serviça, conforme legislaçào; 

8.1.8. Aplicar penalidades, conforme o caso. 

CLAUSULA NONA 
DA DOTAcA0 0RçAMENTARIA 

9.1. As despesas poderão ocorrer por conta do FPM e/ou Recursos Prôprios, ICMS, IGD, 
FMAS, FMS, FUNDEB, e outros, Dotação Orcamentária 04 1220005 2040 0000 - 
Manutenção dos Serviços de Adrninistracao Geral; 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção 
dos Serviços Municipais de Saüde; 08.244.0016.2150.0000 - Manutencão dos Serviços de 
Assistência Social; 20.605.0055.2500.0000 - Administracao da •Secretaria de Agricultura, 
15451.0 040.2320.0000 - Manutençäo do Secretaria de Obras e Urbanismo - 04 122 0005 
2045 0000 - Manutenção das Atividades da AERG. 17.512.0051.245. 0000 - 
04.122.0005.2041.0000 - Manutençao do Gabinete do Prefeito - Categaria - 3.3.90.30-00 - 
Material de Consumo. 

CLAUSULA DECIMA 
DA FORMA E CON DIçoES DE PAGAMENTO 

10.1. 	0 pagamento sera realizado na Secretaria Municipal de Administraçào, ate 30 
dias após a salicitacão que deverá ser protocolada ate o 50  (quinta) dia do mês subsequente 
ao do fornecirnento, acompanhado da nota fiscal/fatura, ernitida juntamente corn recibo em 
04 (quatro) vias de igual valor, copia do contrato, nota de empenho, cOpia das certidOes de 
regularidade junto ao INSS, certidão negativa de débitos trabaihistas, FGTS, certidão 
conjunta de débitos fiscais junta a uniâo, certidâo negativa de débitos junta a SEFAZ, 
certidão negativa de débitos municipais, autorização de fornecimento do objeto, firmado pela 
autoridade campetente, e em conformidade corn a disposto no art. 40, inciso XIV, alinea "a" 
da Lee 8.666/93. 

10.1.1. 	A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente as produtos a 
que se referir; 

10.1.2. 	As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçOes seräo devolvidas a 
CONTRATADA e neste caso a vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da apresentaçao da dacurnentaçao devidamente carrigida e válida, não ocorrendo neste 
caso, quaisquer Onus par parte da Administração; 

10.1.3. 	Nenhurn pagamento será efetuado aas adjudicatárias enquanta pendente de 
liquidação ou qualquer abrigação financeira que Ihe for irnposta em virtude de penaliciade ou 
falta de entrega do praduta. 

10.2. Todas as pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de 
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pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Coë4%  
mantida pela CONTRATADA junta ao Banco ................ Agenda ............ 

valendo a Prefeitura Municipal coma comprovantes de pagarnento e coma instrumento de 
quitação, as recibos dos depósitos ou transferências bancárias; 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
REAJUSTAMENTO DE PREOS 

11.1. A Prefeitura poderá estender a fornecimento, mediante prévia comunicaçào 
escrita, e a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçSes contratuais, Os 

acréscimos ou supressöes que se fizerem necessários nas obras ate 25% (vinte e cinco par 
centa) do valor inicial atualizado do contrato; 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DOS TRIBUTOS 

12.1. Todos as tributos que incidirern ou vierem a incidir sobre este Contrato correrão 
par canta exciusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DOS PRAZOS 

13.1. 0 praza máximo para início do fornecimento fica fixado em 10 (dez) dias 
consecutivos, contados a partir da data de expediçâo da Ordem de Fornecirnento; 

13.2. 0 desconto proposto pela(s) licitante(s) vencedora(s) terá vigéncia de 12 (daze) 
meses a contar da assinatura do contrato, que deverá ser firmada dentro do prazo de 
validade do desconto proposto; 

13.2.1. Os prazos poderào ser prorragados, mantidas as demais cláusulas do Contrato 
e assegurada a rnanutenção de seu equilibria econâmico-financeiro, de conformidade corn 0 

disposto no § 1 0  do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçoes, desde que justificado par 
escrito e devidarnente aprovado pela Prefeitura Municipal; 

