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P Parte: PREAMBULO 

I) OBJETO 

EDITAL CONVOCATORIO 
Pregao N'2016.12.22.1 

0.. 	 r 
FL r ° ._______ 

DE 

a) DEFINICAO: Aquisiço de urn autornóvel 0(zero)Km, tipo hatch, corn capacidade para 
5(cinco) pessoas, motor mInimo 1.5L, modelo 2017, flex, junto ao Fundo Municipal de Assistência 
Social de Porteiras/CE, mediante Prego PRESENCIAL, conforme especificacOes básicas 
apresentadas no Anexo I deste Edital Convocatório. 

b) ORDENADOR(A) DE DESPESA: Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social - 
Francisco Deilson Vidal. 

c) DOTACAO ORCAMENTARIA: 

	

drgao I Unid. Orc. I 	 Projeto/Atividade 	 Memento de Despesa 

12 	1 	01 	1 	08.122.0037.2.054.0000 	 4.4.90.52.00 

d) PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: 0 bern será entregue no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, de acordo corn as 
solicitacOes requisitadas pela(o) SecretarialFundo Municipal competente, devendo o rnesmo ser 
entregue junto a sede desta, ou onde for mencionado na antedita Ordern de Compra, ficando a 
Administracao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária. 

0(A) Pregoeiro(a) Oficial do MunicIpio de Porteiras/CE, ao final firmado, no uso 
de suas atribuiçOes legais, torna püblico que no dia 05 de Janeiro de 2017, na sede da Prefeitura 
Municipal de Porteiras, sito na Rua Mestre Zuca, no 16, Centro, Porteiras/CE, será realizada 
1icitaco na modalidade Prego, do tipo "menor preco por lote", visando a aquisicao do objeto 
supramencionado, conforme descrito no objeto deste Edital e seus anexos, sendo recebidos os 
envelopes contendo as propostas de precos e os documentos de habilitaço das empresas 
interessadas, as 09:00 horas do retromencionado dia. Este procedimento licitatOrio reger-se-á pelas 
disposiçoes da Lei no 8.666, de 21/06/1993, e alteracöes posteriores - Lei de Licitacoes, da Lei no 
8.078, de 11/09/1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, da Lei Federal no 10.520, de 17/07/2002 
- Lei que Regulamenta o Pregao, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposicOes 
estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

2a Parte: DAS CLAUSULAS EDITALICIAS 

1.0 DO OBJETO 
1.1 A presente licitacao tern por objeto a aquisico de urn automóvel 0(zero)Km, tipo hatch, corn 
capacidade para 5(cinco) pessoas, motor mInimo 1.5L, modelo 2017, flex, junto ao Fundo 
Municipal de Assistência Social de Porteiras/CE, mediante Pregao, conforme especificacOes básicas 
apresentadas no Anexo I deste Edital Convocatório. 
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2.0 DA PARTICIPAçAO NA LIcITAcA0 	 FL 
2.1 Poderá participar do Prego qualquer pessoa jurIdica localizada emuer Unidade da 	JI 

CY 
Federaço, desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e seus 
2.2 No podero participar da presente licitaco os interessados que se 
falência, de disso1uco, de fusão, de cisão ou de incorporaço, estej am cumprindeao 
temporaria de participacäo em licitacäo ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Porteiras, ou tenham sido declarados inidôneas para licitar ou contratar corn a Administraco 
PiThlica, bern corno licitantes que se apresentem constituldos na forma de empresas em consórcio. 

3.0 DA APRESENTAçAO DOS DOCUMENTOS 
3.1 Cada licitante deverá apresentar, simultanearnente, 02 (dois) conjuntos de docurnentos, a saber: 
de Proposta de Preços e de Habi1itaço, vedada a remessa via postal. 
3.2 Os conjuntos de docurnentos relativos a Proposta de Preços e a Habilitaçao devero ser 
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados corn 
o nome do licitante, o nümero do CNPJ, o objeto da licitaco e, respectivamente, os tItulos dos 
conteidos ("Proposta de Precos" e "Documentos de Habilitaco"), na forma dos incisos I e II a 
seguir: 

I - envelope contendo Os relativos a Proposta de Preços: 
Prefeitura Municipal de Porteiras 
Pregào n.° 2016.12.22.1 
OBJETO: AQuIsIcAo DE UM AUTOMO\ 
CAPACIDADE PARA 5(C[NCO) PESSOAS, 
FLEX, JUNTO AU FUNDO MUNICIP! 
PORTEIRAS/CE. 
LICITANTE . ....................................................... 
ENVELOPE n° 0  (PROPOSTA DE PREOS) 

TEL 0(ZERO)KM, TWO HATCH, COM 
MOTOR MtNIMO 1.5L, MODELO 2017, 
.L DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

.... CNPJ.............................................. 

II - envelope contendo os documentos de Habilitacäo: 
Prefeitura Municipal de Porteiras 
Prego n.° 2016.12.22.1 
OBJETO: AQUISIçAO DE UM AUTOMOVEL 0(ZERO)KM, TWO HATCH, COM 
CAPACIDADE PARA 5(CINCO) PESSOAS, MOTOR MINIMO 1.5L, MODELO 2017, 
FLEX, JUNTO AU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
PORTEIRAS/CE. 
LICITANTE........................................................... CNPJ.............................................. 
ENVELOPE n'02 (DOCUMENTOS DE HABIUTAcA0) 

3.3 Os documentos necessários a participaçào na presente 1icitaco podero ser apresentados em 
original ou cópia autenticada por cartório competente. 
3.4 Os documentos necessários a participaco na presente 1icitaco, compreendendo os documentos 
referentes a habilitaço e a proposta de precos e seus anexos, devero ser apresentados no idioma 
oficial do Brasil. 
3.5 Quaisquer documentos necessários a participaco no presente certame licitatório, apresentados 
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
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3.6 No serào aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discs niagnixs 1ns_ju 
cópias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravura'senhos, graficos oiv'i 
catálogos apenas como forma de i1ustraço das propostas de preços. 
3.7 Qualquer cidado poderá impugnar os termos do presente edit 1, 	 109 
protocolizando o pedido ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a realizacade4regi, no 
endereco discrirninado no preâmbulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petico no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
3.8 Decairá do direito de impugnar os terrnos do presente edital a licitante que no protocolizar o 
pedido, em conformidade corn o disposto neste edital, ate o segundo dia ütil que anteceder a data de 
realizacao do Prego, hipótese em que tal comunicaçao näo terá efeito de recurso. 
3.9 A impugnacào feita tempestivamente pelo licitante nao a impedirá de participar do processo 
licitatório ate o trânsito em julgado da decisào a ela pertinente. 
3.10 Acoihida a peticAo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaco do 
certame. 

