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GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO I • TERMO OE REFEReNCIA
1.0 - 00 OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a Locaçêo de veículos destinados a

prestar serviços junto à Prefeitura Mumcipal de Irauçuba, ludo conforme o TERMO OE REFERÊNCIA,
anexo ao Edital.

2.G- DA DURAÇÃO CONTRATUAL
2.1 - O contrato decorrente desta licitação terà sua vigência inicial por 12 (doze) meses contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na norma cogante

3.0 • CARACTERISTICAS DOS VEICULOS
31 - Os veiculas deverão apresentar bom estado de conservação, obedecer às disposiçOes do Código de

Trânsito Brasileiro e normatizaçOes dos órgãos de trânsito quanto aos equipamentos obrigatórios ao

""TRANSPORTE DE PASSAGEIROS definido nos padroes de desempenho do CTe e documentos exiglvels
ou que venham a ser exigidos e serão submetidos a uma vistoria pelo Setor de transportes da Prefeitura
Municipal de Irauçuba para a devida comprovação.

4.0 - DA PRESTAÇÃO OE SERViÇOS
4.1 - Serão de responsabilidade do licitante vencedor todos os encargos com a manutenção do veiculo,

todas as despesas com a adequação do veiculo com as disposições legais, todos os encargos trabalhistas
sociais e previdenciàrios, bem como despesas com motorista e manutençao dos veiculas,

Isentando

Integralmente o Municlpio de Irauçuba-Ce de tais encargos, onde os profissionais não terào nenhum vinculo

empregaticío com a CONTRATANTE, bem como deverão estar alinhados às eXigências apostas aos
manuais e regras do CTB;

4.1.1 - Para o item da Secretaria de Infraestrutura não será exigida a presença de motorista, mas tão e
simplesmente a locação da motociclela. As demais despesas permanecem Inalteradas.

4.2 - As despesas com combustlveis. lubrificantes e pneus serão custeados pela CONTRATANTE
4 3 . O licitante vencedor deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos servidores/beneficiários

transportados, conforme eslabelecido pela minula do contrato em anexo a este termo,

respeitando

rigidamente os trechos do itinerário e de modo a satisfazer as condiçOes de regularidade, continuidade,

-...,f1ciência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, devendo para tanto. procurar
- modemizar seus velculos, e mantê-los em bom estado de conservação, bem como realizar as obrigaçOes
que lhe competem;

44 - Todos os velculos deverão ser submetidos a uma vistoria pelo Setor de Transporte de da Prefeitura
MUniCipal de lrauçuba para a devida comprovação das exigências editalícias, cuja convocação se dará no
alo do encerramento da disputa. onde foi apurado o vencedor.
45 - Na ocasião da vistoria a licitante vencedora deverá apresentar a documentação dos velculos e
motoristas
46 - O prazo para apresentação dos documentos solicitados pela vistoria é de 05 (cinco) dias úteis. e

constituI requiSito essencial para a assinatura do termo contratual, caso os veiculas sejam aprovados

4.7 - Caso a licitante vencedora nêo apresente documentaçêo necessária para aprovaçêo da vistoria, a
mesma estará desclassificadas e sujeita ás sanções cablveis previstas na Lei n° 8.666/93.

4.8 - A Licitante vencedora se obriga pela troca do veiculo que apresente defeito ou quebra, visando evitar a
paralisação dos serviços, objeto da contratação, correndo estas despesas as suas custas.

PALÁCIO VERDE
Sede 00 Governo Municipal de Ilouçuoo.
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DA SUBCONTRATAÇAo DOS SÉRVIÇOS

. -';r-

A subcontratação será admitida, desde que informada formalmente por meio de declaração da Pessoa fisl 
ou juridica onde, no caso de pessoa jurídica, devera esta comprovar possuir as mesmas condições de

habilitação predispostas neste instrumento convocatório. No caso de subcontratado pessoa flsica, este
devera apresentar a documentação do veiculo, devidamente regularizada, em conformidade com as
condiçOes determinadas pelo DETRAN/CE.

A subcontratação somente possuirá eficácia mediante aceitação devidamente arrazoada pela autoridade
competente.

•

Neste caso, os subcontratados não possuirão nenhum vinculo empregallcio com a CONTRATANTE. bem
como a CONTRATADA caberá a solução dos pleitos, fiscalização, ordenação e controle dos serviços de
seus subcontratados, cabendo ainda a si a responsabilidade no caso da incorrência darivada da ma
execução dos serviços, bem como cabe a si a sua correção e solução dos plertos detectados.
Não sera admitida a subcontratação de percentual acima de 70% (setenta por cento) do total do objeto do
efetivamente contratado, sob pena de rescisão do termo contratual firmado.

DA FISCALIZAÇAo DOS SERViÇOS
Em atenção ao artigo 67 da Lei Federal nO 8.666/93, a execução do presente teor de contrato sera fiscalizada
,-"'ar servidor devidamente designado para tal fim, cuja portaria será anexada:p'. aos autos do presente
, processo, ao qual manterá anotaçOes e ressalvas acerca da correçAo ou incorreçAo da execução dos
serviços, determinando o que for necessário â regularização das taltas ou defeitos observados, ao qual
compete ainda:

I - Receber proviSÓria e definrtivamente o objeto do Contrato, a partir do qual podera ser realizado o
pagamento de que trata o contrato, ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com este Contrato;

II - Ser OUVIdo nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso. as
justiflC8tivas para a tomada dessas providências pela autoridade responsável.

DA DESCRiÇÃO DOS VElcULOS:

DESCRIÇ O DO ITEM

1.

UNO

QUANT.'

, Veiculo Tipo Passeio, capacidade para 04 passageiros e 01 motorista:êom ar L Mê .. ,'-;;- "-I
I condicionado, para ficar a dlsposiçllo da Secretaria Contratante.

__$1-___

_!

DESCRtÇ O DO ITEM
Motoclcleta,.p.!'..'8 ficar à disposiçãO da SaGretaria Contratante

UNO i QUANT .•

Veiculo Tipo Camioneta, cabine duple, com carroceria, treçllo 4x4, ar '=-r-'-""]
condicionedo, com capacidade pare até 04 passageiros e 01 motorista, para I

ficar à di

i

da Secretana conJ!ata

Mês,

24

L __J

r------rV-e-Ic-ul-o T;'poCamlõnet8,"Ó1cabine .êOmÕ2-p-o-rt-as-,'-se-mar:co-n-di-cioríadop-a-rãrMéT

1_1.car a disposiçAo da SaGretaria Contratante.

i

2.i

L_._

:

!::;

L_,1.

Veiculo "Tipo Caminhãõ"Plpa:eapaodade para 7000 (sele mil) litro-i. ;-20 i

.<Incluindo,a água potavel), para ficar á dispOSição da Secretana Contrata!!te._.J......_,n_._ .
PALÁCIO VERDE
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GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

Veiculo TIpo MIcr06nlbua com capacidade para 30 (trinta) passageiros, com
1,

ar condicionado, destinado 80 transporte de pacientes encaminhados pela
Secretaria da Saúde para os Hospitais das Cidades de Forlaleza e Sobral. de

Mês

24

responsabilidade da Secretaria da Saúde do Municlpio de lrauçubalCE.

Veiculo TIpo Mlcro6nibua com capacidade para 15 (quinze) passageiros,

2

com ar condicionado, destinado ao transporte de pacientes encaminhadosJ :L.
pela secretaria da Saúda para os Hospitais das Cidades de Fortaieza e

Sobral, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Munlclpio de
Irau

balCE

",""'_ __

,,

"______

DESCRiÇÃO 00 ITEM

I

__

__,_--I

escolar,
carteiras e materiais diV,,e,"',os, ne,s Escolas da Rede Pública de L:..Mê
Ensino, de responsabilidade da Secretaria da Eduçacio do Municipio de
s
Irau

balCE.

""""""_,

"

!

24!

MES

Veiculo Tipo caminhão Furgão (Tipo Baú), destinado a entrega de merenda
1,

Mês

-""'---]

QUANJj
L

24
__, ,

d,

(::'t, .•

'--

PALÁCIO VERDE
Sede do Govemo Municipal de Irauçuba,

•

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO II. MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

À
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DE IRAUÇUBAlCE
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N°

-------

Data e Hora de Abertura:

às

horas

Razio Sooial:__

CNPJ:

_

Endereço:

CEP:_

Fone: __ Fax:

_

Banco: __ Agência n.o:

Conta Corrente n.o:_

1 - OBJETO: Registro de Preços para locaçao de velculos destinados a prestar serviços junto à
Prefeitura Municipal de lrauçuba, tudo conforme especificaçôes contidas no Tenmo de Referência, constante
dos Anexos do Edital.
2

I ITEM

- ORÇAMENTO DETALHADO

DESCRI

F1VeicÚ'IO Tipo Pa_lo, capacidade para 04
I

1

""
VL. TOTAL!

O DO ITEM

I passageiros e 01 motorista. com ar condicionado.

L..... -.J para ficar à disposiçao da Secretaria Contratante.
L

_ .. _

Mês

DESCRIÇ
1.

I

312

VALOR TOTAL DO LOTE I
VALOR DO LOTE POR EXTENSO:

i

O DO ITEM

..

da Secretaria Contratante.
VALOR TOTAL DO LOTE II
VALOR DO LOTE POR EXTENSO:

!

I

.

_.J===-==j

..__.... _........

VL. UNIT

Veiculo Tipo Motocicleta. para ficar à disposição

........ ""1

. I

VL. TOTAL

T._..... .. ... . 
:=t=

. t. .

. *
v

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal oe Irouçuba.
Av. Paulo Bastos. 1,370 .. Centro .. Iraucubo .. CE. CEP: 62620-000.

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

DESCRI

Veiculo Tipo
1

O DO ITEM

Camioneta.

cabine CiUpja,-'-Cõm

carroceria, tração 4x4. ar condicionado, com
capacidade para até 04 passageiros e O 1
motorista, para ficar à disposição da Secretaria
Contratante,
--,

--

VALOR TOTAL DO LOTE III

---._--_._--

V_ALO_ft DO LOTE POR EXTENSO:

DESCRI

1.

24

,---------,_.--

L __ .

.