13.3. Os materiais farnecidos deverão ter garantias minimas de tempo e/ou 
quilometragem de acordo corn as informaçöes constantes e/ou cantidas nas listas de preços 
emitida pelos respectivos fabricantes e/ou concessionários dos velculos que tiverem as 
materiais substituIdos. No ato da devolução do velculo, a contratada deverá fornecer 
Certificado de Garantia, através de aocumento prOprio ou anotação (impressa ou 
carirnbada) na Nota Fiscal; 

13.4. Ocorrendo defeito durante a periodo de garantia, a contratada será comunicada e 
deverá no prazo de ate 03 (trés) dias üteis, contado do recebimento da comunicaçàa do 
setor responsável, providenciar a devido reparo, sern qualquer onus para municipio; 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DA RESPONSABILIDADE PROFISS!ONAL 

14.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pelo fornecimento, 
obrigando-se, ainda comunicar a Prefeitura Municipal, a designaçâo do dirigente técnica, 
cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, 
se for a caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bern coma comunicar 
previamente todas as substituicoes que vier a ope;ar em sua equipe técnica alocada aos ç 

Rua do Ferreiro. sin. Bairro Planaltina. CEP 64.915-000 Tel. (0xx89.) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.3801000192 - Redençao do Gurque/a - P1 

=_ 



SECRETARIA MUNICIPAL  

L Fl  

trabalhos objeto do presente Contrato; 

Parágrafo ünico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuçãodo 
Contrato, em compatibilidade corn as obrigaçoes por ela assumidas, todas as condiçoes de 
habilitacao e qualificaçao exigidas na licitaçâo. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade par danos e prejuIzos 
causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros na execução do fornecimento, inclusive 
acidentes, modes, perdas ou destruicoes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, 
isentando o MunicIpio de Redenção do Gurgueia de todas as reclamaçöes que possam 
surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais reclamaçôes resultem de atos de 
prepostos seus au de quaisquer pessoas fisicas ou jurIdicas empregadas na execuçäo dos 
trabalhos. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA 
DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

16.1. A contratada abriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para 
evitar danos a terceiros em cansequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva 
responsabilidade da contratada a obrigacão de reparar as prejuIzos que vier a causar, 
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 

16.2. A contratada será iinica, integral e exclusiva responsável em qualquer caso par 
tados as prejuIzos, de qualquer natureza, que causar a Prefeitura Municipal ou, ainda, a 
terceiros, em decorrência do fornecimento objeto do Contrato, respondenda por si e par 
seus sucessores. 

16.3. A contratada será, também, responsável par todos as onus ou obrigaçOes 
concernentes a legislação social, trabaihista, fiscal, securitária au previdenciaria, bern coma 
todas as despesas decorrentes da execucäo de eventuais trabalhos em horárias 
extraordinários (diurno ou naturno), em resumo, todos as gastas e encargos de material e 
mào-de-obra necessários a completa realização do objeta do Contrata e sua entrega 
perfeitamente canclulda. 

16.4. A contratada deverá: 

16.4.1. Providenciar, as suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser 
necessários a assinatura do Contrato, coma também no decorrer da execuçãa do contrato; 

16.4.3. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens; 

16.4.6. Facilitar a acão da FISCALIZAçAO na inspeção do fornecimenta em qualquer 
dia ou hora, prestando todas as informacOes e esclarecimentos solicitados, inclusive de 
ordern administrativa; 

16.4.8. Reparar, carrigir, remover, recanstruir ou substituir, total ou parcialmente, as 
defeitos au incarrecOes verificadas no fornecirnenta, resultantes de execuçäa irregular, do 
emprego de materiais inadequadas au nao correspondentes as especificacOes. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA 
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DAS ALTERAOES CONTRATUAIS 

17.1. Alteraçoes do contrato original quo venham a ser necessárias serão incorporadas 
ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos corn as devidas justificativas, 
nos seguintes casos: 

17.1.1. Unilateralrnente pela Prefeitura Municipal: 

17.1.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuiçäo quantitativa de seu objeto ate o limite de 25% (vinte e cinco par 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato. Nenhum acréscima ou supressào poderá 
exceder este lirnite. 