4.0 DA PROPOSTA DE pREcos (ENVELOPE n'01) 
4.1 0 envelope "Proposta de Preços" deverá conter a relacâo dos bens, sua discrirninaço conforme 
o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos em algarismos, para o preco unitário, e 
em algarismo e por extenso, para o valor total da proposta, em uma ünica via, sem rasuras, 
emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o nümero de inscrico 
no CNPJ ou timbre impresso do licitante, devendo suas foihas serern rubricadas e nurneradas: 
4.1 .1 A indicaço da razo social da empresa licitante, o nümero de inscriço no CNPJ de seu 
estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitaço. 
Sâo facultativas as informaçoes dos dados referentes ao nümero de banco, agência e conta corrente 
nesta etapa da licitaço, sendo obrigatoria, posteriorrnente, para a licitante vencedora. 
4.2 Os precos propostos sero de exciusiva responsabilidade da licitante, no lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteraçâo dos rnesrnos, sob alegaço de erro, ornisso ou qualquer outro 
argumento nio previsto em lei, sempre seguindo o orçamento apresentado no Anexo I deste Edital. 
4.3 As Propostas de Precos sero consideradas de acordo com os Anexos deste Edital, expressas em 
Real (R$), em algarisrnos e por extenso, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitaçao, bern como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer 
outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o 
fornecimento dos bens, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos corn materiais e 
servicos necessários a execuco do objeto em perfeitas condicOes de uso e a manutençao destas 
condiçOes durante o prazo de contrato. 
4.4 0 representante do licitante, que será credenciado nos termos dos itens 6.5 e 6.6 deste edital, 
deverá estar apto a formalizar na própria sesso, por escrito, Proposta de Precos que consubstancie 
o lance vencedor, se for o caso, segundo o item 8.5 deste edital. 
4.5 Juntamente corn as propostas comerciais, os interessados deverao apresentar as seguintes 
declaracOes, corn firma devidamente reconhecida, conforme rnodelos constantes no Anexo II do 
presente Instrurnento: 
4.5.1 Declaraçao de conhecimento de todos os parârnetros e elementos dos bens a serem ofertados e 
que sua proposta atende integrairnente aos requisitos constantes neste edital. 
4.5.2 Declaraço expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos. 
4.5.3 Declaracao, sob as penalidades cabIveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitaco, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art.32, §2°, da Lei 
n.° 8.666/93). 
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11 
5.0 Dos DOCUMENTOS DE HABILITA(A0 (ENVELOPE n'02) 

FT  L 

5.1 0 envelope "Documentos de Habilitaço" deverá conter Os seguintesumentos, em idiornq.. 
nacional, em uma ünica via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme re pa seguir: 
I - Pessoa JurIdica: 	 DE 
a) Cópia do Carto de inscriço no CNPJ/MF; 
b) Cópia da Inscrico Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Municipal de seu domicIlio (Certidao Negativa de 
Débitos Gerais ou ISS); 
d) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de seu domicilio; 
e) Prova de regularidade fiscal para corn os tributos e contribuicoes federais; 
f) Certido Negativa de Débitos quanto a DIvida Ativa da Unio; 
g) Prova de regularidade fiscal junto a Seguridade Social (IINSS) - CND emitida pelo INSS; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - CRS 
emitido pela Caixa Econômica Federal; 
i) Registro Cornercial, no caso de empresa individual; 
j) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acOes, acompanhado de documentos de 
e1ei90 de seus administradores. 
k) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercIcio; 
1) Balanco patrimonial e demonstraçoes contábeis do Ultimo exercIcio social, já exigiveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacâo financeira da empresa, vedada a sua 
substituiço por balancetes ou balancos provisórios, podendo ser atualizados por Indices oficiais 
quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de apresentaco da proposta, devidamente 
registrado na Junta Cornercial da sede do Licitante; 
in) Certidào Negativa de Falência ou Concordata, expedida na sede da pessoajurIdica. 
n) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST. 

6.0 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 
6.1 A abertura da presente licitaço dar-se-á em sesso pithlica, dirigida por urn Pregoeiro, a ser 
realizada no endereco constante do Preâmbulo, de acordo com a 1egislaco mencionada no 
preâmbulo e o contei.'ido deste edital. 
6.2 Antes do inIcio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao 
se apresentar para credenciarnento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os 
credenciem a participar desta licitaçao, inclusive corn poderes para forrnuIaco de ofertas e lances 
verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do Decreto n° 3.555/2000. 
6.3 No dia e local designado neste edital, as 09:00 horas, na presenca dos representantes dos 
licitantes, devidarnente credenciados, e dernais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro 
receberá, em envelopes distintos, devidarnente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de 
precos e a documentacao exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenca dos 
participantes. 
6.4 Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou 
documento será aceito pelo Pregoeiro, salvo as retificacoes feitas por meio de lances verbais. 
6.5 Cada licitante credenciara representante que será admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatOrio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada. 
6.6 Por credenciamento entende-se a apresentacäo conjunta dos seguintes documentos: 
I - Documento oficial de identidade; 

Rua Mestre Zuca, n° 16 - Centro - PORTEIRASICE - CNPJ: 07.654.11410001-02 - FONE: 8835571254 



Prefeitura Municipal de P tè1ra 
PORTEIRS 	 GOVERNO MUNICI /L 

C NP] n o  07.654.114/00 	2 	( 	
) 	

p 

II - Documento que comprove a capacidade de representaço, na foia Rt 16P S 'd P- Cluslive com 
outorga de poderes especIficos para, na forma da lei, formular ofertas e li%es verbais de precos 
praticar todos os demais atos pertinentes e especIficos ao Prego n° 201 	22.l, em nom%â 
licitante. 	

E 6.6.1 Caso o representante seja socio da empresa licitante corn poderes de rep , oclo-
gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deveräo ser apresentados documentos que 
comprovem tal condiço (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de sua eleicào, etc.), nos quais 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacöes em decorrência de tal 
investidura. 
6.6.2 Nos demais casos, deverào ser apresentados procuracào por instrurnento püblico ou particular, 
este ültirno especIfico para o Prego no 2016.12.22.1, corn firma reconhecida em cartório e 
acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica, ata 
de eleico do outorgante, etc.). 
6.6.3 Estes documentos (originais ou cOpias) devero ser apresentados fora dos envelopes, para que 
possam ser analisados no início dos trabaihos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de 
Preços". No caso de cópias, deverào ser autenticadas por cartório competente. 
6.7 A nio apresentaco ou incorreco insanável de quaisquer dos documentos de credenciarnento do 
preposto no irnpedirá a participação do licitante, mas impossibilitará a representaço, a 
manifestacAo e o oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sessio do Prego. 
6.8 No decorrer do procedirnento licitatório, os licitantes poderâo nomear representantes, caso no 
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os docurnentos 
exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, nào seth admitida a participaco de urn mesrno 
representante para mais de uma empresa licitante. 