Mês

O DO ITEM

Veiculo Tipo camioneta, 01 cabine com 02 portas.
sem ar-condicionado para ficar à disposição da
Secretaria Contratante,
,
J

Mês

24
_

VALOR TOTAL DO LOTE IV
VALOR DO LOTE POR EXTENSO:

,---------------

DESCRIÇ
Veiculo
1

Tipo Camlnhlio

O DO ITEM
Pipa,

capacidade para

7,000 (sete mil) litros (incluindo a água potável),

para ficar à dia

Mês

120

-. f:::j

aição da Secretaria Contratante
VALOR TOTAL DO LOTE V
VALOR DO LOTE POR EXTENSO:

,

,
_.__._.--_._--_.,-----

__

OESCRIÇ

O DO ITEM

________ J

_

Veiculo Tipo Microónibus com capacidade para
30

(trinta)

destinado

1

passageiros,
ao

com

ar

transporte

condicionado,

de

pacientes

encaminhados pela Secretaria da Saúde para os

Hospitais das Cidades de Fortaleza e Sobral, de

responsabilidade

da

Spçretaria

da

Saúde

Mês

24

I

do

 ----- ' II liI%c=s com capacidade para 1- - - -j"--

\ir

+

I

I

15 (quinze) passageiros. com ar condicionado, I

i

destinado

,2

encaminhados pela Secretaria da Saúde para os

,

responsabilidade

I,

_

ao

transporte

de

pacientes

Hospitais das Cidades de Fortaleza e Sobral, de
da

Secretaria

Municipio de Irauçuba/CE

'='

da

Saúde

MêS1__2_4

do

-=1=_

VALOR TOTAL DO LOTE VI

VALOR DO LOTE POR EXTENSO:

-- -_._'--
_____ ......J

OESCRIÇ O DO ITEM

i

1,

Veiculo Tipo Caminhão Furgão (Tipo Baú),
destinado a entrega de merenda escolar, carteiras
e materiais diversos nas Escolas da Rede Pública i
de Ensino, de responsabilidade da Secretaria da i

f--- Educação do Municlpio de Irauçuba/CE_ _
L

__

,

Mês

I

.1

24

--'--__

VALOR TOTAL DO LOTE V

._

,


_

----_

, .

----.iJ ...

PALÁCIO VERDE
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VALOR DO LOTE POR EXTENSO:

1.

Valor Global da Proposta: R$

2.

Prazo de vigência da Ata de Registro: Conforme o Edital.

3.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias,

4.

.

.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estllo inclusos todos os tributos. encargos

trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais, taxas. fretes. seguros. deslocamentos de pessoal, custos e
demais despesas que possam incidir sobre a prestação licitado, inclusive a margem de lucro
5.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigaçOes contidas

no anexo I - Termo de Referência deste edital

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

RECONHECIMENTO DE FIRMA

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de irauçuba

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO !II • MODELOS DE DECLARACOESlPROCURACÃO

ITEM 1) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

DECLARACÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os fjns de
direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatóno n .• 20170316.01, Junto
ao Município de Irauçuba, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilítaçao constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos
os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licltatório e (3)
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

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

Local e Data

DECLARANTE

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de irauçubo
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GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO III • MODELOS DE DECLARACOESlPRQCURACÃO

ITEM 2) MODELO DE PROCURAÇAo:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representado por seu
(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualiflcaçao (nacionalidade, estado civil, profissão, RG
e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil profissão RG
CPF e endereço.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado (a) pleno e gerais poderes para representá-lo Juhto ao
Municiplo

de

Irauçuba,

podendo

o

mesmo,

assinar

propostas,

atas,

Contratos,

entregar

durante

o

procedimento os documentos de credenciamento, amostras, envelopes de proposta de preços e documentos
de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de

'-"

preços e praticar todos os demais aios pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem
necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo
675 do Codlgo Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraldas pelo outorgado

Local e Data

OUTORGANTE

i"

!t-

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Iral'çuba
Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro - Irauçuba - CE, CEP 62620-000.
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GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO III. MODELOS DE DECLARACOES/PROCURACÃO

ITEM 3) MODELO DE DECLARACÃO:

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITACÃO

DECLARACÃO
(NOME E QUALlFICAÇAO DO PRESTADOR), DECLARA:

a)

sob as penas da lei, para todos os finS de direito a que se possa prestar especialmente para

fins de prova em processo licitatório n.' 2017.03.16.01, junto ao Municlpio de Irauçuba, Estado do Ceará, que,
em cumprimento ao estabelecido na Lei n.' 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao

inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum. salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos

b)

sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para

fins de prova em processo Iicitat6rio, junto ao Municlpio de lrauçuba, Estado do Ceará, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c)

que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para partiCipar no

presente certame Iicltat6rio, bem assim que ficamos cientes da obngatonedade de declarar ocorrênCias

posteriores, nos termos do art. 32, 2', da Lei n.' 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade. firma a
presente, sob as penas da LeI.

Local e Data

DECLARANTE

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçvba.
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GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO IV • MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Ata de Registro de Preços N.O 

_

Pregão Presenciai N,o

_

Validade: 12 (Doze) Meses.
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA, pessoa jurldica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o N_o

e CGF n.'

, com sede no PaláCIO

Verde, Av. Paulo Bastos, n' 1.370, Centro, Irauçuba, CE, através da SECRETARIA DE

neste ato representado(a) pelos(as) Sr(a):
, CPF N" 
, aqUi denominado
(a) de CONTRATANTE, considerando o julgamento da Iicitaçllo na modalidade de Preg!lo Presenciai N'

" e a(s) respectiva(s) Homologações, RESOLVEM registrar os preços das empresas
signaJarias. nas quantidades estimadas e máximas anuais. de acordo com a classiflCaçao por eias
alcançadas, atendendo ás condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços, em conformidade com as disposições a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LEGAL
1 1. Processo de Licitaçllo, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nO 2017031601, sUJeitando-se
as partes ás normas constantes do Decreto Municipal nO 04812013, de 29 de dezembro de 2013, da Lei n'
8666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente o Registro de Preços para locaçlo de veiculas destinados a prestar
serviços junto ii Prefeitura Municipal de lrauçuba. tudo confome especificações contidas no Termo
de Referência, do processo IicitatMo Pregão Presencial n.o 2017.03.16.01, no qual restaram claSSificados
em primeiro lugar os licitantes signatarios.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGêNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1

A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo seus

possiveis contratos serem prorrogados na forma do Decreto Municipal n,o 048/2013. de 29 de dezembro de
2013 e da Lei 8.666/93

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA OE REGISTRO OE PREÇOS
41. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Gabinete do Prefeito. no seu aspecto operacional e nas
questões legais

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
51,

Os preços registrados, a especificaçllo dos matariais.

os quantitativos,

empresas prestadoras e

representante legal, encontram.se elencados no ANEXO III da presente ata, em ordem de classificaçllo das
propostas

CLÁUSULA SEXTA - DOIS) LOCALIIS) E PRAZO(S) OE ATENDIMENTO
61

Os bens objeto do presente registro de preços quando eventualmente contratados

observadas as

condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. dever!lo ser realizados nos

locais Indicados na Ordem de Serviços.
6.2 Os materiaiS licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
expedição da ORDEM DE SERViÇOS pela administraçllo nos locais especificados pela Unidade Gestora

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS CONDIÇÔES OE PRESTAÇAo DOS SERViÇOS
7 1

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de

prestaç30 de serviços, observadas as condições fixadas no instrumento convocatóriO, nesta Ata e seus

Anexos. e na legislação pertinente.

14.

PALÁCIO VERDE
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GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
7.1.

As contrataçOes dos bens registrados neste instrumento serào efetuadas através de Ordem de

emitida pela Administraçao Municipal, contendo: o n° da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especi
as obrigaçOes da contratada, o endereço e a data de entrega.
72. Poderão também ser firmados Termos de Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços, que
serao tratados de forma autOnoma e se submeterào igualmente a todas as disposiçOes constantes da Lei n °
8,666/93, inclusive quanto és prorrogaçOes, alteraçOes e resci5Oes.

73, Este instrumento nao obriga o MUNIClplO a firmar qualquer contrataçao, nem mesmo nas quantidades

estimadas, podendo ocorrer licitaçOes especificas para contrataçao do(s) objeto(s), obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de prestaçao de serviços, em igualdade
de condiçOes,
7.4. A Ordem de Serviço será encaminhada ao prestador que deverá assiná-Ia e devolvê-Ia ao MUnlclpio no

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.5. Se o prestador com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Serviço, sem
prejufzo das respectivas sançOes aplicáveis, poderllo ser convocados os demais prestadores claSSificados na
Iicitaçao, respeitadas as condiçOes de prestaçao de serviços, os preços e os prazos do primeirO claSSificado

'-" CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
8.1. O pagamento será realizado ao prestador, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNIClpIO, na
proporçao da realizaçllo dos bens licitados, segundo as ordens de prestaçllo de serviços expedidas, de

conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas
das Certidoes Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta e os
preços devidamente registrados no Anexo I deste instrumento.

8.2. Por ocaSião da contratação dos materiais o contratado deverá apresentar reCibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal A Fatura e Nota Fiscal deverào ser emitidas em nome da CONTRATANTE

8.3. O MUNIClplO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente
mantida pelo prestador, após o encaminhamento
observadas as disposiçoes editallcias e desta Ata.

da documentaçao

tratada

nos

subitens

antenores,

8.3.1.
Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolVidas ao
prestador, para as necessárias correçoes, com as informaçOes que motivaram sua rejeiçao contando-se c
prazo para pagamento da data da sua reapresentaçao.

-. 832

Para cada Ordem de Serviço, o prestador deverá emitir uma única nota fiscallfatura.

83.3.
Por ocasillo do pagamento, será efetuada consulta "ON-UNE" às certidões apresentadas para
verificaçao de todas as condiçOes de regularidade fiscal

8.3,4

Constatada a situaçllo de irregularidade junto à fazenda pública, a CONTRATADA serà

comunocada por escrito para que regularize sua situaçao, no prazo estabelecido pelo MUNIClpIO, sendo-lhe
facultada a apresentaçao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
cablveis

83.5

Nenhum pagamento isentará o PRESTADOR das suas responsabilidades e obrígaç6es, nem

Implicará aceitaçllo definitiva da prestação
84. Os preços registrados na presente Ata não serão obJeto de reajuste antes de decorridos 01 (um) ano de
seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o indice IGP-M da Fundaçllo Getúlio Vargas
8.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevislveis, ou previslveis porém de conseqüênCias Incalculavels

,{

retandadores ou impeditivos da execuçllo do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato,' K'
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do príncipe, configurando área econOmica extraordinaria e extracontratual, poderá, mediante pro i:e
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a Ordem

de

Se

i.

restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a ret'

.

iç

da Adminislraçao para a justa remuneração da prestação, objetivando a manutenção do equillbrio econõm,

•

financeiro inicial do Contrato, na forma do artigo 65, II, "dO da Lei Federal n' 8.666/93, alterada e consolidada

8.5.1.
Os preços registrados que sofrerem reajustaJreequillbrio nllo ultrapassarllo aos preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e
aquele vigente no mercado é época do registro.

8.5.2.

Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, o MUNIClplO solicitara ao

Prestador, mediante correspondéncia, redução do preço registrado, de forma a adequa-lo a definição do

paragrafo único.

8.5.3.

Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNIClplO convocara as demais empresas

com preços registrados, se for o caso. ou ainda os prestadores classificados, respeitado as condições de
prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para reduçllo do preço: hipótese em
que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.
8.5.4.
Sertlo considerados compalfveis com os de mercado os preços registrados que forem Iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Central de Serviçoss da Prefeitura de Irauçuba.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR
91. Silo obrigações do prestador, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) Apresentar no ato da assinatura do contrato, a relaçtlo completa de todos os veiculos que prestarão o
serviço, objeto do presente termo, cujos velculos serão submetidos à vistoria pelo setar de TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS especificamente quanto aos equipamentos de segurança obrigatórios para transporte de
passageiros, conforme determinado no Código de Transito Brasileiro Lei NO 9.503/97, sob pena de
desclassificação.
b} Executar, no prazo máximo definido na ordem de serviços expedida pelo órgllo gestor, observando
rigorosamente as especificaçOes contidas nos anexos e disposições constantes de sua proposta, assumindo

a responsabilidade por todos os impostos, taxas e quaisquer ónus de origem federal, estadual e muniCipal.

bem como quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas.

previdenclános, fiscaiS e

comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputãveis, inclUSive com relação a terceiros.

em decorrência da celebração do contrato:
b.1) reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o obJeto do contrato em
que se verificarem vlcios, defeitos ou incorrações;
b 2) responsabHizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros. decorrentes de sua
cUlpa ou dolo na execução do contrato, nllo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo 6rgtlo interessado;
b.3) aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e
CinCO por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do S1°, art. 65 da Lei Federal n° 8 666/93;

b.4) responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE e/ou a
terceiros:
C) Responsabilizar-se por todos os encargos com a manutenção do veiculo, todas as despesas com a
adequação do veiculo com as disposições legais;

d) Sertlo de responsabilidade do licitante vencedor todos os encargos com a manutençllo do veiculo, todas as
despesas com a adequação do veiculo com as disposições legais, todos os encargos trabalhistas. sociais e
previdencianos. bem como despesas com motorista, e manutenção do veiculo, à exceçâo da motocicleta da
Secretaria de Infraestrutura, isentando integralmente o Municrpio de Irauçuba-Ce de tais encargos onde os
profissionais nâo terAo nenhum vinculo empregallcio com a CONTRATANTE, bem como deverâo estar
alinhados às exigências apostas aos manuais e regras de TRANSPORTE DE ESCOLARES do MEC/FNDE e
Código de Trânsito NaCional.
9.2) Obriga-.e ainda a:

a) Responder por SI e por seus prepostos, por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceICos por sua
culpa ou dolo,
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b) Cumpnr portarias e Resoluções do Municlpio;
c) Submeter os veiculas às vistorias técnicas quando determinadas pelo órgêo de trânsito do municipio,
d) Manter os veicules sempre em condições de segurança;

e) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação compatíveis com
obrigações assumidas;
f) Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE:
•
g) Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração/troca no que se referir aos veiculos, elevendo

os mesmos serem substituldos de modo a nêo comprometer a realização do serviço, obJeto deste contrato.
g 1) Nas aerações que porventura acontecerem nos termos da allnea anterior deverllo ser observadas todas

as exigéncias constantes no Termo de Referéncia e deverâo ter expressa anuência da CONTRATANTE
h) A CONTRATADA se obnga pela troca do veiculo que apresente defeito ou Quebra, Visando evitar a
paralisação dos serviços. objeto da contratação, correndo estas despesas as suas custas.

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNIClplO
10.1, O MUNIClplO obriga-se a:
a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nO 8,686/93 e suas alterações postenores,
b) Fiscalizar e verificar se o objeto está atendendo satisfatoriamente a necessidade pública para a qual fOI
requerido;

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto licitado, diligenciando

nos casos que exigem providências corretivas:
d) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhados das
Certidões Negativas para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal: Previdência Social (INSS); e
FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura
Municipal de Irauçuba;
e) Designar um servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução contratual em
comento,

f) As despesas com combustíveis, lubrificantes e pneus serão custeados pela CONTRATANTE

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇAo DA ATA
11.1, A presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer aerações, obadecidas as disposições contidas no
artigo 65 da Lei nO 8.686, de 1993 e as disposições do Decreto Municipal.

CLÁUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12,1, A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

121 1
a)

Pelo MUNIClplO

Quando o prestador descumprir as condlçôes da Ata de Registro de Preços:

-.. b)

Quando o prestador nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo

d)

Quando o prestador não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável:
c)
Quando o Prestador não assinar a Ordem de Serviço no prazo estabelecido:

aqueles praticados no mercado;

e)

Quando o Prestador der causa a rescisão administrativa da Ordem de Serviço decorrente deste Registro

de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8,666/93,
f)

Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço decorrente deste Registro,

12,1,2

Pelo PRESTADOR:

a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de
Registro de Preços:

b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art 78, Incisos XIV, XV e XVI, da
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12.3. OCorrendo cancelamento do preço registrado, o Prestador será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
12.4. No caso de sar ignorado. incerto ou inacessivel o endereço do Prestador, a comunicação será feita por

publicação na afixação do flanelógrafo da Comissão de Licitação ou em Jornal de Circulação Local, pelo
menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
12.5. A solicitação do Prestador para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo
Municipio, facuitando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

12.5.1.
emitida.

N!lo poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de Ordem de Serviço Já

12.6 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do PRESTADOR, relativas

aa prestação do objeto.

 12.7 Caso o MUNIClplO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execuç!lo elou sustar o pagamento das faturas,
integralmente a condição contratual infringida.

até que o PRESTADOR cumpra

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES
13.1 Na hipótese de descumprimento, por parte do prestador, de qualquer das obrigações definidas neste
instrumento. ou em outros documentos que o complementem, seráo aplicadas, sem preJulzo das sançoes
previstas na Lei n' 8.666193, alterada e consolidada, as seguintes penas:

13.1.1. Se o prestador ensejar o retardamento da realização de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução da prestaçAo, comportar-se de modo inldóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com o Municfpio de lrauçuba e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de
Irauçuba pelo prazo de até 5 (cinco) anos. sem prejuizo de aplicação das seguintes multas e das demaiS
cominaçOes legais.

1- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços
a)
b)
c)

"" d)

Apresentar documentação falsa exigida;
Não manter a proposta;
Fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidóneo;

131.2. multa moratóna de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da Ordem de Serviço no endereço constante
do cadastro ou da Ata. até o lime de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido. caso seja infenor a 30
(trinta) dias.

13.2- Na hipótese de ato illcito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento da
prestação/entrega dos materiais, ás atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste
instrumento, na Ata de Registro de Preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não
abrangidas nos subitens anteriores. ser!'lo aplicadas, sem prejulzo das demais sançOes previstas na Lei n'
8666193. alterada e consolidada, e na Lei n' 10.520102, as seguintes penas
13.21 . Advertência;

132.2- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisiçllo, ou do valor

global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
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13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dia

13.3.2
Em caso de inexistência ou Insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municlpio e cobrado mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.

134 As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n o
8666193, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
13.5. A falta

dos materiais

não

poderá

ser alegada como

motivo

de força

maIOr e

não

eXimirá

a

CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo nao cumprimento das obrigações estabelecidas neste
contrato

CLÁUSULA QUATORZE. DOS ILlclTOS PENAIS
-..

14.1. As infraçO&s penais tipificadas na Lei 8.668/93 serão objeto de processo Judicial na forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA QUINZE. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15 1 As despesas decorrentes das contrataçO&s oriundas da presente Ata, correrão á conta de dotações
orçamentárias consignadas nos respectivos orçamentos municipais vigentes, em favor das Secretarias
Municipais interessadas, á época da expedição das competentes ordens de Prestação de serviços/Serviços.

CLÁUSULA DEZESSEIS • DAS DISPOSIÇOES FINAIS
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas ás seguintes disposiçO&s:
161 1.

Todas as alteraçO&s que se fizerem necessárias serão registradas por intermédiO de lavratura de

termo aditiVO a presente ata de Registro de Preços.

16.1.2.

Integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregão Presencial que lhe deu origem e seus

anexos, e as propostas das empresas classificadas por lote.

16.1.3  vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNIClpIO.
16.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo
-.. 58 da Lei n .• 8.666/93, alterada e consolidada.
16.3. A Inadimplência do prestador com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transfere ao MUNIClplO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o obJeto do contrato ou
restringir a regularizaçao e o uso dos materiais pela Administração.

16.4 O contratado, na execução da prestação, sem prejulzo das responsabilidades contratuais e legais, não
poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

CLÁUSULA DEZESSETE • DO FORO
17.1. O foro de Comerca de Irauçuba é o competente pera dirimir questões decorrentes da execução deste
Instrumento, em obediência ao disposto no  2. do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada
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Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurldicos e legais efeitos.

IrauçubalCE, __ de

de 2017.

Nome do Secretário Gestor
SECRETARIA DE

_

CONTRATANTE

Nome do Representante

.... NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

Testemunhas:

....

1.

C.PF:

2.

C.PF



_

_

Assessoria Jurldlca - PMI
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ANEXO IV • MINUTA PA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NC

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERESSADAS



1.

SECRETARIA DE EDUCAÇAO;

2.

SECRETARIA DE SAÚDE;

3.

GABINETE DO PREFEITO;

4.

SECRETARIA DE INClUSAO SOCIAL, DESPORTIVA E CULTURAL;

5.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;

6.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
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ANEXO IV. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ANEXO II A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

_

RELAçAo E QUALIFICAÇAo DOS PRESTADORES COM PREÇOS REGISTRADOS
RAZAo SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

-.
TELEFONE:

FAX:

REPRESENTANTE:

RG:

BANCO:

AGNCIA:

E-MAIL:

CPF:

CONTA CORRENTE:

PALÁCIO VERDE

Sede do Governo Municipal de Irauçuba
Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro -Irouçuba - CE. CEP: 62620.()()().
CNPJ: 07.683.188/0001-69 1 CGF: 0<'..920.194 3
Fone/FAX: + 55 188] 3635. ! 33
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ANEXO III À ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N°

_

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, MARCAS E EMPRESAS PRESTADORAS

DATA:_'_'_

...

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços W

, celebrada

entre o MUNIClplO DE IRAUÇUBA e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à
realizaçao do PREGÃO PRESENCIAL N.o

_

LICITANTE VENCEDOR:

_

• CNPJ N"

_
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.o;

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNIClplO DE

IRAUÇUBA.

ATRAVÉS

DA

COM

SECRETARIA

A

EMPRESA

_________ PARA O FIM QUE A SEGUIR

SE DECLARAM.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA, Estado do Ceará, Pessoa Jurldica de direito púbiico interno, com
sede a Av. Paulo Bastos, N°. 1.370, Centro, inscrita no CNPJ de N° 07.683188/0001-6, através da Secretaria
_______.neste ato representado pelo Sr.

,

doravante denominado de

CONTRATANTE. no final assinado, e do outro lado, a Empresa
Cidade de

inscrita no CNPJIMF nO

• Estado do

CPF/MF n.O

com a Pregêo Presencial n.o

, com sede na

à Rua/Av

• nO

• representada pelo Sr(a).

=-

- Bairro

,

, Inscntõ(a) -nê

• no final assinada, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo

, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nO

10.520/2002 e Lei Federal nO 8.666193 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas
normas e às clàusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1,1 - Processo de Licitaçtlo, na modalidade, em conformidade com a Lei Federal nO 8.666/93 clc os termos da
Lei Federal nO 10.520/2002,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto do presente termo, o Registro de Preços para a Locaçtlo de veiculas destinados a

prestar serviços junto é Prefeitura Municipal de Irauçuba, tudo conforme o TERMO DE REFERÊNCIA, anexo
ao Editai

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR. DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO.
31 - O valor global do presente contrato é de R$

(

), a ser pago de acor(jo

com as notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor competente, acompanhadas das CertldOes
Negativas para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio do Licitante e pelo INSS e pela
...