17.1.1.2. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais, as 
acréscimos ou supressöes que se fizeram necessários na contrataçáo, na forma do artiga 
65 § 1 0  da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA 
DA FIscAuzAçAo 

18.1. Será designado pela Administração a Gestor/Fiscal do contrato que será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro 
proprio as ocarréncias relacionadas corn o fornecimento do objeto, determinando a que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados; 

18.2. As decisöes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do 
contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas 
convenientes. 

CLAUSULA DECIMA NONA 
DA ExEcu(;Ao E DO FORNECIMENTO 

	

19.1. 	A contratada deverá conceder o percentual de descontos sobre a valor da 
lista de preços dos materials emitidos pelos respectivos fabricantes e/ou concessionários 
dos veiculos, não podendo ser inferior a 10% (dez par cento); 

	

19.2. 	Na impossibilidade da contratada apresentar a Tabela de Preços do 
fabricante, a desconto será calculado obedecendo a seguinte ordem: 

a) Orçamento da concessionária autorizada da marca do veiculo ou máquina; 
b) Preços Praticados no mercado local; 
C) Preços praticados no balcão da contratada. 

CLAUSULA VIGESIMA 
DAS PENALIDADES 

20.1. As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada, par inadimpléncia, estão 
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93. 

20.2. A multa de mora a ser aplicada par atraso injustificado na execucão do contrato, 
será calculada sabre o valor do fornecimento näo concluidos, competindo sua aplicaçâo ao 
titular do ôrgãa contratante, observando as seguintes percentuais: 

SJ4 
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20.2.1. de 0,3% (trés décimos por CE 

a 15 (quinze) dias; e 

20.2.2. de 0,5% (cinco décimos par centa), par dia de atrasa a partir do 16 0  (décima 
sexto) dia, ate a limite carrespandente a 30 (trinta) dias; e 

20.2.3. de 1,0% (urn par centa), par dia de atrasa a partir do 31 1  (trigesimo primeiro) dia, 
ate o limite correspandente a 60 (sesserita) dias, findo a qual a Contratante rescindirá o 
contrato correspondente, aplicanda-se a Contratada as demais sançöes previstas na Lei no. 
8.666/93. 

20.3. Será aplicada multa de 1,5% (urn e melo por centa) sabre a valor da contrataçäo, 
quanda a Cantratada: 

20.3.1. Prestar informaçöes inexatas au abstacular a acesso a fiscalização da Prefeitura 
Municipal, no cumprimento de suas atividades; 

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

20.3.3. Cometer qualquer infraçãa as narrnas legais federals, estaduals e municipais, 
respondenda ainda pelas multas aplicadas pelas órgãos campetentes em razão da infraçãa 
cometida. 

20.4. Será aplicada multa de 2% (dais par cento) sobre a valor da contratação quando 
a Contratada: 

20.4.1. Executar a fornecimento em desacorda corn norrnas e técnicas ou 
especificaçöes, independenternente da abrigação de fazer as correçöes necessárias, as 
suas expensas; 

20.4.2. Não iniciar, ou recusar-se a executar a carreçãa de qualquer ato que, par 
imprudência, negligéncia impericia dolo au ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a 
terceiros, independentemente da abrigaçâa da Contratada em reparar as danos causados; 

20.4.3. Praticar par ação ou amissão, qualquer ato que, par imprudéncia, negligéncia, 
impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigaçaa da Contratada em reparar as danos causados. 

