
Prefeitura Municipal de Portra& 
GOVERNO MUNICIPAJ4 

CNPJ n° 07.654.114/0001-7?' 	
•- 

EDITAL CONVOCATORIO 
PregäoN°2017.O1.1O.1 	 FL n°. 

V Parte: PREAMBULO 

I) OBJETO 

a) DEFINICAO: Aquisicäo de combustIveis. Oleos lubrificantes e filtros de combustive!. destinados ao 
atendimento das necessidades da frota de veiculos pertencente ao MunicIpio de Porteiras/CE, conforme 
especificacôes contidas nos anexos deste Edital. 

b) DOTAçAO 0RçAMENTARIA: 

GMapo Unid. Orc4_ 
10 	01 

Projto/AtivkJade 	 EmentodeDespesa 

	

12.361.0022.2.036.0000 	 3.3.90.30.99 

	

12.361.0022.2.015.0000 	 3.3.90.30.9 

	

10.301.0020,2.047.0000 	 3.3.90.30.01 
05 01 
11 	01 
11 01 10.302.0027.2.073.0000 	3.3.90.30.01 
12 01 08.244.0014.2.063.0000 	 3.3.90.30.99 
04 01 04.121.0011.2.009.0000 	 3.3.90.30.99 
09 01 04.122.0060.2.030.0000 	 i 	 3.3.90.30.99 
02 01 04.122.0010.2.003.0000 	 3.3.90.30.01 

08.12 2.0024.2.066. 0000 	 3.3.90.30.99 
04 172 lOfli 2 020 noon 	 0 0 00 00 01 

13 01 
00 01 

c) PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: A entrega dos produtos. devendo estar 
todos em embalagens fechadas, exceto quando se tratar de cornbustIveis, contendo a identificaço da 
data de industrializaço e o prazo de validade, será de acordo corn as solicitaçOes requisitadas pelas 
Secretarias/Fundos Contratantes, devendo os mesmos ser entregues irnediatamente, no caso de 
combustIveis, e em ate 02 (dois) dias a contar do recebirnento da respectiva Ordern de Compra, quando 
se tratar dos demais produtos. ficando a administraco no direito de solicitar apenas âquela quantidade 
que Ihe for estritamente necessária. 

0 Pregoeiro Oficial do Municipio de Porteiras/CE, no uso de siias 
atribuiçOes legais, torna piblico que no dia 25 de Janeiro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de 
Porteiras, sito na Rua Mestre Zuca, 16, Centro. Porteiras/CE, será realizada licitaço na modalidade 
Prego, do tipo "menor preco por lote", visando a aquisicao do objeto supramencionado, coniorme 
descrito no objeto deste Edital e seus anexos, sendo recehidos os envelopes contendo as propostas de 
precos e os docurnentos de habiIitaco das empresas interessadas, as 09:00 horas do retromencionado 
dia. Este procedimento licitatório reger-se-á pelas disposiçOes da Lei no 8.666, de 2 1/06/1993, e suas 
alteracOes posteriores - Lei de Licitaçöes. 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 Regularnenta o Pregio. e dernais 
normas pertinentes e, ainda, pelas disposicOes estabelecidas no presente Edital e seas anexos. 

2" Parte: DAS CLAUSULAS EDITAL1C1AS 

1.0 DO OBJETO 
1.1 A presente licitaçào tern por objeto a aquisiçao de cornbustIveis. óleos luhrificantes e filtros de 
combustive!, destinados ao atendirnento das necessidades da frota de velculos pertencente ao MunicIpio 
de Porteiras/CE, conforme especificaçOes contidas nos anexos deste Edital. 
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2.0 DA PARTICIPAçAO NA LIcITAcA0 
2.1 Poderá participar do Pregäo qualquer pessoa juridica localizada em qualquer 	¶de da Federac.o, 
desde que atenda a todas as exigëncias constantes deste edital e seus anexos. 
2.2 No podero participar da presente 1icitaço os interessados clue se encontrern 	roQsc 
falência, de dissoluçäo, de fuso, de ciso ou de incorporaço. estejarn cumprindo suspensào ternporária 
de participaco em licitacào ou impedimento de contratar corn a Prefeitura Municipal de Porteiras. ou 
tenham sido declarados inidôneas para licitar ou cOntratar corn a Administraco Ptiiblica. bern corno 
licitantes clue se apresentern constituidos na forma de em presas em consórcio. 
2.3 Os interessados em participar deste Certame Licitatório deverào possuir equiparnentos, instalacOes e 
condiçOes para armazenarnento e distribuiçào dos combustiveis na sede do MunicIpio de Porteiras/CE. 
dentro das exigências do Orgo de Fiscalizaço Federal - Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