Caixa EconOmica Federal (CRF), todas atuaiizadas, observadas as condiçOes da proposta adjudicada, que

refere-se aos seguintes veIculas: INCLUIR ROTAS E VALORES.
3.2 - O reajuste do contrato deste termo contratual seré de periodiCidade anual conforme Lei do Plano Real
3.3 - O Realinhamento de Preços pode ocorrer a qualquer tempo para restabelecer o PrinCipiO do Eq<.Jiiibno

Económico Financeiro do Contrato conforme o disposto no inciso XXI art. 37 da Constituição Federal e 31',
inCISO II, allnea "d" do art. 65, da Lei de IicitaçOes vigente

34 - O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis. após o encaminhamento da
documentaçtlo mencionada no item 3.1, observadas as disposiçOes editallcias

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
41 - O Contrato vigorará iniCialmente por 09 (nove) meses contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na norma cogente.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
51 - As despesas referentes a este pregão correrêo por conta da seguinte dotaçêo orçamentána do exerclciIC<
2017:

. Ti,

PALÁCIO VERDE
Sede do Gaverno Mun!cipal oe 1rovçuoc.
A\I

Pnl d...... Q,....d,"' ..

I

7n _ ro .... +r ....._ Ir .... ' Ir. ,h,..., _ r!=

ri=p, /"')J,,')rdYvl

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ORÇAMENTARIA

DOTAÇAO

ELEMENTO DE
DESPESAS

ORIGEM DOS

---

--

--

•

SECRETARIA "-"

RECURSOS

----

5.2 - Não haverá pagamentos no perlodo em que compreender as férias escolares, motivo pelo qual pf)derão

haver a paralisação temporária de todo ou parte do objeto contratado.

CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1 - As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do Instrumento
convocatório, da Lei Federal nO 8.666/93 e da Lei Federal n' 10.520102, observando ainda todas as
disposições do Código de Transito Brasileiro.

6.2 - CLAuSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR
São obrigações do prestador, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) Apresentar no ato da assinatura do contrato, a relação completa de todos os veiculos que prestarão o
serviço, objeto do presente termo, cujos veiculas serão submetidos á vistoria pelo setor de TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS especificamente quanto aos equipamentos de segurança obrigatórios para transporte de
passageiros, conforme determinado no Código de Transito

Brasileiro

Lei

N°.

9.503/97,

sob pena de

desclassificação.
b) Executar, no prazo máximo definido na ordem de serviços expedida pelo órgão gestor, observando
rigorosamente as especificações contidas nos anexos e disposições constantes de sua proposta, assumindo a
responsabilidade por todos os impostos, taxas e quaisquer ónus de origem federal, estadual e mUnicipal. bem
como quaisquer encargos judiciais ou extrajudlcíals, sejam trabalhistas, previdenclários. fiscais e comere,als
resultantes da execuçao do contrato que lhes sejam imputáveis,

inclusive com

relaçao a terceiros,

em

decorrênCia da celebração do contrato;

b.1) reparar, corngir. remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o obJeto do contrato em

que se verificarem vicias, defeitos ou incorreções;
b.2) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua

.'

•

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a flscalizaçi'lo ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

b.3) aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do 31', art. 65 da Lei Federal n' 8666193;

bA) responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE elou a
terceiros
c) Responsabilizar-se por todos os encargos com a manutenção do veiculo, todas as despesas com a
adequação do veiculo com as disposições legais;

d) Serão de responsabilidade do liCitante vencedor todos os encargos com a manutenção do veiculo, todas as
despesas com a adequação do veiculo com as disposições legais, todos os encargos trabalhistas, sociais e

previdenciários, bem como despesas com motorista, e manutenção do veiculo, à exceção da motOCicleta da

Secretaria de Infraestrutura, isentando integralmente o Município de Irauçuba-Ce de tais encargos, onde os

profissionais não terão nenhum vinculo empregatlcio com a CONTRATANTE, bem como deveri'lo estar
alinhados às exigências apostas aos manuais e regras de TRANSPORTE DE ESCOLARES do MEC/FNDE e
Código de Trãnsito Nacional;

6.3) Obriga-se ainda a:
a) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por sua
CUlpa ou dolo;

b) Cumprir portarias e Resoluções do Munic/pio;
c) Submeter os veiculos às vistorias técnicas quando determinadas pelo órgão de trãnsito do município
d) Manter os veiculas sempre em condições de segurança;

e) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação compatíveis com as
obrigações assumidas;
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f) Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE;

Fl N' /8<;

O',p

g) Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração/troca no que se referir aos veículos, \'ll!ldo ,;j
mesmos serem substituldos de modo a nAo comprometer a realizaçAo do serviço, objeto deste contra
g,1) Nas alterações que porventura acontecerem nos termos da allnea anterior deverao ser observadas
as exigências constantes no Termo de Referência e deverao ter expressa anuência da CONTRATANTE.
h) A CONTRATADA se obriga pela troca do veiculo que apresente defeito ou quebra, visando eVitar a
paralisaçAo dos serviços, objeto da contratação, correndo estas despesas as suas custas,

6.4 • DAS OBRIGAÇÕES DO MUNIClplO
6,41. O MUNIClplO obriga-se a:
a)

Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao

pleno cumprimento

das obrigações

decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n' 8,666/93 e suas alteraçOes postenores,

b) Fiscalizar e verificar se o objeto está atendendo satisfatoriamente a necessidade pública para a qual foi
requerido;

c) Comunicar á CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto licitado, diligenciando
nos casos que exigem providências corretivas;
\w

d) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhados das

Certidões Negativas para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; Previdência SOCial (INSSr e FGTS
(CerliflC8do de Regularidade do FGTS - CRF, para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura

Municipal de lrauçuba;
e) Designar um servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução contratual em
comento,

f) As despesas com combustlveis, lubrificantes e pneus serão custeados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7,1 - Pela inexecução total ou parCial das obrigações assumidas decorrentes do Edital de Pregão Presenciai

por culpa do licitante, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa do proponente no prazo de 05( CinCo)
dias úteis, aplicar multa, juntamente com as seguintes sanções,
I - Advertência;

1/ • Suspens.!lo temporária de participação em Licitação e impedimento em contratar com a Administração
Pública, por prazo nao superior a 02(dois) anos;
III - Declaração de inldoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autondac;1e que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos preJulzos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

-.. 7.2. A sanção prevista no item acima, subitem III desta cláusula, é da competênCia exclUSiva do
CONTRATANTE facultada a defesa do Interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2(dois) anos de sua aplicação;
73, A contratada sujeitar-se-à, em caso de inadimplemento de suas obrigações, as seguintes multas, sem
prejuízo das sanções legais e responsabilidade Civil e criminal:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, Incidente sobre o valor da proposta, até o trigéSimo dia de atraso no
inicio dos servIÇOs no prazo previsto;

b)

20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta no caso de:
1 - Atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;
2 - DeSistênCia de executar os serviços;
7,4 - O valor da multa aplicada será deduzida pela contratante por ocasiao do pagamento, momento em que a
Unidade responsável pelo mesmo, comunicará á contratada;
7 5 - Se não for possivel o pag;3rnento por meio de desconto a contratada ficará obrigada a recolher a multa
atravês de DAM em nome da contratante,
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1 Fica reservado à CONTRATANTE o direito de considerar rescindido o Contrato, independen
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito à indenização de
espécie, nos seguintes casos:
a)
b)
c)
d)

Inobservância de dispositivos legais por parte da CONTRATADA.
Inadimplemento nao justificado de qualquer Cláusula do Contrato por parte da CONTRATADA.
Sub-contratação parcial ou total do objeto do Contrato sem a devida anuência da CONTRATANTE.
Faiência, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, impetrada, homologada ou

decretada.
e) Caso a CONTRATANTE nAo use o direito de rescindir o CONTRATO poderá a seu exclusivo criténo, sustar

o pagamento das faturas pendentes até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição Contratual
infringida.

CLÁUSUl.A NONA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
9.1 - A CONTRATADA de obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condiçOes de habilitação e qualificação exigklas na licitação
92 - O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta da

lli. licitante
93 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo

58 da Lei Federal n° 8.666/93.
9.4 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes,

com as devidas Justificativas, nos casos previstos em leI.
9.5 - A inadlmplêncla da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscaiS e comerCiaiS não

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato

ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administraçao.
9.6 - Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERViÇOS
10.1 - A subcontratação será edmitkla, desde que informada formalmente por meio de declaração da pessoa

flsica ou jurídica onde, no caso de pessoa jurldica, deverá esta comprovar possuir as mesmas condições de

habilitação predispostas neste instrumento convocatório. No caso de subcontratado pessoa flsica, este deverá
apresentar a documentação do veiculo, devidamente regularizada, em conformidade com as condições
determinadas pelo DETRAN/CE.

-... 10.1.1 - A subcontratação somente possuirá eficácia mediante aceitação devidamente arrazoada pela
autoridade competente.

102 - Neste caso, OS subcontratados não possuirao nenhum vinculo empregatlcio com a CONTRATANTE,
bem como á CONTRATADA caberá a soluçâo dos pleitos, fiscalização, ordenação e controle dos serviços de
seus subcontratados, cabendo ainda á si a responsabilidade no caso da incorrência derivada da má execução
dos serviços, bem como cabe a si a sua corração e solução dos pleitos detectados.
10.3 - Não será admitida a subcontratação total do obJeto, sob pena de rescisão do termo contratual flrrt.1ado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERViÇOS
11.1 • Em atenção ao artigo 67 da Lei Federal nO 8.666/93, a execução do presente teor de contrato sera

fiscalizada por servidor devidamente designado para tal fim, cuja portaria será anexada=p'. aos autos do
presente processo, ao qual manterá anotaçOes e ressalvas acerca da corração ou incorreção da execução

dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. ao qual
compete ainda:

I - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o

pagamento de que trata o contrato, ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com este Contrato;

o

. ,2
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II - Ser ouvido nas hip6teses de alteração ou rescisêo contratual, apresentando, se for o caso, as
para a tomada desses providências pela autoridade responsável.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO
12,1 - Fica eleito o foro da Comarca de lrauçuba • CE para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do
presente contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde jé, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja,
E, por estarem acordados, as partes finmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias, para que
possa produzir os efeitos legais e jurldicos.

IrauçubalCE, _ de

CONTRATANTE

de 2017.

CONTRATADA

,

F
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Ata de Registro de Preços N.o 2017.03.16.01101
Preglo PresenciaI N.° 2017.03.16.01
Validade: 12 (Doze) Meses.
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA, pessoa jurldica de direito público
interno, inscrite no CNPJJMF sob o N.' 07.683.188/0001-89 e CGF n.' 06.920.194-3, com sede no Palácio

Verde, a Av. Paulo Bastos, nO 1.370, Centro, lrauçuba, CE, atraVéS do GABINETE DO PREFEITO E DAS

SECRETARIAS DA SAÚDE, EDUCAÇAo, INCLUSÃO SOCIAL, DESPORTIVA E CULTURAL,
AGRlCULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, neste

ato, representeda (Respectivamente) pelos Srs. Fernanda Fernandes Vasconcelos, inscrita no CPF N'
025.450.543-05, Maria Raquel Duarte Mota, inscrita no CPF de n' 831.667183-20, Tania Meria Fontenelle
Alves, inscrita no CPF de nO 314.308.723-48, Geraldina Lopes Braga, inscrita no CPF de n' 778.793.503-06.
Luiz Gonzaga Araújo Barreto, inscrito no CPF de n' 615.103.503-44 e Francisco Evaristo Lopes Maciel,
inscrito no CPF de n' 234.145.293-00, aqui denominado (a) de CONTRATANTE e a empresa START
SERViÇOS EIRELI - ME, com sede na Cidade de CaucaialCE, a Rua Coronel Correia, n' 1.607, Sala D.
Centro. inscrita no CNPJ/MF sob o n' 13.163.388/0001-93, representada por Luiz Pedrosa Benevides Neto.