20.5. ADVERTENCIA 

20.5.1. A aplicaçao da penalidade de adverténcia será efetuada nos seguintes casos: 

20.5.1.1. Descurnprirnento das obrigacoes assumidas contratualmente au nas licitaçöes, 
desde que acarretem pequena prejuiza a Prefeitura Municipal, independentemente da 
aplicação de multa rnaratOria au de inexecuçâa contratual, e do dever de ressarcir a 
prejuIzo; 

20.5.1.2. Execucão insatisfatária do abjeta contratado, desde que a sua gravidade não 
recomende a enquadramento nos casos de suspensão temparária ou declaração de 
inidoneidade; 

20.5.1.3. Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao ----
desenvolvirnento das atividades da Prefeitura Municipal, desde que nao sejam passiveis de  

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Piano/f ma, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89)3566-1166 '<  
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aplicaçao das sançöes de suspensào temporária e d 

20.6. SUSPENSAO TEMPORARIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAçAO PUBLICA 

20.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de 
Redençao do Gurguéia pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos 
inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execucäo do 
contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data 
do recebirnento da intirnação; 

20.6.2. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal 
par prazo de ate 02 (dais) anos, nas seguintes situaçoes: 

20.6.2.1. Atraso no curnprirnento das obrigacöes assumidas contratualmente e na 
licitação que tenha acarretado prejuizos significativos para a Prefeitura Municipal, 

20.6.2.2. Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação 
da sançäo de advertência. 

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

20.6.2.4. Não concluir o fornecimento contratado; 

20.6.2.5. Prestar a fornecirnento em desacordo corn as especificacoes ou corn qualquer 
outra irregularidade, contrariando a disposto no edital de licitaçäo, não efetuando sua 
substituição ou carrecão no prazo determinado pela Frefeitura Municipal; 

20.6.2.6. Corneter quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuIzos a Prefeitura 
Municipal, ensejando a rescisâo do contrato ou frustraçäo do processo licitatório; 

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

20.6.2.8. Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura 
Municipal, ern virtude de atos ilicitos praticados; 

20.6.2.9. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefIcio prôprio ou de terceiros, quaisquer 
informaçôes de que seus ernpregados tenham conhecimento em razão da execuçâo deste 
contrato, sem consentirnento prévia da Prefeitura Municipal. 

20.7. DEcLARAçA0 DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAçAO PUBLICA 

20.7.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal se 
constatada a m6-f&, ação maliciosa e premeditada, evidência de atuaçào cam interesses 
escusos ou reincidëncia de faltas que acarretem prejuIzos a Prefeitura Municipal. 

20.7.2. A declaraçäo de inidoneidade implica proibiço de licitar ou contratar corn a 
Administraçào PUblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate 
que seja prornovida a reabilitaçâo, perante a Prefeitura Municipal, após ressarcidas Os 
prejuIzos e decorrido a prazo de 02 (dais) anos. - 

Rua do Ferreiro, n. Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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20.7.3. A declaracào de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administ 
PUblica será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que: 

20.7.3.1. Tenha sofrido condenaçäo definitiva por praticarem, por rneios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.7.3.2. Praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

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

20.7.3.4. Reproduzirem, divulgarern ou utilizarem em beneficio prôprio ou de terceiros, 
quaisquer informacoes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razào de 
execução deste contrato, sern consentirnento prévio da Prefeitura Municipal, em caso de 
reincidência; 

20.7.3.5. Apresentarem a Prefeitura Municipal qualquer documento falso, ou falsificado 
no todo ou em parte, corn o objetivo de participar da licitaç5o, ou no curso da relação 
contratual; 

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

20.7.4. Independenternente das sançöes a que se referem as itens 20.2 a 20.3, a 
licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização par perdas e danos, 
padendo ainda a Prefeitura Municipal propor que seja responsabilizado: 

20.7.4.1. Civilmente, nos termos do COdigo Civil; 

20.7.4.2. Perante as órgãas incumbidos de fiscalizaçäo das atividades contratadas ou 
do exercIcio profissional a elas pertinentes; 

20.7.4.3. Crirninalmente, na forma da legislacao pertinente. 

20.8. Nenhum pagarnento será feito ao executor que tenha sido multado, antes que tal 
penalidade seja descontada de seus haveres. 