7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 
7.10 Prego será realizado pelo Sistema Presencial. 
7.2 0 julgarnento da licitaço será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas 
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do Menor Preco por Lote 
para o objeto do Edital: 
I - A etapa de classificaço de preços compreenderá a ordenaco das propostas de todas as 
licitantes, classificaço inicial das propostas passIveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances 
verbais dos licitantes proclamadas para tal, c1assificaço final das propostas e exame da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 
II - A etapa de habilitaço, declaraço do licitante vencedor e adjudicaço compreenderá a 
verificaçào e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitaço" do 
licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigëncias constantes do 
presente edital, bern como a declaraco do licitante considerado vencedor do certame e a 
adjudicaco, sendo esta ültima feita caso näo ocorra interposiço de recurso. 
7.3 Após a entrega dos envelopes no caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
7.4 Da reunio para recebimento, abertura e classificaço das propostas e habilitaço, será lavrada 
ata circunstanciada, que mencionará todas os licitantes, as propostas apresentadas, as observacOes e 
impugnacOes feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
licitaço, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes dos 
licitantes presentes. 
7.5 A reuntho mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
por qualquer meio de reproduçâo mecânica ou eletrônica, como a fotográfica, cinematográfica, 
fonográfica ou de outra espécie. 0 Pregoeiro comunicará aos licitantes qua] o meio de gravacäo 
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estará utilizando e os registros decorrentes desta podero ser utilizados 1thtippvaco de atos e 
fatos nele contidos, sendo que será arquivada por urn perlodo de 60 (se bta)  dias aãtapro
reuniào. 
7.6 0 licitante vencedor seth convocado a apresentar a proposta de preç 	pj.ivae 1I!IØ  0 

instrumento contratual, do qual fará parte o edital, seus anexos e a respectiva DE 

7.7 0 Municipio de Porteiras se reservará o direito de efetuar diligências visando confirmar as 
informacOes apresentadas pelo licitante sobre as caracterIsticas dos serviços ofertados. Caso sejarn 
encontradas discrepâncias entre informaçOes contidas em documentacào impressa e na proposta 
especIfica, preva1ecero as da proposta. Se inexeqüIveis, este fato implicarã na desclassificaco da 
proposta da licitante. 

8.0 DA FASE DE cLAssIFIcAçA0 DE PREcOs 
8.1 Setho abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todos os licitantes e o Pregoeiro informará 
aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de precos para o fornecimento 
do(s) objeto(s) da presente licitaco e os respectivos valores ofertados. 
8.2 0 Pregoeiro fará a ordenaco dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os 
licitantes, classificando o licitante corn proposta de menor preco e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) relativamente a de menor 
preco, para que seus representantes participem dos lances verbais. 
8.3 Quando no forem verificadas no mInimo 3 (três) propostas de precos nas condiçOes definidas 
no item 8.2, o Pregoeiro classificará as meihores propostas, ate o máximo 3 (três), para que seus 
representantes participern dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas 
propostas escritas. 
8.4 Em seguida, seth dado inIcio a etapa de apresentaco de lances verbais, que devero ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e corn precos decrescentes. 
8.5 0 Pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os demais, em ordem 
decrescente de preco. 
8.6 SO seräo aceitos os lances cujos valores forern inferiores ao Ultimo lance que tenha sido 

-. anteriormente registrado, no sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.7 Caso nào mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exelusivarnente pelo critério de menor preço. 
8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exc1uso 
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ültima proposta 
registrada para classificaçào, no final da etapa competitiva. 
8.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a c1assificaço final das propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.10 Seth verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estirnados 
para a contrataço. 
8.11 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se 
realizem lances verbais, o desernpate se fará por sorteio, em ato püblico, na prOpria sessâo do 
Prego. 
8.12 Nas situacôes em que no se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento 
da etapa competitiva, ou se a oferta no for aceitável ou no exame de oferta subseqUente, o 
Pregoeiro poderá negociar diretarnente corn o proponente para que seja obtido preco meihor para a 
Administraco. 
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8.13 No poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-set 

f
lianedesistente as 

W  

penalidades constantes deste edital. 0 
8.14 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos ex?giçlos no Envelope n. t o' 

 (Proposta de Precos), ou os apresentarem em desacordo corn o estabeleci 	edital, oe/ 
irregularidades, bern como os que apresentarem precos excessivos ou manifestaThii s, 
sero considerados desciassificados, nAo se admitindo complementaçào posterior. 
8.14.1 Considerar-se-o preços manifestamente inexeqUIveis aqueles que forem simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatIveis corn os precos de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 
8.15 Em caso de divergência entre informaçOes contidas em documentaço impressa e na proposta 
especIfica, prevalecero as da proposta. Em caso de divergência entre informacOes contidas nos 
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém no exigidos, prevalecerAo as 
primeiras. 
8.16 Seräo observados os benefIcios e direitos contidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, no trâmite deste procedimento. 

9.0 DA FASE DE HABILITAçA0 E DO JULGAMENTO 
9.1 Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7.0 e 8.0 deste edital, e sendo aceitável a 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos 
"Documentos de Habilitacäo" desta licitante. 
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02 
(Docurnentos de HabilitacAo), OU Os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste edital, ou 
corn irregularidades, serào considerados inabilitados, näo se admitindo complementaçâo posterior. 
9.3 Constatado o atendirnento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitaço, pelo Pregoeiro, caso no haja intenco de interposiço 
de recurso. 
9.4 Se a oferta nâo for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinarã a oferta subsequente, permitida renegociaço, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificacäo da habi1itaço do licitante, na ordem de c1assificaco, e assim 
sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
9.5 0 licitante declarado vencedor do certame deverã apresentar, na própria sesso, Proposta de 
Precos formal que ratifique o ültimo lance ofertado, se for o caso. E facultado ao Pregoeiro 
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas. 
9.6 Da sesso do Pregào será lavrada ata circunstanciada, que rnencionará os licitantes 
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificaço, a análise da 
documentaco exigida para habilitaco e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao 
final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) 
licitante(s) presente(s) a sesso. 
9.7 Ao final da sesso, caso no haja intenco de interposico de recurso e o preco final seja igual 
ou inferior ao previsto para a aquisicão dos hens, será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicaço ao 
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunio. Posteriormente, o processo, 
devidamente instruldo, seth encarninhado para Secretaria competente para homologaco e 
subsequente contrataço. 
9.8 Os envelopes corn os documentos relativos a habilitaço dos licitantes nio declarados 
vencedores setho retirados pelos representantes dos licitantes na prOpria sessao. Os remanescentes 
permanecetho em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a 
disposico dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, setho destruIdos. 
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10.0 DOS RECURSOS 	 \ r. 
10.1 Ao final da sesso, depois de declarado o licitante vencedor do certagua1quer iicitantS 
poderá manifestar, irnediata e motivadamente, a intenço de interpor recurso, 