Empresário, inscrito no CPF de N' 029.119.763-98, aqui denominada de CONTRATADA, considerando o
Julgamento da licitação na modalidade de Pregoo Presencial N' 2017.03.16.01, e ais) respeetiva(s)
HomologaçOes, RESOLVEM registrar os preços da empresa signatária, nas quantidades estimadas e
máximas anuais, de acordo com a classificaçllo por elas alcançadas, atendendo às condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços. em conformidade com as

disposições a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
11 Processo de Licitaçllo, na modalidade Pregao Presencial tombado sob o n' 2017.0316.01, SUJeitando-se
as partes às normas constantes do Decreto Municipal n' 048/2013, de 29 de dezembro de 2013, da Lei n'
8.666/93 de 21.06.93 e suas aerações, e da Lei 10.520, de 17/0712002

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constrtui objeto do presente o Registro de Preços para locaçlo de veicules destinados a prestar
serviços junto à Prefeitura Municipal de lrauçuba, tudo contonne eepeclflcaç6es contidas no Termo
de Referência, do processo iicitatório Preglo Presenciai n.' 2017.03,16.01. no qual restaram claSSificados
em primeiro lugar os licitantes signatarios.

cLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
31. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo seus
possiveis contratos serem prorrogados na forma do Decreto Municipal n,' 048/2013, de 29 de dezembro de
2013 e da Lei 8.666/93

CLAUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Gabinete do Prefeito, no seu aspecto operacional e nas
questões legais.
I

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS
51

Os preços registrados, a especificaçao dos materiais, os quantitativos,

empresas prestadoras e\

representante legal, encontram-se elencados no ANEXO III da presente ata, em ordem de claSSificação das \
propostas

CLAUSULA SEXTA - 00(5) LOCAL(ISI E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6 1

rt:

Os bens obJeto do presente registro de preços quando eventualmente contratados. observadas as

' /'

condIções fIxadas neste IOstrumento, e seus Anexos, e na leglslaçllo pertInente, deverão ser reallzo9 -jf
locaIS indicados na Ordem de Serviços

f+I/"

, '

6 2 Os materiais licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. a cbntar da r ! <
expediçllo da ORDEM DE SERViÇOS pela administração nos locais especificados pela Unidade Gestora
: 'v

I

. :
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cLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇOES DE PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS
7.1.
As empresas detentoras dos preços registrados poderio ser convidadas a firmar contra
prestação de serviços, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta Ata e seus
Anexos, e na legislação pertinente.

7.1. As contrataçOes dÓs bens registrados neste instrumento seria efetuadas através de Ordem de Serviço,
emitida pela Administração Municipal, contendo: o nO da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação,
as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.
7.2. Poderio também ser firmados Termos de Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços, que

serao tratados de forma autOnoma e se submeterao igualmente a todas as disposiçOes constantes da Lei n'
8.666193, Inclusive quanto às prorrogaçOes, alteraçOes e rescisões.

7.3. Este instrumento nao obriga o MUNIClplO a firmar qualquer contratação, nem mesmo nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para contratação do(s) obJeto(s), obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de prestação de serviços, em igualdade
de condições

7.4. A Ordem de Serviço será encaminhada ao prestador que devera assiná-Ia e devolvê-Ia ao Municlpio no

'"

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.5. Se o prestador com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Serviço, sem
preJulzo das respectivas sançOes aplicáveis, poderão ser convocados os demais prestadores classificados na
licitação, respeitadas as condições de prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro claSSificado

cLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
8.1. O pagamento será realizado ao prestador, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICfpIO, na
proporção da realizaçãO dos bens licitados, segundo as ordens de prestação de serviços expedidas, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas
das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condiçOes da proposta e os
preços devidamente registrados no Anexo I deste instrumento.
8.2. Por ocasillo da contratação dos materiais o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota FiscaL A Fatura e Nota Fiscal deverlo ser emitidas em nome da CONTRATANTE

83 ° MUNIClplO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente

mantida pelo prestador, após o encaminhamento da documentação tratada
observadas as disposiçOes editallcias e desta Ata.

nos subitens

anteriores,

8.3.1.
Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serao devolvidas ao
prestador, para as necesSárias correy08s, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo para pagamento da data da sua reapresentação,

, '"

8.32,

Para cada Ordem de Serviço, o prestador deverá emitir uma única nota fiscaUfatura.

 ';\

8,3,3.

Por ocasiao do pagamento, será efetuada consulta "ON-UNE" às certidões apresentada.,
. ' ,ra

\

,

verificação de todas as condições de regularidade fiscal., _ 'I

.

.v

8.3.4.

,,/

Constatada a suação de irregularidade junto à fazenda pública, a CONTRATADA seií("

comuOlcada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo MUNIClpIO, sendo-lhe

facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades

cablveis.

835

'V .

t,/
,

Nenhum pagamento isentará o PRESTADOR das suas responsabilidades e obrigações,1 ner;p."

implicará aceitação definitiva da prestação.
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8.4. Os preços registrados na presente Ata não serão objeto de reajuste antes de decorridos 01 (u ) ano ::r.--<_
seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o Indice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

8.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevislveis, ou pravislvais porém da conseqUências incalculáv
,
retardadores ou impeditivos da execuçAo do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do prlncipe, configurando área económica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situaçllo, a antes de recebida a Ordem de Serviço, ser
restabelecida a relação que es partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a ratribuição
da Administração para a justa remuneraçllo da prestação, objetivando a manutençllo do eqUlllbrío econOmico
financeiro iniciai do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n,' 8,666193, alterada e consolidada.
8,5,1,
Os preços registrados que sofrerem reajustelreequilibrio nêo ultrapassarão aos preços pralicados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e
aquele vigente no mercado à época do registro,

85.2

Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNIC!PIO solicitará ao

Prestador, mediante correspondência, reduçllo do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do
parágrafo único,

... 85,3,

Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNIClplO convocará as demais empresas

com preços registrados, se for o caso, ou ainda os prestadores classificados, respeitado as condições de
prestaçllo de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para reduçllo do preço; hipótese em
que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado
8,54,
serão considerados compatlveis com os de mercado os preços registrados que forem Iguais ou
inferiores á média daqueles apurados pela Central de Serviços da Prefeitura de Irauçuba.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES DO PRESTADOR
9.1 São obrigaçOes do prestador, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I
a) Apresenlar no ato da assinatura do contrato, a relaçllo completa de todos os veiculas que pr8starlio o serviço, objeto
do presente termo, cujos veiculas serllo submetidos à vistoria pelo sator de TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
especificamente quanto aos equipementos de segurança obrlgat6rios para transporte de passageiros, conforme
determinado no Código de TrànsHo Brasileiro Lei N'. 9,503/(/7, sob pena de desclassificação
b) Executar, no prazo máximo definido na ordem de serviços expedida pelo 6rglio gastor, observando rigorosamente as
especificações contidas nos anexos e disposiçOes constantes de sua proposta, assumindo a responsabilidade por todos
os impostos, taxas e quaisquer Onus de origem federal, estadual e municipal, bem como quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabelhislas, previdenciàrios, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam

Imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato;
b.l) reparar, corrigir, remover ou substituir ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto do c'Ontrato em que se

-. venficarem vicias, defeitos ou incorreções;

b,2) responsabilizar-se pelos danos causados diretamante a Administração ou a tefC13iros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuçêo do contrato, nêo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado;

b.3) aC13itar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atuallzado do contrato, na forma do 1', art. 65 da Lei Federal n' 8,666193:
b.4) responsabilizar-se por quaisquer danos causados dirata ou indlretamenle à CONTRATANTE alou a terceiros,

."

C) Responsabilizar-se por todos os encargos com a manutenção do veiculo, Iodas as despesas com a adeqUa'fl.. o. do 

veiculo com as dlsposiçOes legais;

çt;'7

",/_ "'

d) Serlio de responsabilidade do licitante vencedor todos os encargos com a manutenção do veiculo, todas as de)jSe$s'"
com a adequaçao do veiculo com as disposições legais, todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, bem
como despesas com motorista, e manutenção do veiculo, ii exceção da motocicleta da Secretaria de Infraestrutura,
isentando integralmente o Municlpio de IrauçubalCe de tais encargos, onde os profissionais nlio lerlio nenhum vinculo

empregaticio com a CONTRATANTE, bem como deverao estar alinhados às exigências apostas aos manuais e repras do

,..,.,..o."""-
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9.2) Obriga.... ainda a:

a) Responder por si e por seus prepo$tos, por danos causedos ao CONTRATANTE ou a terceiros por sua
culpa ou dolo;
b} Cumprir portarias e ResoluçOes do Municlpio;
c} Submeter os velculos às vistorias técnicas quando determinadas pelo órgao de transito do municlpio;
d} Manter os velculos sempre em condições de segurança;
e) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação compallveis com as
obrigações essumidas;
f) Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE;
g} Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteraçãoJtroca no que se referir aos velculos. devendo
os mesmos serem substituldos de modo a nao comprometer a realização do serviço, objeto deste contrato.
g.1) Nas alteraçOes que porventura acontecerem nos termos da allnea anterior deverão ser observadas todas
as exigências constantes no Tenno de Referãnda e deverão ter expressa anuência da CONTRATANTE.
h} A CONTRATADA se obriga pela troca do veiculo que apresente defeito ou quebra, visando evitar a
paralisação dos serviços, objeto da contratação, correndo estas despesas as suas custas.

CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇOES DO MUNiCípIO
10.1. O MUNIClplO obriga-se a:
a) Proporcionar à Contratada todas as condiçOes necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores;
b) Fiscalizar e verificar se o objeto está atendendo satisfatoriamente a necessidade pública para a qual foi
requerido;
c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacioneda com o objeto licitado, diligenCiando
nos casos que exigem providências corretivas;
d) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhados das
Certidões Negativas para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; Previdênda Social (INSS); e
FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura
MUnicipal de Irauçuba;
e) Designar um servidor responsável pela fiscalizaçllo e acompanhamento da execução contratual em
comento.

f) As despesas com combustlveis, lubrificantes, serllo custeados pela CONTRATANTE.

CLAUSULA ONZE - DA ALTERAÇAo DA ATA
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no
artigo 65 da Lei nO 8.666, de 1993 e as dispo$içOes do Decreto Municipal.

t

cLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
121. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações

12.1 1.