20.9. As sançöes serãa aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectiva processo no prazo de 05 (cinco) dias üteis, cam exceço da 
declaraçào 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. 

20.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não tern caráter 
compensatório e assim, a seu pagamento não exirnirá a Contratada de responsabilidade par 
perdas e danos decorrentes das infraçöes cometidas. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA 
DA RESCISAO 

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

21.1.1. Administrativamente, nos seguintes casas: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Piarialtina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89 3566-1166 
CNPJ. 06.554.36010001-92 - Redençao do Gurgueia - 
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CI)21.1.1.1. Nao cumprirnento de clausulas contratuais, de especificaçoes, dos detalhe 
executivos ou de prazos; 

21.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificaçöes, dos 
detalhes executivos ou de prazos; 

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

21.1.1.4. Atraso injustificado no inIcio dos fornecimentos; 

21.1.1.5. A paralisaçäo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicaço a 
Prefeitura Municipal; 

21.1.1.6. A Subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante 
contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bern como fusâo, cisäo ou 
incorporaçào do licitante contratado, não admitido previamente pela Prefeitura Municipal. 

21.1.1.7. Desatendimento as determinaçães regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim coma a de seus superiores; 

21.1.1.8. Cometimento reiterado defaltas na execução do objeto contratado; 

21.1.1.9. Decretacao de falência ou a instauraçâo de insolv6ncia civil em condiçöes 
que, a juizo da Prefeitura Municipal, ponham em risco a perfeita execucão do contrato; 

21. 1. 1.10. Dissolução da sociedade contratada; 

21.1.1.11. Alteração social ou a rnodificação da finalidade ou da estrutura do licitante 
contratado que, a juizo da Prefeitura Municipal, prejudique a execuçâo do Contrato; 

21.1.1.12. Razôes de interesse do serviço pUblico de alta relevância e amplo 
conhecimento, justiuicadas e determinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo 
administrativo referente ao Contrato; 

21.1.1.13. Supressäo de fornecimento que acarretem modificaçöes do valor inicial do 
Contrato alérn do limite imposto ac contratado; 

21.1.1.14. Suspensào de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pCiblica, grave 
perturbacão da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que totalizem 0 

mesmo prazo, independenternente do pagamento obrigatorio de indenizacöes pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçöes. E assegurado ao licitante 
contratado, nesses casos, a direito de optar pela suspensâo do cumprimento das obrigacöes 
assumidas, ate que seja normalizada a situaçâo; 

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

21.1.1.16. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente co 
Rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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que seja impeditivo da execuçao do Contrato; 

21.1.1.17. Descumprirnento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuIzo das 
sançoes penais cabIveis; 

21.2. Amigavelmente pelas partes. 

21.3. Judicialmente. 

21-4. A rescisäo administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizacão escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

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

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA 
SUBCONTRATAcA0 E SUB-R0GAcA0 

22.1. 0 licitante contratado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente o objeto 
deste Edital por nâo haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia 
autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para 
subcontratação, celebrar corn o terceiro a quem subcontratar, Contrato corn inteira 
obediência aos termos do Contrato original firrnado corn a Prefeitura Municipal e sob a sua 
inteira e exclusiva responsabilidade e nâc poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do 
valor do objeto contratado, na forma determinada pela Prefeitura Municipal. 

22.2. A assinatura do contrato caberá somente a ernpresa vencedora, por ser a ünica 
responsável perante a Prefeitura Municipal, mesmo que tenha havido apresentação de 
ernpresa a ser subcontratada para a execucão de determinados fornecimento integrantes 
desta iicitaçào. 

22.3. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de, após a contratação, exigir que o 
pessoal da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam a cornprovacão de 
suficiência a ser por ela realizada e de deterrninar a substituição de qualquer rnembro da 
equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA 
DO RECEBIMENTO 

23.1. Concluidos os fornecimentos, após comunicação formal por escrito do 
adimplemento total da conclusão pelo licitante contratado, a Prefeitura Municipal procederá 
ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAçAO, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicaçâo escrita do licitante 
contratado. 