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 Flabilitacäo, vedada a remessa via postal. 
3.2 Os conjuntos de docurnentos relativos a Proposta de Preços e a Hahilitaço devero ser entregues 
separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados corn o norne do 
licitante, o nimero do CNPJ, o objeto da licitaçao e, respect ivarnente, os titulos dos conteódos 
("Proposta de Preços" e Docurnentos de Habilitaco"), na forma dos incisos I e II a seguir: 

1 - envelope contendo Os relativos a Proposta de Precos: 
Prefeitura Municipal de Porteiras 
Pregon,°2017.01.l0.l 
OBJETO: AQUISIcAO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS l)E 
COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA 
DE VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS/CE. 
LICITANTE' ............................................................... CNPJ: ..................................... 
ENVELOPE n° 01 (PROPOSTA DE PREOS) 

11 - envelope contendo os docurnentos de Hahilitaço: 
Prefeitura Municipal de Porteiras 
Pregon.°2017.0l.l0.l 
OBJETO: AQUISIçAO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LIJBRIFICANTES E FILTROS DE 
COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA 
DE VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS/CE. 
LICITANTE' ............................................................... CNPJ . ..................................... 
ENVELOPE n'02 (DOCUMENTOS DE FIABILITAcAO) 

3.3 Os docurnentos necessários a participacao na presente lie itaçäo poderao ser apresentados em original 
ou cOpia autenticada por cartório competente. 
3.4 Os docurnentos necessários a participac.o na presente licitaco, 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 docurnentos necessários a. participacAo no presente certarne licitatório, apresentados em 
lingua estrangeira, devero ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idionia 
oficial do Brasil, por tradutorjurarnentado. 
3.6 No sero aceitos docurnentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, fumes ou cópias 
em ftic-sIrniie,  mesmo autenticadas. admitindo-se fotos. gravuras. desenhos. graficos ou catalogos 
apenas corno forma de ilustraço das propostas de preços. 
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3.7 Qualquer cidado podera impugnar Os termos do presente edital. por irregUlaidadprocoliLando 

o pedido ate 2 (dois) di as 6teis antes da data fixada para a reahzaço do vo, no endereço 
discrirninado no preârnbolo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a pet apo prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 	

E 3.8 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que no p 
pedido, em conformidade com o disposto neste edital, ate o segundo dia ótil que anteceder a data de 
reaIizaço do Prego, hipótese em que tal cornunicacao no terá efeito de recurso. 
3.9 A impugnac.o feita tempestivarnente pelo licitante näo a irnpedirá de participar do processo 
licitatório ate o trânsito em julgado da deciso a ela pertinente, 
3.10 Acolhida a petico contra o ato convocatório, será designada nova data para a reaiizacâo do 
certame. 