NNI 	s/ 
da smntese das suas razOes, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) di as iikros 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razOes em igual nümero de dias, que 
comecaro a correr do término do prazo da recorrente, sendo-ihes assegurada vista imediata dos 
autos. 
10.2 0 recurso contra deciso do Pregoeiro no terá efeito suspensivo. 
103 A falta de rnanifestaço irnediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do 
Prego, irnportarã a prec1uso do direito de recurso e a adjudicaco do objeto da 1icitaço pelo 
Pregoeiro ao licitante vencedor. 
10.4 A petico poderá ser feita na própria sessäo e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado 
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 
10.5 0 acoihimento de recurso importará a inva1idaco apenas dos atos insuscetIveis de 
aproveitamento. 
10.6 Os autos do processo administrativo permanecetho corn vista franqueada aos interessados na(s) 
respectiva(s) Secretaria(s) de origem. 
10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a(s) Secretaria(s) 
de origern homologará(ão) o procedimento licitatOrio e adjudicará(äo) o(s) objeto(s) ao(s) 
licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contrataço da adjudicatária. 
10.8 Dos atos da Administraco após a ce1ebraco do(s) Contrato(s), decorrentes da ap1icaco da 
Lei n° 8.666/93, cabero: 
I - Recurso, dirigido ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, por intermédio do Pregoeiro, 
interposto no prazo de 5 (cinco) dias üteis a contar da intimaço do ato, a ser protocolizado na sede 
da prOpria Secretaria, nos casos de anulacâo ou revogaco da 1icitaço, resciso do Contrato, a que 
se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93 ou aplicaco das penas de advertência, suspenso 
temporária ou multa; 
II - Representacâo, no prazo de 5 (cinco) dias üteis da intirnaço da decisäo relacionada corn o 
objeto da licitaco ou do Contrato, de que no caiba recurso hierárquico; 
III - Pedido de reconsideraço de deciso do(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, no caso de 
dec1araco de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraço Piiblica, no prazo de 10 
(dez) dias üteis da intirnaço do ato. 
10.9 0 recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua deciso, no prazo de 5 (cinco) dias tiiteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciso ser proferida dentro de 5 (cinco) 
dias Ateis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (art. 109, § 40, da Lei 
n° 8.666/93). 
10.10 A intimaçao dos atos referidos no inciso I do item 10.8 do edital, excluindo-se as penas de 
advertência e rnulta de rnora, e no inciso III do mesmo item, seth feita mediante pubIicaco em 
Jornal de Grande Circulacào no Estado. 
10.11 Os recursos e irnpugnaçöes interpostos fora dos prazos no sero conhecidos. 

11.0 DA cONTRATAçAO 
11.1 As obrigaçOes decorrentes da presente licitacâo sero formalizadas por termo de contrato 
especIfico, celebrado entre o Municfpio, representado pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de 
Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada 
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Contratada), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e dais normacrtiiiee 
cuja minuta foi submetida a exame prëvio da Assessoria JurIdicajunto ao S4.04e LicitaçOes. 	t1 
11.2 0 licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias üteis, contados da dei9nvocaçcØ' 
celebrar o referido Contrato, do qual faro parte integrante o edital, seus aneX.L 	a e 
demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á 
aplicado o disposto no item 17.7 deste Edital. 
11.3 Se o licitante vencedor nio assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado 
ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a 
ordern de classificaço final das propostas, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condiçOes 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos (descontos), ou revogar a licitacào. 
11.4 Incurnbirá a Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato nos 
quadros de aviso dos Orgos püblicos municipais, ate o quinto dia ütil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedimento se adotará 
corn relaço aos possIveis ten -nos aditivos. 
11.5 0 licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execuco do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigacOes assumidas, todas as condicOes de habibitaco. 
11.6 0 Termo de Contrato so poderá ser alterado em conformidade corn o disposto no Art. 65 da 
Lei n.° 8.666/93. 

12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA 
12.1 0 Contrato resultante da presente licitaço so terá vabidade e eficácia depois de aprovado 
pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, conforme o caso, e publicado seu extrato nos 
termos do item 11.4 supra. 
12.2 0(s) futuro(s) Contrato(s) terá(ao) vigência ate 31/12/2017, a contar da data de assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

13.0 DAS OBRIGAçOES CONTRATUAIS 
13.1 A Contratante, além das obrigacOes resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá 
obedecer as disposiçOes elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital. 

.- 	13.2 A Contratada, além das responsabilidades resultantes da observâflcia da Lei n.° 8.666/93, 
deverá obedecer as disposiçOes elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital. 

14.0 DA ExEcuçAo DO CONTRATO 
14.10 Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo corn as cláusulas contratuais 
e as normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alteraçoes posteriores, bern como legislaçio pertinente, 
respondendo cada uma pelas conseqUências de sua inexecuço, total ou parcial. 
14.2 Da Data, Local e Horário de Entrega do(s) Bem(fls): 
14.2.1 0(s) bem(ns) deverá(ao) ser entregue(s) na forma, prazo, locais e horários definidos no 
Preârnbulo deste Edital. 
14.2.2 A entrega do(s) bem(ns) deve se efetuar de forma a no comprometer o funcionamento dos 
sisternas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupco, esta deverá estar 
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pebo Secretário Ordenador de Despesa. 
14.2.3 Em nenhuma hipOtese sero concedidas prorrogacOes de prazo. 
14.2.4 Por ocasiao da entrega do(s) bem(ns), o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias, alérn das respectivas faturas e Notas Fiscais. 
14.2.5 0(s) bern(ns) que nâo atender(ern) as especificacoes básicas do Editab e que for(em) 
recusado(s) pelo servidor responsável pebo recebimento no momento da entrega deverá(o) ser 
substituldo(s) pelo fomecedor no prazo de ate 10 (dez) dias üteis, cofitados do recebimento. 
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14.2.6 Para o(s) bem(ns) objeto deste certarne, deverá ser emitida 1'ota . cemnome da 
Prefeitura Municipal de Porteiras, corn dornicIlio na Rua Mestre Zuca, ri 	Centro, Portei1-) 
CE, e, para aentrega do(s) bern(ns) deverâo ser atendidas as exigências destiita1. 
14.3 A fiscahzacao do Contrato sera exercida pela Secretaria Municipal contratte.7, 
14.4 0 exercIcio da fiscalizaco ou o acompanhamento será exercido no interesdi aio e 
no exclui nern reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeico técnica, vIcios 
redibitórios e, na ocorrência destes, no irnplica co-responsabilidade do Poder Piiblico ou de seus 
agentes e prepostos. 
14.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o bern entregue, se em 
desacordo corn os terrnos do presente Edital e do respectivo Contrato. 
14.6 Quaisquer exigências da fisca1izaco inerentes ao objeto do Contrato devetho ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sern onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vIcios, defeitos ou 
incorrecöes, sern prejuIzo da aplicaçao das penalidades cabIveis. 
14.7 0(s) bern(ns) objeto da licitaço no exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho em relaço a prazo de entrega e qualidade do rnesmo. 
14.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, os acréscimos ou 
supressOes que se fizerern necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos 
na Lei n.° 8.666/93, e alteraçoes posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, 
facultada a supressao alérn deste limite mediante acordo entre as partes. 