I

Pelo MUNIClpIO:

a)

Quando o prestador descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b)

Quando o prestador nao retirar a respectiva nota de empenho ou Instrumento equivalente. no prazo

c)

Quando o Prestador nllo assinar a Ordem de Serviço no prazo estabelecido;

d)

Quando o prestador não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar sUPfll"..ior

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

àqueles praticados no mercado;
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e)
Quando o Prestador der causa a rescisao administrativa da Ordem de Serviço decorrente deste Regístfó
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666193;

r

f) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço decorrente deste Rn:/y:¥,'

12.12

Pelo PRESTADOR:

CY

a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Munícipol de Irouçubo.

'

1J '.
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Registro de Preços;

b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da
Lei Faderal 8.666193.
12.2. O procedimento de rescisêo observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
12 3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Prestador será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
12.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacesslvel o endereço do Prestador, a comunicaçao será feita por
publicaçao na afixaçao do f1anel6grafo da Comissao de Licitaçao ou em Jornal de Circulaçao Local, pelo
menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicaçao.
125. A solicrtaçao do Prestador para cancelamento dos preços registrados poderá nao ser aceita pelo
Municipio, facultando-se a este, neste caso, a aplicaçao das penalidades previstas nesta Ata
12.5.1.

Nao poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de Ordem de Serviço Já

emitida

...

12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarao todas as atividades do PRESTADOR, relativas

aa prestaçao do objeto.

12.7 Caso o MUNIClplO nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execuçao elou sustar o pagamento das faturas, até que o
Integralmente a condiç!lo contratual infringida.

PRESTADOR

cumpra

CLAUSULA TREZE - DAS PENALIDADES
13.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do prestador, de qualquer das obrigações definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejulzo das sanções
previstas na Lei nO 8.666193, alterada e consolidada, as seguintes penas:
131 1 Se o prestador ensejar o retardamento da realizaçao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuçao da prestaçao, comportar-se de modo inidOneo ou cometer fraude fiscal, ficará Impedido
de licitar e contratar com o Municlpio de lrauçuba e será descredenciado no cadastro da Prefeitura de

Irauçuba pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejulzo de aplicaçao das seguintes multas e das demais
comlnações legais
I- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços:

-..

a)

Apresentar documentaçao falsa exigida;

b)

Nao manter a proposta;

c)

Fraudar na execuçêo do contrato;

d)

Comportar-se de modo inidOneo;.

13.1.2- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da Ordem de Serviço no endereço constante
do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja infenor a 30
(tnnta) dias;
13.2- Na hipótese de ato illcito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento da

/'

prestaçaolentrega dos materiais, ás atlvidades da administraçêo, desde que nao caiba a aplicaçêo de sançao

mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste
instrumento, na Ata de Registro de Preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, nao

&)
.'

.

abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sem prejulzo das demais sanções pr.tas na. Lei nO ;}j
8666193, alterada e consolidada, e na Lei n.' 10.520102, as segUintes penas
l

i .
_

_
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PALÁCIO VERDE

verr]o Municipal de Irauçubo

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
13.2.1 • Advertência;

13.2.2- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobne o valor objeto da requisição, ou do valor
global máXimo da ata ou do contrato, conforme o caso;
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da notificaçêo ou decisêo do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM
13.3.1.
Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.

13.32.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municlpio e cobrado mediante processo de execuçâo
fiscal, com os encargos correspondentes.

13.4. As partes se submetarêo ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n'
8666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
13.5 A falta dos materiais nao poderá ser alegada como motivo de força maior e nao eximirá a
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste
contrato

cLÁUSULA QUATORZE - DOS ILlclTOS PENAIS
14.1. As IntraçOes penais tipificadas na Lei 8666193 serao objeto de processo judicial na forma legalmente
preVista, sem prejulzo das demais cominaçOes aplicáveis.

cLÁUSULA QUINZE. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.1

As despesas decorrentes das ccntrataçOes oriundas da presente Ata, correrao é conta de dotaçôes

orçamentàrias consignadas nos respectivos orçamentos municipais vigentes,

em favor das Secretarias

Municipais interessadas, à época da expedição das competentes ordens de Prestação de serviços/Serviços

CLÁUSULA DEZESSEIS • DAS DISPOSIÇOES FINAIS
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas és seguintes disposiçOes:
16.1.1.
Todas as alteraçOes que se fizerem necessérias serêo registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
161.2

Integram esta Ata os seus anexos, o Editai de Pregêo Presencial que lhe deu origem e seus

anexos, e as propostas das empresas classificadas por lote.

16.1.3. E: vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNIClpIO,

16.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artlg;\'"

58 da Lei n.o 8,666193, alterada e consolidada.

\

16.3. A inadimplência do prestador com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e ccmerciais nêo

transfere ao MUNIClplO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularização e o uso dos materiais pela Administração.
16.4. O contratado, na execuçêo da prestaçêo, sem prejulzo das responsabilidades contratuais e legais, nao
poderé subccntratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

PALÁCIO VERDE
overno Municipal de Irauçuba.

,.
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CLAUSULA DEZESSETE • 00 FORO
17.1. O foro da Comarca de lrauçuba é o competente para dirimir questões decorrentes da ex
deste
Instrumento, em obediência ao disposto no ã 2' do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. alterada e

consolidada.
Assim pactuadas. as partes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 (duas)
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurldícos e legais efeitos.

IrauçubalCE, 19 de abril de 2017
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PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipol de lrouçuba.

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAU<;UBA

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017.03,16.01/01

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERESSADAS

1.

GABINETE DO PREFEITO;

2

SECRETARIA DE SAÚDE;

3.

SECRETARIA DE EDUCAÇAo;

4.

SECRETARIA DE INCLUsAo SOCIAL, DESPORTIVA E CULTURAL;

-. 5
6.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE;
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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Sede do Governo Municipal de Irauçuba
Av. Paulo Bastos, 1.370 - Centro -Irauçuba - CE, CEP: 62620-000.
CNPJ: 07.683.188/0001-69 / CGF: 06.920.194-3.
Fone/FAX: + 55 1881 3635,1133
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GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 2017.03.16.01101
RELAÇAo E QUALIFICAÇAo DOS PRESTADORES COM PREÇOS REGISTRADOS
RAZÃo SOCIAL: START SERViÇOS EIRElI- ME

CNPJ: 13163.38810001-93

ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA, N° 1.607, SALA - O, CENTRO. CAUCAINCE.

CEP 63.630-000.

"'"

TELEFONE: (85) 3017.0671

E-MAIL: startservicosme@gmail.com

FAX:

REPRESENTANTE: LUIZ PEDROSA BENEVIDES NETO

RG: 97031079671 SSPICE

CPF: 029.119.763-98

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGNCIA:

1.702-7

CONTA CORRENTE: 134.247-9

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.

Av. Paulo Bastos, 1.370-Centro-lrauçuba- CE, CEPo 626.
CNPJ: 07.683.18810001-691 CGF: 06920 194-3.
Fone/FAX: + 55 1881 3635.1 133

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO III A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 2017.03.16.01101
REGISTRO DE PRECOS UNITÁRIOS

ESPECIFICAÇAo DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, MARCAS E EMPRESAS PRESTADORAS
DATA: 19 DE ABRIL DE 2017

Este documento é parte integrante da Ala de Registro de Preços N° 2017.03.16.01/01, celebrada entre

o MUNIClplO DE IRAUÇUBA e as Empresas cujos preços estao a seguir registrados, em face à realizaçêo do
"" PREGÃO PRESENCIAL N.O 2017.03.16.01.
LICITANTE VENCEDOR: START SERVIÇOS EIRELI - ME

• CNPJ N° 13,163388/0001-93

,

'-EM I"ESPECIFICAÇAO
. ---i Veiculo

MES

GAB.

SESA

SEOUC

SIDESC

AGRlCL

SEINFRA

tipo

. I VL UNIT! VL. TOTAL
'T- ,,--

I passeio, capaddada

I para 04 passageiros
e 01 motorista. com

i ar
condicionado,
, para
ficar
à
i disposição
da
I Secretaria
-l--Cootratante

,

Mês

24

240

24

24

312

i

951 600,00

_____,OO _

TOTAL

tipo
Mês

120

24

24

i Contra1ant9.

-----t-

VALOR GLOBAL DO LOTE II

__ __L_
._',",

I

QUANT. VL. UNIT

: Secretaria

í'

:
I

para

, ficar à disposição da

305000 i

--,'-,--l-_--,----,

I [:SPECIFICAÇAO
i motocicleta,

II

i
VALOR GLOBAL DO LOTE I

: Veiculo

1----- __ o

J_24

192

VL TOTAL

1 300'00hl249 600'00'\

-------

249.600,00'

----,

""\

_._._ .. _ .... "

'--'-.....,----

r

ITEM i ESPECIFICAÇÃO
i

... I Veiculo'

MES

VL, UNIT

SESA

tipo

'Camioneta.

cabine

i dupla.
i carroceria,

com
tração

, 4x4.

ar

; r.ondidonado,

com

Mês

24

24

10100,00

VL TOTAL" 

242400

: capacidade para até

__ J"p'assa

iros e 01

L._

PALÁCIO VERDE
Sede do Govemo Municipal de Irauçuba,

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
motorista, para ficar
à

disposiçao

da
i

Secretaria

'=-_ícontratante.

L

VALOR GLOBAL DO LOTE III

I-

i ITEM

ESPECIFICAÇÃO

,,-_ .. _---+."

,--.----------

,

I Veiculo
Camioneta,

MES

AGRICL.

SEINFRA

tipo
01

i cabine

com

02

portas,

sem

ar.

:rf' ""'I" ""'"
24

24

Mês

condicionado
para
ficar à disposiçllo da
,

SESA

6.700,00 1160.800,00
!

o Secretaria

i- jGortra'!t"

VALOR GLOBAL DO LOTE IV

!._--.

, làTsPECIFICAÇÃO MES

GAB.

SESA SEDUC SIDESC AGRICL. SEINFRA QUANT.
VL . UNIT
TOTAL

VL. TOTAL

- . 'Veiculo---- tipo

Carmnhão

Pipa,

capacidade
7000
(sete

litros

para
mil)

(incluindo

120

n

48

Mês

agua potàvel), para

.1

1.0_O.800,O .

VALOR GLOBAL DO LOTE V

[:=::=

ITEM' ESPECIFICAÇÃO

AGRICL. , SEINFRA

'-'-lveiculO--- tipo
'.

'(tnnta) passageiros.
: com

ar

, destinado

ao

\ transporte

de

: pacientes

Mês

! encaminhados pela
: Secratana da Saúde
'para os Hospitais,
das

C,dades

TOTAL

2

I -!

I

! capacidade para 151
(quinze)

Mês

ao

I

!

:

'

LlIOOOO 24000000

24

passageiros, com ar I

i, condicionado.
i __J.c1.stinad__



LiJr

I d"Jrau uba/CE ..

trpo

'>

,

de ':

Fortaleza a Sobral,'

---:Veiculo
.: nllcro6nibus

VL. TOTAL

",,"00I ""oo

24

24

• de responsabilidade
i da Sec!'!tar\a da
i Salide do Municlpio

o •• '

VL. UNIT

I

I

• capacidade para 30:

 i condicionado,

QUANT.