4.0 DA PROPOSTA DE PREOS (ENVELOPE n' 01) 
4.1 0 envelope 'Proposta de Preços" deverá conter a relaçao dos hens/produtos. sua discriminaco 
conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos em algarismos, para os precos 
unitários, e em algarismo e por extenso, para o valor global da proposta, em urna 6nica via, sern rasuras, 
ernendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado corn o nimero de inscricào no 
CNPJ ou timbre impresso do licitante, devendo suas folhas serern rubricadas e numeradas: 
4.1.1 A indicaco da razo social da ernpresa licitante. o nirnero de inscriço no CNP.J de seu 
estabelecirnento e endereço completo deverá ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitaço. Säo 
facultativas as informacôes dos dados referentes ao nrnero de banco, agCncia e conta corrente nesta 
etapa da licitaço, sendo obrigatória, posteriormente, para a licitante vencedora. 
4.2 Os precos propostos sero de exciusiva responsabilidade da licitante, nào Ihe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteraçAo dos mesmos, sob alegaco de erro, omisso ou qualquer outro argurnento no 
previsto em lei, sempre seguindo o orçamento apresentado no Anexo I deste Edital. 
4.3 As Propostas de Precos sero consideradas de acordo corn os Anexos deste Edital, por Lote. 
expressas em Real (R$), em algarismos, para os precos unitários, e em algarismo e por extenso, para 0 
valor global da proposta, computando todos os eustos necessarios para o atendimento do objeto desta 
licitaçäo, bern como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidarn OLI 
venharn a incidir direta ou indiretarnente sobre o fornecirnento dos produtos, constantes da proposta. 
abrangendo, assim, todos os custos corn materiais e serviços necessários a execuço do objeto em 
perfeitas condicOes de uso e a manutenco 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 prOpria sessäo, por escrito, Proposta de Preços 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 deveräo apresentar as seguintes 
declaraçOes corn firma reconhecida em cartório, conforme modelos constantes no Anew II do preSente 
Instrumento: 
4.5.1 Declaraco de conhecimento de todos os parämetros e elementos dos hens/produtos a serem 
ofertados e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 
4.5.2 Declaraço expressa de integral concordancia corn os termos deste edital e seus anexos. 
4.5.3 Declaraço, sob as penalidades cabiveis, de inexistncia de fato superveniente irnpeditivo da 
habiIitaco, ficando ciente da obrigatoriedade de deciarar ocorrencias posteriores (art.32. §20, da Lei 
8.666/93). 

5.0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçAO (ENVELOPE n 02) 
5.1 0 envelope "Docurnentos de Habilitaçâo" deverá conter os seguintes documentos, em idioma 
nacional, em uma ónica via, sem rasuras, ernendas ou ressalvas. conforme reiaçao a seguir: 
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a) Cópia do Carto de inscriço no CNPJ/MF; 	p 1 . 
 

b) Cópia da Inscriçâo Estadual ou Municipal. se  houver; 
c) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Municipal de seu domicilio: 	0, 

d) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de sea domicilio 

e) Prova de regularidade fiscal para corn Os Tributos e ContribuiçOes federals; 	 DE 
1) Certido Negativa de Débitos quanto a DIvida Ativa da Unio; 

g) Prova de regularidade fiscal junto a Seguridade Social (INSS) - CND; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS): 
I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado. em se tratando de 

sociedades cornercials, e. no caso de sociedades pot' açOes, acompanhada de documentos de eleiçäo de 

seas administradores; 

j) Registro cornercial, no caso de empresa individual; 

k) lnscriçäo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

exerc Ic io; 
I) Decreto de autorizaço, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pals, e ato de registro ou autorizaço para funcionamento expedido pelo órgao competente, quando a 

atividade assirn o exigir; 
rn) Cornprovaco de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracterIsticas. 
quantidades e prazos corn o objeto da licitaço, sendo esta feita mediante a apresentacào de atestado(s). 
fornecido(s) por pessoa(s) jurIdica(s) de direito ptblico ou privado, corn firma devidarnente reconhecida 
em cartório competente. acompanhado(s) de cópia(s) da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e contrato(s) 
devidamente autenticados. 
n) Comprovaço de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitaço, 
devendo a cornprovacäo ser feita relativarnente a data de apresentaco da proposta. mediante 

apresentaco da Certidào Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante, emitida em prazo näo 
superior a 30 (trinta) dias da data marcada para recebirnento dos envelopes. 

o) Certidào Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. 

p) Certido Negativa de Débitos Trabalhistas. emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST. 

q) Declaraçao emitida pela licitante de que no possul em sea quadro de pessoal. empregados menores 
de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condiço de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII, do Art. 70  da Coristituicäo Federal. 

5.2 A apresentaçäo de quaisquer documentos através de cOpias reprograficas scm a devida autenticacao 
por cartório competente, invalidará o documento, e, por consequência. inabilitarA o licitante, 
Obs.: Os documentos cujo prazo de validade nao esteja fixado tero o prazo de 30 (trinta) dias a partir 

de sua em isso. 