15.0 DA RESCISAO DO CONTRATO 
15.1 0 Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 
8.666/93 e nas forrnas previstas nos artigos 79 e 80 da mesrna lei e suas alteraçOes posteriores. 
15.2 A inadimplência das cláusulas e condiçOes estabelecidas no instrumento convocatório, pela 
Contratada, assegurará a Contratante o direito de dá-lo por resciridido mediarite notificaço entregue 
diretamente ou por via postal, corn prova de recebimerito. 
15.3 Os procedimentos de rescisao contratual tarito arnigáveis, como os determinados por ato 
unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, 
mediarite prévia e cornprovada intirnacao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no 
prazo de 10 (dez) dias üteis, coritados de seu recebirnento e, na hipótese de desistir da defesa, 
interpor recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias titeis, contados da intimaçao comprovada da 
decisao rescisória. 

16.0 DO PREO E DO PAGAMENTO 
16.1 Os precos ofertados devern ser apresentados, corn incidëncia de todos os tributos pertinentes; 
16.2 Para os negócios fechados seth ernitido o Extrato de Fechamento de Negócios que discriminará 
as condicOes especificas; 
16.3 A entrega do(s) bern(ns) deverá obedecer ao coritido no Preârnbulo deste Edital; 
16.4 0 preco do(s) bem(ns) objeto da presente licitaçäo seth cobrado pelo licitante adjudicatário de 
acordo corn as condicOes estabelecidas no Prego. 
16.5 0(s) bern(ns) efetivamente fornecido(s) será(o) atestado(s) e pago(s), respectivamente, pelo 
Liquidante e Ordenador de Despesa da(s) Secretaria(s) de origern, cujo endereço será o de cobranca 
das faturas relacionadas a este Edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de 
Contrato - segundo modelo constante em anexo deste Edital. 
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16.6 0 pagamento do bern recebido seth efetuado, a cada entrega, em aé 30rii3_dias_cuntado / 
da data do recebirnento da Nota Fiscal, diretarnente pela Secretaria de ori, através de crédito 
Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque. 

CN 

17.0 DAS PENALIDADES 
17.1 0 licitante que ensejar o retardarnento da execuço do certarne, no mantiver a proposta, faihar 
ou fraudar na execuco do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçao falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçâo e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar corn a Administraçao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os 
rnotivos deterrninantes da puniçào ou ate que seja promovida a reabilitaco perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sern prejuIzo das rnultas previstas no edital e no termo de 
contrato e das demais cominaçOes legais. 
17.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuçao total ou 
parcial do contrato, erro de execuçäo, execuçào imperfeita, mora de execuco, inadimplemento 
contratual ou no veracidade das inforrnaçoes prestadas, garantida a prévia defesa: 
I - advertëncia, sanco de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 
a) descumprirnento das obrigacOes e responsabilidades assurnidas na licitaçäo; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da 
Contratante, desde que nao caiba a aplicaçâo de sançào mais grave. 
II - multas (que poderào ser recoihidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadaco Municipal - DAM, a ser preenchido de 
acordo corn instrucOes fornecidas pela Contratante); 
a) de 1% (urn por cento) sobre o valor contratual total do exercIcio, por dia de atraso na prestaco 
dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercIcio, por infraco a qualquer 
cláusula ou condiço do contrato, no especificada nas demais alIneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercIcio, pela recusa em corrigir qualquer 
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correco nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que 
se seguirern a data da cornunicaco formal da rejeico; 
III - suspensâo temporária de participaco em licitaco e impedimento de contratar corn o 
Municipio de Porteiras, por prazo no superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaraco de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistracao Piib1ica, enquanto 
perdurarem os rnotivos determinantes da punicão ou ate que seja promovida a reabilitaco perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administraço pelos prejuIzos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanço aplicada corn base no inciso anterior. 
17.3 No processo de aplicaçào de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias fiteis para as sancöes previstas nos incisos I, II e III do 
item 17.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sançAo prevista no inciso IV do mesmo item. 
17.4 0 valor da rnulta aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) 
dias a contar da notificaçäo ou decisao do recurso. Se o valor da multa no for pago, ou depositado, 
será autornaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo de 
execucäo fiscal, corn os encargos correspondentes. 
17.5 As sançOes previstas nos incisos III e IV do item 17.2 supra, poderão ser aplicadas as empresas 
que, em razo do contrato obj eto desta licitacào: 
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I - praticarern atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da 1icitaço;  
II - dernonstrarem nâo possuir idoneidade para contratar corn a Administ 	o Püblica,em virtudv 
de atos ilIcitos praticados; 
III - sofrerem condenação definitiva por praticarern, por rneios doloso 	 0 

recoihimento de quaisquer tributos. 
17.6 As sancOes previstas nos incisos I, III e IV do item 17.2 supra podetho ser aplicadas 
juntamente corn a do inciso II do rnesrno item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias iteis. 
17.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias üteis a contar da notificaco que ihe seth encaminhada, estará sujeita a multa 
de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuIzo das dernais penalidades cabIveis, 
por caracterizar descumprimento total da obrigaco assumida. 
17.8 As sancOes previstas no item 17.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao 
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn este 
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

18.0 DA D0TAcA0 0RcAMENTARIA 
18.1 Os recursos para a execuco do objeto da presente 1icitaco corretho a conta da(s) 
Dotaco(Oes) Orcamentaria(s) especificadas no Preâmbulo deste Edital. 