-+._.-

;, Jnlcroónibus,

1000800.00

i 8340,00

I

ficai à dispos,çao da I

i.__ _J;te

I

I

PALÁCIO VERDE

1

Sede do Governo Municipol de Irouçubo.

":l:7f\_r ....................

I....... "

.... "J-

,-..c

,-.rr..

,,,".r.'" V'A

/

/; ;

I..vL

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
'--'--1 transporte

de

I pacientes

i encaminhados pela
I Secretaria da Saúde
,para

os

! das

Cidades

Hospitais

de

. Fortaleza e Sobral,

de responsabilidade

da

i1---,

Secretaria

da

Saúde do Munlclplo

!

de lrau uba/CE
VALOR GLOBAL DO LOTE VI

.

_.---_.----._--_._--------

!

-

I ITEM I ESPECIFICAÇAO

,:
I

"-Ti/eicUiô'

MES

GAB.

SESA SEDUC SIDESC AGRICL. SEINFRA QUANT. VL. UNIT
TOTAL

tipo

! Caminhão

VL TOTAL

Furgão

i (tipO

Baú),

, destinado a entrega I

_de merenda escolar,

! carteiras e materiais

:, diversos
Escolas
Pública

nas

da
de

Rede

Mês

24

24

6500,00

156.000,00

Ensino,

de responsabilidade

da Secretaria da I
Educação

do

Municiplo
de I
._ .. Jlr"-".£l/CE_.__

I
t---j.__ ._.__...._.
.,...... J...

VALOR GLOBAL DO LOTE VII
VALOR GLOBAL

PALÁCIO VERDE
Sede do Governo Municipal de Irauçuba.

--------------------------------------------,------------

DIÁRIO OFICIAL 00 ESTAOO

SÉRIE 3 ANO IX N'077

FORTALEZA, 2S0EAIlRILDE 2017

F.uodo do Ceará - I)rcfeitura Munlt'lp1l1 de.hrdim. - Aviso de Llcitu\'l1o - Prcgi\o 114 2017.t/4.24.L fJ l'r..:gl)cíld Ofl'I,d d" \.11:11"'11':" l.t<:F,,!).iI

Jardim. Estado do Ceufá, no uso de suas ,nribUlç6e!i: legais., foma público. pal1l cunl1ecimCIHtl dos jntcresdl)\. lllle C'í.I:H;l n::llll.lll,h 1\.: ,,';Í..: \

.

Prtfllura, cc:rtan\C Jidratóno, na modalidade Preaio nQ 2017.04.24.1. do tipo Prtlencial. cujo objeh) l: a ..quisi\.'iíll lk m;Jl;:nJ! d;: \II"d!Ç/ll,':'
(ol;<
consumo e pn)(fufos de higiene e limpeza destinados ao IUcndimenlo d;t necessidades da PnddllJfll Municip.tf de Jl1fdim.. CL atr,,\-c ,k U.h l.lud:.i,k, .--".
Gestoras. conforme especificações apreaentadu junto ao Edital ConVoclltório e "CUS anC.'(IlS, com n:I.-'himl:nto JI)S ,,'n\CI(lpeS 'til\l<.:11l1íl ;1\
propow l,.'olnC'n:iais c A documentaçll.l de habilitllÇÃo nUlrt"ado pata o dia 09 de miuo de 2017. às 09:00 hora.-'\.

MaiOlcs infQnml<,ü... " l: .:nln:gil '

t'uil:li!>:. na sede da Comissão Permanente de licitaçio. sito na Trev, Aristides Ancilon AyrClí de Alencar, n 51 • Centro, .!,trC!im'CE, nu 11\
08:00 às 12;00 horas:. lnformaçocs poderão ser oblidu nínda pcl\.-) Iclcfone (88)35.55-1772, Jllrdim/CI':, 24 d' ubl'il dl: l017. A'b"rt

Turre, Nela - Precoelro OOclal do Munidplo.

.

ii

.*. * •• ***
F
r.ÇIHdu do Cear' - f'refeltun Municipal df IrQuçuba  E.lrato d. Mil de Rtlhlro de Preçl1 n 2017.0.1.16.1111111 . Pn,'l:l1{ l'rt,'f{..llt.il

"-1.01'7,03.16,01 - Gablnelt do Pr,rt>IIO t ., Sf't:J'flarhu da Saúde, f:ducllfAo. hlClusl10 Soelal, Ot'spurlhll r C'ultllrul, A 
PCCU3rla, Recursas Ilfdrkos C Melo Amblentt c Inrncstrulura, Objelo: Rcgislro de Preços para Locai,'i\o de V;:h:llluo; d',lil:;llh"
,l'e-<la.

serviços junt0 tl Prcfeiturn Municiplll de Ifliuçuha/C'F. Órgão Gcrcnciador: COl11isliã, de Pn:giil'l da f"rcfciluflI Municipal d ... lrauo.,:db.i.

('unlr>l, ,

Sf.1n S'f','liõOS Eircli • Me. com o valor globAl de RS 3.3.21.600.00 (Trl!s milhões... lrC::l.elllo C' vinte e um mil e j,ciM:t'nlo '<.':liSl

'\sina p;:la

C()nrralada: Lui:;r Pedrosa Bencvidcs: Neto. Empcewio. Contratantes: Gabinete do PtefeilO c das SC'CTCtaria... dR Sau;J, h1U1'::li,';'\Ü, lni;libi-\" S(,ei;l:,
Desportiva e Culwral. Agricullurtl 'Pecuária, Recursoi Hldricos e Meio Ambiente c InfraclltrulUra. Assina pelas Contratantes {Rcpi:l'tivnm('nl('i;

Fernanda FeJ'MI\deI VlscoDCelói, Maria Raquel Duarte Mota, Tlttla Maria FonteneUe Alves. Oeraldina Lopes Braga. Luil G0071.'lia AraúJo f,1nL'W
e Fmncisco Evaristo Lopes Macicl. Data de Aninatura da Ata: 19 d ahril de 2017. IrauçubalCE, 19 de abril dI.' 2017

*** *111* ***
[II.do do Ceari- Prefeitura Munkípal de SAn Cunçlllo do Amllranle . A\'11O de LidlllçAo  Modlllid.de: I.rt'l!.ào l)rt'sí.'lldal . Til)o:
\1t'llllr pn'çll por Lote w Edltul :'J 2017,04.19,OOlP. Objeto da Llcitaç:'h1: registro de prçl1S visando fi fulunL C' eventual lIqUhii,'hl Jt' nUll..:nal M
,;(li\\,(nlç;i(l, deIfico, llluràulico c terrag,-"m dcsliuOlJos ti. ntclluCf as llecc:iStUa.dcs das divenas $ecrclarla d,) Munidpio tie São tion,'alo d\I'\:nl11l\h:
, Ci:, ':Ol1fl11'n1C especificaçõcs do Anexo 1 do edital. A rrcgoeinl da Prefeitura MUOIcipal de S,io Gonçlo do Amarant' WIlIUlllC1 .Hh Il1l'r'%;(J'h

que no dl,íl 08 de Maio de 2017 .b 09bOOmin(Ntlvc hOI1lS), na sala das sessões da Prefeitura, localí1.ada á Rua lwte Alcámanl, 120. C'lllT"" ,.;sr'Il';',
rçcebendo Envelopes de PropottR Comercial "N', HabiHtltção "s", parolo objcto üeima citado. Os inleresado!t poJcrào ler c obrer II h;x!\; Inl\:,r;,1
edital no Paçú da Prefeitura Municipal, a partir da flublicaç1io deste aviso, nn horário de expcdicnlt' das OShO{)min as , 2hOOfl\in

.\.b id 1'\' ,

II-..t)fmaçõc poderio ser oblldas l1tnwés do Fone (R5) 3315 4:!O. À Prque.ka. Silu Con!;ul .. do Amllrallte. CE, 2 Llt' AI,ri! dl' 11l17,lki:wl'
"ocha Pereira.

..* *** ***
Pdo prC:>CnlC aviso c cm cumpClmento its LeIS n" 10.520102 c 8.666/93 e suas a1to;.'ruçõc:s e o Dccrctll n" 5.45(J05. (I Preg,),:iro Ulkial da l'r:kllltr,l
Municipal de Pedra Ur30ca C()rllunic:a 1105 interessados que realizarB () Pregão Elçl1'Õnico n 003!2017,5RPlPL'SHHX
n:g,iwu LI.: prIó()- P!.l
fUlIlra t' c\'cntual aquisição de lll\."ti..'ndu estolA! parn os alunos da Rede Municipal de ensino, para atender as f\cCt'ssidatk'.', da :'\cwnan, de l:ducWa\1
du MlIllicípll1 de Pedra Branca/CE. Edital: OOJI2IJJ7-SRP.'PE/SEDUC. Endereço: ilO Centro AdmjJ\itraliHl CC'i-âri() Mcndc-;, KlLI h!rll1llil!l1 'iih".
S/o., centro, Pedra BrancaCE Entrega dali propostas; A partir dcs:La dat3. às 08h, no sitio www.licitacoes.c.com.br. Ancrlura da l.Hü!"I':;I<is 09 ik
MaJi.} de 2017 às OS:OOh (horário <k Bmsilia) no sítio www.licitltCOCs-c.com.br.lnicio de scssio da disptlf:l: 09 t.1c M\llu d.;: 1ul" ;L-.: IJOHn n{) "itl(l

rdcndo :l\:una.

ínfonnaçõc gerai': O Edital poderâ !icr obtido iilravcs uo sitio rderido àClmi1, Os ínten::sados ficam uesde J,i noli(IL'adt"

..b

nccsidsde de acC$SO ao silio www.licitacoese.l,;om.br pm vcríficação de informaçõcs e alteraÇÕes supervCl1iCllh:S. Sebastião Alv' Jc Mcsquil:l
FIlho . Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Brnncl\.