23.2. A Prefeitura Municipal receberá, em caráter definitivo, em prazo não superior a 90 
(noventa) dias do recebirnento provisório. Durante o perlodo compreendido entre a 
recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará a licitante contratado obrigado a 
efetuar reparos que, a juizo da Prefeitura Municipal, se fizerem necessários quanto a 
qualidade e seguranca do objeto. 

23.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, a objeto será recebido  
definitivamente por uma comissão designda para tal fim, mediante termo circunstanciado  

CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do 
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assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos teth 
contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei no 8.666/93 e suas alteraçoes, sem 
prejuizo das sançöes civis. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA 
DOS CASOS OMISSOS 

24.1 Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei n° 
8.666/93, garantido a CONTRATADA a contraditOrio e ampla defesa de seus interesses. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA 
DA EFICACIA E DA VIGENCIA 

25.1. A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a 
partir da pubJicaçao, em extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela Prefeitura 
Municipal nos termos do Parágrafo tLJnico do Art. 61 da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçöes; 

25.1.1. 0 prazo para execuçào dos fornecimentos de que trata este Contrato é de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado conforme a Lei 8.666/93 e suas alteraçöes. 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA 
DO FORO 

26.1. Fica eleito a foro da cidade de Redenção do Gurguéia - Fl, como a ünico 
competente para dirimir quaisquer düvidas ou questöes oriundas deste Contrato. 

E, para firmeza e validade de tudo a que ficou dito e aqul estipulado, Iavrou-se 0 

presente instrumento, em 03 (trés) vias, qile depois de lido e achado conforme, vai assinado 
pelas partes e testemunhas abaixo. 

Redenção do Gurguéia - Pt, 15 de marco de 2017. 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

lim 
	

2- 
OFF: 
	

CPF: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalfiria, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017  
TOMADA DE PREOS N°. 004/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO III 

MODELO (ORCIONAL) DE DECLARAcA0 SOBRE EMPREGADOS MENORES 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito 
no CNPJ no ..........................por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 
............................... .portador (a) da Carteira de ldentidade n° .....................e do OFF n° 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

E que, os menores, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de 
atividades especificas desta Empresa, atuam na condição de aprendiz, observada a 
permissão legal. (Em caso de não configurar a prática da Empresa Declarante, excluir este 
parág rafo). 

Local e Data 

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

/ 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plane/tine, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 00412017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 	 A 

ANEXO IV 

MODELO (OPCIONAL) DE DEcLARAçA0 DE CONHECIMENTO DOS DETALHES 
EXECUTIVOS 

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

portador (a) da Carteira de Identidade no .....................e do CPF n° 
DECLARA, para as devidos fins, que examinamos as detalhes executivos que 

acompanham este Edital de TOMADA DE PREOS N°. 004/2017 e que conhecemos todos 
as aspectos peculiares a execução do objeto de que trata esta licitação. Assim, declaramos 
dispor de todas as informaçães necessárias para fins de preparaçào de nossa PROPOSTA 
DE PREçOS. 

Local e Data 

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

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaitina, CEP 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05412017 
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POR LOTE 

TOMADA DE PREOS N°. 004/2 
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL 

ANEXO V 
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MODELO DE DEcLARAc A0 DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(NOME DA EMPRESA) .............. .............. ............................................................ins crito 
no CNPJ no  ..........................par intermédio de seu representante legal a (a) Sr(a) 

....portador (a) da Carteira de Identidade no .....................e do ORE n °  
DECLARA, sob penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação neste processo licitatôrio, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Local e Data 

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

Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 Rua do Ferreiro, sin, Bairro 
CNPJ. 06.554.380iO00-92 - Rederiçäo do 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 	 IV, 
TOMADA DE PREOS N°. 004/2017 : r% P  X G 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE ex 

AN EXO VI 

MODELO DE PROPOSTA DE PREOS (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia 
Comissão Permanente de Licitaçäo 
TOMADA DE PREOS N °. 004/2017 
Redenção do Gurgueia I Piaui 
Prezados Senhores, 

Após exames dos documentos de licitaçao, propomos realizar o fornecimento constante da 
nossa Proposta, pelo valor total de - (valor total da proposta em cifras e por extenso) - para o 
LOTE (I, II, III, IV - especificar qual lote a licitante estará concorrendo), conforme planilhas de 
custos, em anexo. 