19.0 DIsP0sIçOES GERAIS 
19.1 As normas que disciplinam este Pregäo sero sempre interpretadas em favor da ampIiaco da 
disputa entre os interessados, atendidos os interesses püblicos e o da Administraçào, sem 
comprometimento da segurança da contratação. Os casos omissos podetho ser resolvidos pelo 
Pregoeiro durante a sesso. 
19.2 0 nào atendimento de exigências formais no essenciais no importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possIveis a aferico da sua qualidade e a exata compreensäo da sua 
proposta durante a realizaço da sessào pblica deste Prego. 
19.3 Nenhuma indenizaco seth devida as licitantes pela elaboraçao ou pela apresentacao de 
documentaco referente ao presente edital. 
19.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inIcio de contagem e 
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
19.5 0(A) Secretário(a) Ordenador(a) de Despesa poderá revogar a presente licitaço por razöes de 
interesse püblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacào de terceiros, 
nos termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, no cabendo as licitantes direito a indenizaço. 
19.6 Qualquer modificaçâo neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteraço nao afetar a formulaçao das propostas. 
19.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questôes oriundas do presente edital será competente o Foro 
da Comarca de Porteiras - CE. 
19.8 Na hipótese de nio haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes 
contendo a documentacäo e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia ütil 
subseqtiente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
19.9 Quaisquer dUvidas porventura existentes ou solicitaçOes de esclarecimentos sobre o disposto 
no presente edital deveräo ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro (endereço mencionado 
no Preâmbulo deste Edital), ate 5 (cinco) dias correntes anteriores a data fixada para a rea1izaco d 
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Prego, que sero respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado 6 7praid.dc nsulta, por 
meio de circular encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante7eimo de Retirada dej 
Edital. Demais informaçOes podero ser obtidas pelo telefone (88)3557-1230.\ 
19.10 As impugnacOes referidas no item 3.7 e os recursos mencionados no itt 	t cit/ 

0 eventualmente interpostos, sero dirigidos ao Secretário Ordenador de Despesa, 
Pregoeiro, e protocolizados exciusivamente no endereço mencionado no Preâmbulo deste edital. 
19.11 COpias do Edital e seus Anexos podero ser adquiridas junto a sede da Comisso Permanente 
de Licitacào da Prefeitura Municipal de Porteiras, sito na Rua Mestre Zuca, n° 16, Centro, Porteiras 
- CE, mediante recolhimento da importância de R$ 40,00 (quarenta reais), a ser paga junto ao Setor 
de Arrecadaço do MunieIpio. Este valor refere-se aos custos reprográficos do referido Edital. 
19.12 Poderâo ser obtidas informacöes, ainda, pelo telefone (88)3557-1230. 
19.13 Os casos omissos serào resolvidos pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, mediante 
aplicaçâo do cap Ut do art. 54 da Lei n.° 8.666/93. 
19.14 Os interessados, ao participarem do Prego, expressam, automaticamente, sua total 
concordância aos termos deste Edital, no podendo alegar, posteriormente, desinformacäo sua ou de 
representante. 

Anexo I - Termo de Referência 
Anexo II - Modelos de DeclaraçOes 
Anexo III - Proposta Padronizada 
Anexo IV - Minuta do Contrato 

Porteiras - CE, 22 de Dezembro de 2016. 

.L............................. 
Maria do Socorro Rodrigues Pereira 

Pregoeiro(a) Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 
(DESCRIPAO DOS SERVIOS) 

Pregão no  2016.1222.1 

Rua Mestre Zuca, n° 16, Centro - CEP: 63.270-000 - Porteiras - CE 
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TERMO DE REFERENCIA 

DE L 

1- OBJETO DA CONTRATAçA0 
1.1 - Aquisico de urn automóvel 0(zero)Km, tipo hatch, corn capacidade para 5(cinco) pessoas, 
motor mmnimo 1.5L, modelo 2017, flex, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de 
Porteiras/CE. 

2—JUSTIFICATIVA 

2.1 - A aquisiçâio do velculo descrito justifica-se, pelo fato do MunicIpio de Porteiras/CE dispor de 
poucos velculos, sendo que os mesmos no so suficientes para o atendirnento das demandas, essa 
aquisico se mostra de todo necessária e indispensável para melhorar o atendimento ao püblico de 
forma geral, oferecendo assirn meihores condiçOes dos servicos prestados pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social de Porteiras/CE 

3—MODELO E ESPECIFICAçOES 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer o bern em conformidade corn as especificacOes 
abaixo: 

Item EspecificaçOes Und Qte. Valor Unitário Valor Total 

1 AutomOvel 	0(zero)Km, 	tipo 	hatch, 	corn 	capacidade 	para 	5(cinco) 52.41750 
pessoas, motor minirno 1.5L, modelo 2017, flex, transrnissSo manual de Und 1 52.417,50 
5 	velocidades 	e 	ré, 	4(quatro) 	portas. 	AcessOrios 	minirnos: 	ar 
condicionado; 	alarme; 	vidros 	e 	travas 	eletricos; 	direcSo 
hidráulica/eletrica; 	banco do 	motorista 	corn 	regulagern 	de 	altura; 	2 
airbags frontais; cintos de segurança (dois dianteiros e trés traseiros) de 
trés pontos e sistema de audio. 	Aro de 15 pot em ago, corn calotas 
integradas e urn estepe  

Valor Total do Orcamento 52.41 7,50 

3.2 - 0 valor máxirno admitido para esta aquisico é de R$ 52.417,50 (cinquenta e dois mu 
quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), de acordo corn a media de preços obtida das 
pesquisas realizadas pela Prefeitura Municipal corn empresas atuantes no rarno do objeto licitado. 

4- ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas deste Contrato correro por conta de recursos Próprios, previstos nas seguintes 
DotacOes Orçarnentárias: 

Orgao 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
12 	01 	1 	 08.122.0037.2.054.0000 	 4.4.90.52.00 

5— DA GARANTIA 
5.1 - 0 prazo de garantia do objeto, nâo poderá ser inferior a 01 (urn) ano contado da data de 
emisso do termo de recebirnento definitivo dos veIculos (aceite). 	E~~ 
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6- DA ENTREGA DO BEM E DO RECEBIMENTO 
6.1 - 0 bern será fornecido de acordo corn a so1icitaço requisitada ' 

competente, devendo o mesmo ser entregue junto a sede desta, ou onde 
respectiva Ordern de Compra, sendo as despesas corn a entrega de respons 

9. no,03L 
. Secretaria/Fundo 

S

~

;

incionado '
6) '  
dn!±8 

Contratada. 
6.2 - 0 bern deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebirnento da 
respectiva Ordern de Compra. 
6.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o bern que vier a ser recusado por 
justo motivo, sendo que o ato do recebimento nào irnportará a sua aceitaço. 
6.4 - A Contratada deverá efetuar a entrega em transporte adequado para tanto. 
6.5 - 0 recebimento do bern será efetuado nos seguintes terrnos: 
6.5.1 - Provisoriarnente, para efeito de posterior verificaço da conformidade do bern corn a 
especificaco; 
6.5.2 - Definitivamente, após verificacão da qualidade e quantidade do bern, pelo setor responsável 
pela so1icitaco e consequentemente aceitaço. 