*** ••• ***
Estndo du Cc!ará • Cimua MunJdpal de Minio Vt"lha w Aviso de Llcilaçuo - PrcKiu nU 2017.U4.24,.'\. () r)rq:O\"lld I j!Ki;1! ,LI l, :';I1UI ,I
Munldpal de MÜj40 Velha, l'::Slado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, p.ll'a conhCI.:Hnenw d)s irlh:l':-;'iaJd'o, qlJe C'[;IIl
realizando, n/I sede da Câml1ra, certame licjtulórlo, na ttlodulidade I'regio n 2017.04.24,3, d(l \lI1\) l)rt"selJdul. l'uJo pbletn  :l ":il[llrHI.l'Ú') de'

)Cl'\iço:J screm prt"Slados n assuria juntO ftO Selor Ue Recursos Humar,,")s dil CAmara MUni.:ipal de Mis.são VcJhwCF. ln'hhn(k, a ger.I'.I'1 d' li>ll;3

de pagamento, inform8\õcs paro o INSS, FGTS:. RA.IS (demais. pruccdimcnlo net't'SMOi ao bom funcionamenlo desse '\Ctllr. çr,nrorm c'ipt'Çl!inwúc ...
npresentadlUl junto ao Edital Convocat6rio e seus ltnexos, com recebimento dos envelopes contendo as prupllstas l.:omen:iais e ii UllC\lllll;I1I,W;lU de

habilitação nweadn para o dia II de maio de 2017. às 12:00 horas. Mal()feS infom18çóes c enlTegil de editat, fU! sede .ln Comi ..ào Pcnmmenlt de

L:cilação, SilO nO(lll Rua Pt. Cícero, l/.flll> • ('entro. Missão Velha/CE, no horário de 08:00 às 11:00 horas. lnforrnaf.c nwcriiú 'il:r \>htiJa" ainda
pe)u lc:kfollC (88)3541-1116. Mlsdo \teJh./CE. 24 de abril de 20t7. Cfcero Ramon Unlll dos Santos - Prl)clro OfjciL

* •••••

***

E,tndo do Ceara w Cihnnra Munh.'lpRI de luiio Vt'lhll  .""hro dt L1cÍtllçüll"- Pre"i'io 11"' 2017.04.2-1.2

í) I'rcglJICuP !lliu,d .1,\ (.ll!di',1

Mllnidpal de Missil\.-) Velha, Estado do Ceará, nu u:m U.: 'iua1'< lilribui'Õ(s Iegl1í. torna PÚbJiÚ1, para eonlll,:ciwl:i\1t'I do<; Illlrl':'h:i(l\;"

que .:-;1.11;'1

realizando. na 5ede da Câmara, certamt Ijcitalório, na modalidade Pregio nO 21)17,04.14.2. do tipo f'rt'tt"nclaL l.:uJo tlh!\'11) (' .1 -:"llH:l131,';i" \k

scnil.;o .. ii :lert'm prestado'i n8 consultoria em COJ1trole interno, abrangendo o t'onrrole patrimoni:lI, almo\aríflldo. rotm:h tithIllC";Ih ..: lont:'lbt'h
jLiIllr,1 :1 C'lInara MUl1lÇipaJ de Mts..,,;\u Vdtw."('I::, conforme cspef:ilical,:õcs ;tpr,:sCrlliIUaS junto ao Edilal COllvur.:attlrlO  ..('lIS al!I,."WS, l.:OIll rc..:cblll1l.:ll!\1

dv cmdlJlX'S l:onh:nOll as pmposw \'OmerClIlÜ:i e a documentação de hnbllitliÇAo marelldo par.. o di. II di: maÍl> {k 2U 17. à;,> I i :lJtl hüra.'i ..\1:II()I\.'}
iofomla,,'õcs e cntTt}J1I de cdlllll'i. na !«:dc da ComissAo Permanenle de Licitaçào, síto no(a) Rua Pc CÍt.'cro, s/n"
l nlflJ. MI,:i() Vdha.CL nu
horãrio de 08:00 ás 12:00 hOrAS. lnformllÇÔts poderio ser obtidas ainda pelo telerone (88)3542 1116 M1Sl1Ao VelhaIC:, 24 de .brll dl' 2017.
CfeE'ro Ramon L1m. dos Santos - Pregoeiro Ondal.

*** **. * ••
EHudo do Cellrâ . I.refdtura Municipal de: Barblllha - Aviso de Julgu.nltntu _. hegão n"' 2017,04,04.1. (}(A) Prq;.llcHU(i\) Ol';('i:tl dt,

Mumciplll de' Barbalhu, ESlado do Ceam. no uso de 'mas 3lrihuiçõc!i legais, tomll públit.:o. pora ('olllll,ciI1lCil('J do>; imcn.''i;ldI!i. q\;C -:'.1Il ..'ilun 'J
julgamento final do procesu licits16rio modulidude IJregão II" 2017.04,04,1 sendo IJ seguinte; Lit:ilanh.'(s} \'el)ccdurc(';j .. rg.l'lnh hhlilclun,11
LTDA - ME, vencl:dor(a)jlUHo aos lotcs 01 e 02 com ptllpOJila tinal no valor global de RS 14'U36,50 (CClll(J I: qUlll'cnLn c l..jlM!rÜ md u;nlll 1.' lrinl.1

I.Ó seis n:aill (' LillqucnUl cenUl\'osj. A empresa n:nccdora fora declarada Habilitad. por cumprimcnw integral fl e.\iênclas Ó{' Edllal ((111\ lJL:Jtlri"
Maiores infoml"lÇÕCS na sede da Cumiuâo Permanente de Liciraçâo, situ oo(Uj Av. Domingus $, Mínmda, n 715 • LlJt. J du") lp'o - Ai!u II;, '\lqnd.

Bnrbalha.'CE. no horáriu de 07:30 às II :30 horag ou pdo telefone (88) 3532.2459. Barbalha/CE, 24 de abril de 2017, Kllimunc!o Emanot'l
8utOJi de Caldas Nc\'t!s - Prcgorlro(a} OOclal do Munlciplo.

l/r** .*.. .*.
£Uado dll Curá  Con.llórclo Público de Saúde Interfederatlvo do Vale do ('uru. ClSVALE -,\,"visu dt Prqio :,\V. 006i2617-PI>

Modalidade: Pre"ao Presencial Menur Preço. ObJclo: COntnHAçào d empresa para Prc:Haçào de ScrViÇ\l'i C)n:lIn d ... t:nt!"nharia 1:":1l
mallutenção prevnliV8 e corretiva das inst1.11açõcs física! prediais com u fornecimento de moo de obra. purA lIh:mkr ,is nci,;cssIJades do l'utl,JCcíu
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PREFEITURA MUN1CIPAl DE BARROQUINHA

3

N" 711, len;a,(eirll, 25 I.k llbnl J' 017

<l4bCidal no PlIoteCI:r N" 1>óS'W17'SME. Exlratu do Squl\lh) rcnM

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTr

Aditivo lU COlltr. N° J56nO!5. Proa:»ll N"' PH4S'iS12011 Do

• AVISO DE LIClnçÁO

OOjCIfi: CotllItírlll ubj(1tl 00 ptUellle termo Adüi.vo •  ""n

"RiGAO P.R£SENClAl.};' 'J.llOlnUI1 ....'"

rratllld d. aJ,l*uh Sola - EX«lIÇ püf rui_ 05 (cml rTtelICI, •

COWr d<.:

04J{)JI2{)17' 0JlOSf2011.

,\YlS(lIH: L1l.fl0\(, ,i.o

I'JUX;,\O rMJ<'SI':.'\'C111.L ...." lU/H",I?,]

Da £o 1Átiól:

24901.12.J6SO()$2,ll)3.0006 ......9051 - 0.0200, il.08OO G 5.1$00.
Data; forllla:a.cl!, 02 di: llII'I'ÇU de ZOI1. "18inI:m: A:!tofIiil DaliLt
Sa!4llntll de: Fleiw • S<'l.'felariâ Mullicípal di  o'\.rWl MI
lIIJCb, .\tfIrlubo Nop:lra - SCi:rl:...... MIIlÚtÍ'" de: IJ\ c

Mo AlolU1notra Olil'eira uitAó • BWS COlU Lufá. Publ
lIol t,CIUI1pl'lt«-.
tl(lfÍll'p" ..(l. .. J<: al>n! (k ;0/'"
J:!.OSflo",...,DJA IlIHEIRO IJ,'" SILVA

CONTRATO N" IWZQIS
Ctmlrallnla'

Secnlalta

Munllp.l

da

Educ;ll,:tu,

CNPJ

N'

04.919,Q8VOOOl.S9. na pe:>''IOlI.u i!4nhora Sei:n:1lÍ.tU Antnnia Dalila
Saldanha de Freitas, CPf )\0 51O"n.50J6 . lnll'rvenie.llt:: Se.

l-'r, ,<ir;,

PREFEITURA MUNICIPAL Dr IRACE.\-!.",

crtlllrla RqjouIIV, CNl'J: 01 .1119J61iOOOl '10, eJlólbelccida na Av,

A\-'I')(I OE I.IC1TI\ç.i.O

Silllll It.iWllub.. 31111, Ii-cninha, FonaleUl-C£. CONTRAr"DA: AMP
ENGENHARIA unA, eNPJ Iil*' (, N. 11.Z1n.llWOOlll.74, «I,.,.
bclt'Cidl na Rua Clririat;u, N" 504, JllCIreçanp, Monlc! ClIlelo, FUI'
1B1eu-C8. ntadlo pelo Senh()! '41mir M"ü, de Oliveila. l'PF
W 221,71100253-34 SSPIt."E,.o. f'urldimtf!ll('t(l' O  ti\'{J
1tln como r..ncIamónltJ &I  contida 1I<i  S\JPh

'.EFE111JRA MUNICIPAL DE CARNAUBAl
AVII\O DE LlClTAÇAo

_loMdo, na L.ci N' 8.666"993, em !IC'U Art n,. I", (nçiso I e f

I'RF.G,\O PRI!.S[NCiAL )Ii" 2.l1:!1l011

r e l'lIlo ()j"lIt1 colllidas 110 Parecer N" 6JM0I7!SME. Ekt1llll:'l

A Coin,sdt:! J'el1lWlell:t dor; lli, llil«la lIll R.l:I
I'rtSldtlJlt M"L 167. CCfl!rtl' . C!::P: 62.n.s-ooo • CIIlIl.\lllaI 
Co::rÍl. WIllI pllbliro.o Edll.llJ M l'TeJtAo P.t'fJ('I..1 N" 25l.J.t.02J211l7,

do Quartu TC'mlO f\dil/wl 110 Cnn[ N'

n«:tllídlld« dol prOSfll'l'óU c lItl"tiçO&, jWllO à SecJCUlrnI. de De

(octl mnn,  cunLar de jJl{))!20J7. J2JlJli20lk e bo:cuçH" por

lH/201J.

 NO

1'469Q6Sf20J6. [lo Ob)eto: C<'JmLiI..i tlbjelô du r«tenll: TUlJl('\ A,h

Cl.lJo ohj<.'fO é """llição) de maltrit.1s IU JlIt& alfl\dtr as

Ú"O a .lIc!raçlo 'OlIlnIt\ld dn ('UlIllUI. !k.l. - ....ill pcll" I!l.j 10

l<Ifl()lvimcnkl S«iaJ do M\lrnclp'fO  Camaubal, que rqllJ"M.u-t

Iltm CI6 tS) mesel, 4 o:.oow de I5ItJSJWP " 14IIl/2U17

no ,jl 0').0'.2017, 6J ,14;00 homo RefcriOO edlW rí ter ado
\I=Jdu "'" cndtfI'Ç" lLCUllitl, Ilu h"fitio .se expeJIt'nle: 4<l publico, d.J
08:00 b 1J:30 lioI'M, U\I h:r5UT os /J5 clcuónkos;
Nlpl;vi'A'w.lcm.« _B(lv.bf!ldtaclle'

11lI1l;f.'www.WN!U

.•t_fn\.brftrlUl'\W'C'nclailli:llllÇOl:'SNVIf()

Dumçio

OrçllllletlllÍria:

:M9QI, rU6.0042. I I 27()()(Jol

D

44'1051

A PR.EFEITURA ML'NlCI!'All)l' IR..,CrMA.(F lOR-':A

PÚüUt'O QUE NO OlA lO DE limo <lO' wn, b iIk lIJI ,,,I. d.

C da LlCil, kJCllbUodll mt Ru D.:lt:> 1101",\<1/1., N'-" 19, Ccn
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