6.0 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 
6.1 A abertura da presente licitacao dar-se-á em sesso ptblica, dirigida pelo(a) Pregoeiro(a), a ser 
realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo corn a legislaco mencionada no preâmhulo e 

o conteádo deste edital. 
6.2 Antes do inIcio da sesso, os representantes dos interessados em participar do certame deverao se 

apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que Os 

credenciem a participar desta licitaçào, inclusive corn poderes para forrnulaçao de ofertas e lances 
verbais. 
6,3 No dia e local designado neste edital, as 09:00 horas. na  presenca dos 'epresentantes dos licitantes. 

devidamente credenciados, e dernais pessoas que queiram assistir ao ato. o Pregoeiro receberá, em 

envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de precos e a 
documentaco exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenca dos participantes. 

Rua Mestre Zuca, no 16 - Centro - PORTEIRAS/CE - CNPJ; 07,654.11410001-02 - FONE: 8835571254 



Prefeitura Municipal de Port - 
GOVERNO MUNICIPAL 

CNPJ no 07.654.114/0001-02 

6.4 Depois de encerrado o prazo para recebirnento dos envelopes, nenhurn outro ei 
será aceito pelo Pregoeiro, salvo as retificaçOes feitas por rneio de lances verbais. 
6.5 Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fa s 	lo procedirnento 	(' 
licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua repre 	a. 
6.6 Por credenciarnento entende-se a apresentaco conjunta dos seguintes docurnentos: 	0  DE 
I Docurnento oficial de identidade 
11 - Docurnento que comprove a capacidade de representaço, na forma da lei. inclusive corn outorga de 
poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos 
pertinentes e especIficos ao Prego no 2017.01.10.1, em norne da licitante. 
6.6.1 Caso o representante seja sócio da empresa licitante corn poderes de representacào, sócio-gerente, 
diretor do licitante ou titular de firma individual, devero ser apresentados docurnentos que cornprovern 
tal condiço (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de sua eleiço, etc.), nos quais estejarn expressos 
seus poderes para exercer direitos e assurnir obrigacOes em decorrência de tal investidura. 
6.6.2 Nos dernais casos, devero ser apresentados procuraço por instrurnento pühlico ou particular. este 
ültirno corn firma reconhecida em cartOrio, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante 
(atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de eleiço do outorgante. etc.), e especIfica para o Prego n° 
2017.01.10.1. 
6.6.3 Estes docurnentos (originais ou cOpias) devero ser apresentados fora dos envelopes, para que 
possarn ser analisados no inIcio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços'. 
No caso de cópias deverào ser devidamente autenticadas por cartório competente. 
6.7 A näo apresentaco ou incorreçäo insanável de quaisquer dos docurnentos de credenciamento do 
preposto näo impedirá a participaco do licitante, mas impossihilitará a representacäo, a rnanifestaço e 
o oferecirnento de lances verbais pelo licitante durante a sesso do Prego. 
6.8 No decorrer do procedimento licitatório. os licitantes poderäo nornear representantes. caso nào Os 

tenha feito, descredenciar on substituir osjá nomeados, desde que apresente os docurnentos exigidos no 
item 6.6 deste edital. Entretanto, no será admitida a participacäo de urn mesmo representante para mais 
de urna empresa licitante. 

7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 
7.1 0 Prego será realizado pelo Sisterna Presencial. 
7,2 0 julgamento da licitaço será realizado em apenas urna f'ase. sendo dividido em duas etapas 
sot-nente para fins de ordenarnento dos trabalhos, e obedecerá ao critrio do Menor Preco por Lote para 
o objeto do Edital: 