8- DAS 0BRIGAçOEs DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigacOes do(a) CONTRATADO(A) so as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua Transcriçio. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 
9.1 - As obrigaçOes do(a) CONTRATADO(A) sao as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua Transcrico. 

10- DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
10.1 - 0 Futuro Contrato terá vigência ate 31/12/2017, a contar da data de sua assinatura. 

Porteiras/CE, Em 22 de dezembro de 2016. 

424- 
FranciscoVidal 

Ordenador(aTde Despesas 
Fundo Municipal de Assistência Social 
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DEcLARAcA0 I (SUBITEM 4.5.1) 
Pregäo no 2016.12.22.1 

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os ded4ddireito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatOrio, junto ao Municipio de Porteiras/CE, que tern pleno 
conhecimento de todos os parârnetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e 
que sua proposta atende integrairnente aos requisitos constantes neste edital. 

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

Cidade/Estado . ............................................ 

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 

DEcLARAçA0 II (SUBITEM 4.5.2) 
Pregao no 2016.12.22.1 

(NOMINA E QUALIFICA 0 F0RNECEDOR'), DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatOrio, junto ao Municfpio de Porteiras/CE, que concorda 
integralmente corn os terrnos deste edital e seus anexos. 

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

Cidade/Estado . ............................................ 

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 

DECLARAcA0 HI (SUBITEM 4.5.3) 
Pregao no 2016.12.22.1 

(NOM1NA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR'), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialrnente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Municipio de Porteiras/CE, sob as 
penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habi1itaco para participar no 
presente certarne licitatório, bern assirn que ficarnos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos 
terrnos do art.32, §2 1, da Lei n.° 8.666/93. 

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

Cidade/Estado . ............................................ 

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 

(21'-- 
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A Prefeitura Municipal de Poieiras, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira subrnissão aos preceitos legais em NigaalmentfI 

	

Lei no 8.666/93 e Lei no 10.520/2002, bern corno as cláusulas e condiçOes da rno 	dPc 	110 

2016.12.22.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeca de participar da mencionada Licitacäo. 
Assumimos o comprornisso de bern e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexo I, caso sejarnos vencedor(es) da presente Licitaço. 
Obieto: Aquisico de urn automóvel 0(zero)Km, tipo hatch, corn capacidade para 5(cinco) 

pessoas, motor mInirno 1.5L, modelo 2017, flex, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de 
Porteiras/CE, conforme especificaçOes apresentadas no abaixo. 

I nth fli - AritnmSuI 

Item Especificaçao L.Jnid. Qtde. Marca/Modelo Valor unitário Valor Total 
0001 AutomOvel 	0(zero)Km, 	tipo 	hatch, 	corn 

capacidade para 5(cinco) pessoas, motor  
rninimo 	1.5L, 	modelo 	2017, 	flex 
transmissão manual de 5 velocidades e ré 
4(quatro) portas. AcessOrios minimos: a 
condicionado; 	alarme; 	vidros 	e 	travas 

UND elétricos; direcâo hidráulica/elétrica; bancc 
do motorista corn regulagern de altura; 2 
airbags frontais; cintos de segurança (doir 
dianteiros e trés traseiros) de trés pontos 
sistema de audio. 	Aro de 15 p01 em ago, 

- corn calotas integradas e urn estepe  
Total:  

Valor Total da Proposta: R$ ......................................... 

Proponente: 
Endereco: ....................................................................................................... 
CNPJ . .............................................. 
Data da Abertura ........................................... 
Horário de Abertura . ...................................... 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data...................................................... 

Assinatura do Proponente 

ANEXO III 
PROPOSTA PADRONIZADA 

Rua Mestre Zuca, n o  16 - Centro - PORTEIRAS/CE - CNPJ: 07.654.114/0001-02 - FONE: 8835571254 
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MINUTA DO CONTRATO 

Contrato para a aquisiçäo de urnA. 4iyóvel 0(zero)Km,çi 
hatch, corn capacidade para 5(cinc0pê 	i oqjf 	o 
1.5L, modelo 2017, flex, junto ao Fu 	pal de 
Assisténcia Social de Porteiras/CE, que entre si fazern, de 
urn lado o MunicIpio de Porteiras/CE e do outro 

o MunicIpio de Porteiras, Estado do Ceará, pessoajurIdica de direito pciblico interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 07.654.114/0001-02, através da(o) Fundo Municipal de Assistência Social, neste ato representada 
por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr.(a) Francisco Deilson Vidal, resideiite e dorniciliado(a) na 
Cidade de Porteiras/CE, apenas denorninado de CONTRATANTE, e de outro lado 

................................................................................, 	 estabelecida 	 na 
.........................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° .................................. 

neste 	ato 	representada 	por 	......................................................................, 	portador(a) 	do 	CPF 	no 
......................... . .......... , apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, 

tendo em vista o resultado da Licitaco na modalidade Pregâo no 2016.12.22.1, tudo de acordo corn as 
normas gerais da Lei no 8.666/93, e suas alteraçOes posteriores, bern corno corn a Lei no 10.520/2002 - Lei 
que Regularnenta o Prego, na forma das cláusulas e condiçoes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1- Processo de Licitaçâio na rnodalidade Pregäo n°2016.12.22.1, de acordo corn as norrnas 

gerais da Lei no 8.666/93, e suas demais alteraçOes, bern corno corn a Lei no 10.520/2002 - Lei que 
Regulamenta o Prego, devidarnente hornologado pelo(a) Sr(a). Francisco Deilson Vidal, Ordenador(a) de 
Despesas da(o) Fundo Municipal de Assisténcia Social. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJIETO 
2.1 - 0 presente Contrato tern corno objeto a Aquisiço de urn automóvel O(zero)Km, tipo 

hatch, corn capacidade para 5(cinco) pessoas, motor rnInirno 1.5L, rnodelo 2017, flex, junto ao Fundo 
Municipal de Assisténcia Social de Porteiras/CE, conforrne especificacOes básicas constantes no Anexo I do 

-. 	Edital Convocatório, no qual a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discrirninada no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJLJSTE E DO REEQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 

3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total de R$ ...................... ( .................................. ). 
3.2 —0 valor do presente contrato no será reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relaço que as partes pactuararn inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuiço da Administracäo para a justa rernuneraçio do fornecirnento, desde 
que objetivando a manuterico do equilIbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisIveis, ou previsIveis, porérn de consequéncias incalculáveis, retardadores ou 
irnpeditivos da execucäo do ajustado, ou ainda, ern caso de força maior, caso fortuito ou fato do prIncipe, 
configurando álea econôrnica extraordinária e extracontratual, nos terrnos do Art. 65, Inciso 11, alInea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formal izado através de ato adrninistrativo. 