Informamos que Os preços ofertados são fumes e irreajustãveis durante o prazo e validade 
desta proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos 
elou indiretos. São de nossa inteira responsabulidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, 
resultantes de omissão ou incorreção na cotaçao da proposta. 

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

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	Ag: _______ Banco: 

Declararnos que, caso seja ganhador da licitação, entregaremos o material objeto desta 
Iicitaçao, estritarnente de acordo corn o que determina o edital, pelos preços unitários a totais 
constantes de na pro posta. 

Declaramos que, caso sejamos vencedor da licitação, executaremos o fornecimento de acordo 
corn Os detalhes executivos, especificaçOes técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura 
Municipal, pelos preços unitãrios e nos prazos constantes nesta proposta. 

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da 
Licitacao em epigrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Funçao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (Oxx89) 3566-1 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do GurgueiaPi..___=-=IiTiITIi±TiT 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054/2017 
TOMADA DE PREOS N°. 00412017 	 c?L xi 

TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VII 
(MODELO OPCIONAL - ME E EPP) 

DEC LARAçA0—ME E EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

(razäo social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o no 
estabelecida a Rua _______(endereço completo), por seu 

representante legal abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, que se 
enquadra na condição de (microempresa ou empresa de pequeno porte)_______ 
notadamente constituida na forma do art. 3 0  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) 

Rua do Ferreiro, s1n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (03566-66 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençâo do Gurgu - 	- 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No  054/2017 
TOMADA DE PREOS N ° . 00412017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 
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ANEXO VIII - MODELO (OPCIONAL) DE DEcLARAçA0 QUE NAO HA SOCIOS, 
GERENTES OU DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CONJUGE, COMPANHEIRO 
OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO 
GRAU DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREçA0, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENçAO DO 
GURGUEIA - PIAUE. 

abaixo 

	

A empresa 	CNPJ no 	 , situada na 
por intermédio do seu representante legal 

	

assinado, 	Sr(a)  

portador do RG no  
estado civil:  

nacionalidade: 
profissão: 	natural de 

CPF no 	 . residente e 
domiciliado 	 , 	cidade:  
Estado: ________, pais:  OFF n°  fone ([)[))  
para fins de participação na TOMADA DE PREOS n° ____ tipo MENOR PREcO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que nao ha sôcios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do municipio de Redenção do Gurguéia - Fl, assim 
coma também, que nao existe em seu quadro de empregados servidores püblicos da 
contratane exercendo funçöes de gerència, administração ou tomada de decisão, na forma 
do art. 90 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empress 
NOME!RG/CPF 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plane/f/na, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurguéia - P1 



FE I; URA DE 

SECRETARIA 	1) 
!!!PRE 

!; ! 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N o  054/2017 
TOMADA DE PREOS N °. 004/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

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

A empresa 	 -, CNPJ n° 
	

situada na 
por intermédlo do seu representante legal 

abaixo 	assinado 
	

Sr(a) 
	

nacionalidade: 
estado civil: 	profissâo: - 	________ natural de 
portador do RG n° 	CPF n° 	residente e 

domiciliado 	cidade:  
Estado: _______, pals: ________, CEP no 	fone (DD)  
para fins de participação na TOMADA DE PREOS no ____, tipo MENOR PREcO, 
DECLARA sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatôrio 
supra, instaurado pelo municipio de Redencào do Gurguéia - P1, nao possui em seu quadro 
societário servidor püblico da ativa, ou empregado de empresa pUblica ou de sociedade de 
economia mista. 

Local e Data, 

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

CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - 
Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (Oxx89) 3566-1166  