- A etapa de classificaço de precos cornpreenderá a ordenaç.o das propostas de todas as licitantes, 
classificaco inicial das propostas passIveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais dos 
licitantes proclarnadas para tal, classificaço final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta 
da primeira classificada. quanto ao objeto e valor 
II - A etapa de habilitaco, declaraço do licitante vencedor e adjudicaçio compreenderá a verificaco e 
análise dos docurnentos apresentados no envelope "Docurnentos de Habilitaçâo" do licitante 
classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente 
edital, bern como a declaraço do licitante considerado vencedor do certame e a adjudicaço, sendo esta 
i'iltirna feita caso no ocorra interposico de recurso. 
7.3 Após a entrega dos envelopes no caberá desistëncia, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
7.4 Da reuniäo para recebimento, abertura e classificaço das propostas e liahilitaço. será lavrada ata 
circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observaçOes e 
irnpugnacoes feitas pelas licitantes e dernais ocorrëncias que interessarem ao julgamento da licitacâo, 
devendo set' assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes dos licitantes 
presentes. 
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7.5 A reuniäo mencionada no item anterior podcrá set -  gravada. pe!o Pregoeiro e tTtiigpe'poio._por 
qualquer melo de reproduco mecänica ou e!etrônica, con -to a Iotogi'áflca, cinematg4iica. fonografica 
ou de outra espécie. 0 Pregoeiro cornunicará aos lie itantes qual o meio de gravacrá utilizando e 
os registros decorrentes desta poderäo ser utilizados para cornprovaco de atos e faj. contidos 
sendo ciue será arciuivada oor urn Derlodo de 60 (sessenta) dias aoós a data da reLIIIIA 	0 DE I- 
7.6 0 licitante veneedor será convocado a apresentar a proposta de precos definitiva 
instrurnento contratual, do qual fará parte o edital, seLls anexos e a respectiva proposta. 
7.7 0 MunicIplo de Porteiras se reservará o direito de efetuar dihgëncias visando eonflrmar as 
inforrnaçOes apresentadas pelo !icitante sobre as caracterIsticas dos serviços ofertados. Caso sejarn 
ericontradas discrepâneias entre inforrnaçoes contidas em docurnentaçä.o impressa e na proposta 
especIfica, prevalecerâo as da proposta. Se inexequlveis, este fato irnplicará na desclassificaçäo da 
proposta da !icitante. 

' 	8.0 DA FASE DE cLAssIFIcAçAo DE PREOS 
8.1 Sero abertos os envelopes Proposta de Preps" de todos os licitantes e o Pregoeiro informará aos 
participantes presentes quais licitantes apresentararn propostas de preps para o fomecirnento do(s) 
objeto(s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados para os Lotes. 
8. 1.1 Ojulgarnento das propostas será feito pelo valor do menor preco apresentado para os respectivos 
Lotes constantes no Anexo I deste Edital, sendo que o !icitante deverá apresentar precos para todos os 
itens especificados no Lote. 
8.1.2 A proposta do licitante sornente será válida e classificada para determinado Lote, corn a 
apresentaçâo de precos para todos os itens constantes no referido Lote. 
8.2 0 Pregoeiro fará a ordenaco dos valores das propostas, em ordern decrescente, de todos os 
licitantes, classificando o licitante corn proposta de menor prep para o Lote e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) relativarnente a de 
menor preco, para que seus representantes participem dos lances verbais. 
8.3 Quando no forern verificadas no rnInirno 03 (trés) propostas de precos las condiçOes definidas no 
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, ate o rnáxirno 3 (trés), para que seus 
representantes participern dos lances verbais, quaisquer que sejarn os precos oferecidos nas propostas 
escritas. 

, 	8.4 Em seguida, será dado inIcio a etapa de apresentaçao de lances vei'bais. que devero 5cr formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e corn preços decrescentes. 
8.5 0 Pregoeiro convidara individualrnente os representantes dos licitantes. de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preço e os dernais. em ordem 
decreseente de preco. 
8.6 Sá sero aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao áltirno lance que tenha sido 
anteriormente registrado, no sendo aceitos dois ou mais lances de rnesrno valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.7 Caso nao mais se realizem lances verhais, será declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas 
as ofertas, exclusivarnente pelo criterlo de menor preco. 
8.8 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, irnplicará excluso do 
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua áltirna proposta registi'ada para 
classificaço, no final da etapa competitiva. 
8.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificaço final das propostas, o Pregoeiro 
exarninará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente 
a respeito. 
8.10 Serd verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor prep e os valores estimados para 
a contrataço. 