3.4 - Para a efetivaço do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar 
requerirnento formal a Adrninistraco Municipal solicitando o reequilIbrio econôrnico-financeiro do(s) 
preco(s) do item(fls) que se fizer(em) necessário(s) para ajusta rernuneraço do(s) fornecirnento(s), devendo 
o referido pedido ser acompanhado da(s) riota(s) fiscal (is) de entrada do(s) bern(ns), do perlodo 
compreendido eritre a data da contratacäo e da solicitacäo, que será forrnalizado através de Termo Aditivo, 
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cuja publicaco do mesmo, em forma resumida deverá ser providenciada pela\ • tratante na Imprensa 
Oficial, em obediéncia ao disposto no § (inico, do Art. 61, da Lei no 8.666/93. 	\.. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUA 4Q DE 
4.1 —0 presente Contrato terá vigência ate 31/12/2017, a contar da data de sua assinatura. 

CLAUSULA QUIINTA - DA ENTREGA DO BEM E DO RECEBIMENTO 
5.1 - 0 bern será fornecido de acordo corn as solicitaçoes requisitadas pela Secretaria 

Municipal competente, devendo o mesmo ser entregue junto a sede desta, ou onde for mencionado na 
respectiva Ordern de Compra, sendo as despesas corn a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 

5.2 - 0 bern deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da respectiva Ordem de Compra. 

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o bern que vier a ser recusado 
porjusto motivo, sendo que o ato do recebirnento näo importará a sua aceitaçäo. 

5.4 - A Contratada deverá efetuar a entrega em transporte adequado para tanto. 
5.5 - 0 recebimento do bern será efetuado nos seguintes termos: 
5.5.1 - Provisoriarnente, para efeito de posterior verificação da conformidade do bern corn a 

especificaçao; 
5.5.2 — Definitivarnente, após verificaço da qualidade e quantidade do bern, pelo setor 

responsável pela so1icitaço e consequenternente aceitaço. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correro por conta de recursos oriundos do Tesouro 

Municipal, previstos na seguinte dotaco orçarnentária: 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagarnento do bern fornecido será efetuado pela Adrninistraçto, obedecidas as 

requisiçOes, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo 
setor competente lirnitando-se o desembolso rnáxirno em conformidade corn a disponibilidade de recursos 
financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data do efetivo 
recebirnento do rnesrno. 

7.2 - 0 pagarnento será efetuado através de Cheque Nominal a Ernpresa. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer 0(s) bem(ns), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 — Curnprir integralmente as disposicOes deste Instrurnento e do Edital Convocatório. 
8.1.2 — Responsabilizar-se pela perfeicão do(s) bem(ns) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou rnateriais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante sua 
entrega. 

8.1.3 — Responsabilizar-se e zelar pelo pagarnento de suas dIvidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuiçOes devidas a 
Previdência Social, ObrigaçOes Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Püblica em geral. 

8.1.4 - Manter, durante toda a execucäo deste Contrato, em cornpatibilidade corn as 
obrigacOes por ele assumidas, todas as condiçOes de habilitaço e qualificacão exigidas na licitaçäo. 

8.1.5 — Fornecer corn presteza e dignidade o(s) bem(ns) objeto deste Contrato. 
8.1.6 — Aceitar nas rnesrnas condicOes contratuais, acréscirnos ou supressOes que se fizerern 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 10 da Lei no 8.666/93, e suas demais alteraçOes. 
8.1.7 — Entregar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebirnento da respectiva 

Ordern de Compra, o bern requisitado pelo setor cornpetente, devendo o mesmo ser entregue na sede da 
Secretaria Municipal competente, ou no local indicado na antedita Ordern de Cornpra, sendo as despesas corn 
a entre,ga de sua responsabilidade. 
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8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) bem(ns) que vier(em) a \ebrecusado(s) por Justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento no importará em sua aceitaço. 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) bem(ns) em transporte adequado para tt 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 
9.1 - A Contratante obrigar-se-a a: 
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bern como zelo no fornecirnento 

e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega do(s) bem(ns) 

objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria Municipal 

contratante, a execuço do objeto contratual. 
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condicôes estabelecidas neste Instrumento, bern 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLAUSULA DECIMA - DAS sANçOEs 
10.1 - A Contratada total ou parcialmente inadimplente sero aplicadas as sançOes dos 

artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alteraçOes. 
10.2 - 0 Atraso injustificado na execuçäo do contrato, inadimplemento, sujeitará a 

Contratada as seguintes sançOes: 
10.2.1 Adverténcia; 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0 prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já 

estabelecido a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, ate o lirnite de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 dias. 

10.2.2.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no 
caso de atraso superior a 30 dias. 

10.2.3 - Suspenso temporária do direito de participar em licitaçOes e impedimento de 
contratar corn a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

10.2.4 - Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn Adrninistraço Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicào, ou ate que seja prornovida reabilitaçäo, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.3 - A Prefeitura Municipal de Porteiras, sem prejuIzo das sançOes aplicáveis, reterá 
crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos 
danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniéncia 

administrativa ou por infringéncia de qualquer das condiçOes pactuadas. 
11.2 - 0 no cumprimento das disposiçOes especificadas neste Contrato irnplicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisãio administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administracäo, corn relaçâo as nornias contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - 0 presente contrato é rescindIvel ainda, independentemente de qualquer interpelaco 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - 0misso de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimpléncia de qualquer de suas cláusulas por qualquer urna das partes; 
11.3.3 - Acerto em cornum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 

escrito corn 30 (trinta) dias de antecedéncia, sem onus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de nAo cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que 

se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário urna comunicaço por escrito corn a 
antecedéncia definida no subitem anterior. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAçA0 CONTT4j ç1 
12.1 - Quaisquer alteraçöes que venham a ocorrer neste Instrumentb..sei 

mediante Termo Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PuBLIcAcAo 
13.1 - Este Contrato deverá ser publicado por afixaçâo em local de costume, ate o 50  (quinto) 

dia ütil do rnês subseqtiente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as pecas que formararn o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bern como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independenternente de transcriçäo. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro competente para dirirnir quaisquer düvidas oriundas do presente contrato é o 

da Cornarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde a rnanifestaçäo final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado e, por assirn estarern de acordo, assinarn o mesmo na presenca das 
testemunhas abaixo firrnadas. 

Porteiras - CE................................................. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

I) .............................................................................................CPF ...................................................... 

2) .............................................................................................CPF ...................................................... 

PORTEIRAS 
UN0OS CONSTRUtNDO 0 FUTURO. 

Prefeitura Municipal de P 
GOVERNO MUNICIP 
CNPJ no 07.654.114/0001-0. 
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