Rua Mestre Zuca, no 16 - Centro - PORTEIRAS/CE - CNPJ: 07.654.114/0001-02 - FONE: 8835571254 



Prefeitura Municipal de P0 
GOVERNO MUNICIP* 
CNP) n° 07.654.114/0001- 

13 

8.11 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente c gue se 
realizern lances verbais, o desempate se fará por sorteio. em ato pblico, na prop asessäo do Pregäo. 
8.12 Nas situaçOes em que no se realizern lances verbais, on depois de declara 	gt encerramento da 
etapa competitiva, ou se a oferta no for aceitável OU no exarne de oferta subse 	o PregtIOIN  
poderá negociar diretarnente corn o proponente para que seja obtido preco melbor para a 	jiPfir 
8.13 No poderá haver desistncia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as 
penalidades constantes deste edital. 
8.14 Os licitantes que deixarern de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n. °  01 
(Proposta de Precos), OU Os apresentarern em desacordo corn o estabelecido neste edital. on corn 
irregularidades, bern corno os que apresentarern precos excessivos on manifestamente inexequiveis. 
serao considerados deselassificados, no se admitindo cornp!ementacao posterior, 
8.14.1 Considerar-se-o precos manifestarnente inexequlveis aqueles que forern sirnbólicos, irrisórios on 
de valor zero, incompatIveis corn os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

' 8.15 Em caso de divergência entre inforrnaçöes contidas em documentaço impressa e na proposta 
especIfica, prevalecero as da proposta. Em caso de divergëncia entre informaçOes contidas nos 
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porérn nao exigidos, prevalecero as 
pri mel ras. 
8.16 Serao observados os beneflcios e direitos contidos na Lei Cornplementat' n° 123. de 14 de 
dezembro de 2006, no trârnite deste procedirnento. 

9.0 DA FASE DE HABILITAçAO E DO JULGAMENTO 
9.1 Efetuados os procedirnentos previstos nos itens 7,0 e 8.0 deste edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em prirneiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos Docurnentos 
de Habilitacao" desta lie itante. 
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02 
(Docurnentos de Habilitaco), on os apresentarern em desacordo corn o estabelecido neste edital, on 
corn irregularidades, sero considerados inabilitados, näo se admitindo cornpIementaco posterior. 
9.3 Constatado o atendimento das exigncias fixadas no edital, o licitante set-6 declarado vencedor, 
sendo-Ihe adjudicado o objeto da licitaco. pelo Pregoeiro. caso nâo haja intençao de interposicäo de 
recurso. 

- 	9.4 Se a oferta näo for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias. o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, peri -nitida renegOciaco, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificaçao da habilitaço do licitante, na ordem de classificaço, e assim sucessivamente, ate uma 
proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a dc 

adjudicado o objeto do certarne. 
9.5 0 licitante declarado veneedor do certarne deverá apresentar, na própria sesso, Proposta de Preços 
formal que ratifique o áltimo lance ofertado, se for o caso. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo. 
motivadarnente, por 24 (vinte e quatro) horas. 
9.6 Da sessào do Prego será lavrada ata circnnstanciada, que rnencionará os licitantes credenciados, as 
propostas escritas e verhais apresentadas, na ordern de classificaço. a análise da docurnentaço exigida 
para habi!itaco e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada. ao  final. pelo Pregoeiro. sna 
Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) !icitante(s) presente(s) a sesso. 
9.7 Ao final da sessào, caso nao haja intençào de interposicäo de recurso e o preco final seja ignal on 
inferior ao previsto paraa aquisicäo dos prodntos será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicaçào ao licitante 
declarado vencedor do certarne e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo, devidaniente 
instruIdo, será encarninhado para a(s) Secretaria(s) competente(s) para hornologacao e snbseqnente 
contrataço. 
9.8 Os envelopes corn Os documentos relativos a habilitaço dos licitantes näo declarados vencedores 
sero retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessào. Os remanescentes permanecero era 

Rua Mestre Zuca, n° 16- Centro - PORTEIRAS/CE - CNPJ: 07.654.114/0001-02 - FONE: 8835571254 



Prefeitura Municipal de Poptii' 
0  GOVERNO MUNICIPAJ 

CNPJ no 07.654.114/0001-0 
'Th 

osk& dsiieitantcs. 

10.0 DOS RECURSOS 	 DE 
10.1 Ao final da sesso, depois de declarado o licitante vencedor do certame. qualquer licita era. 
rnanifestai', imediata e motivadamente, a intenço de interpor recurso, corn registro em ata da sintese das 
suas razOes, podendojuntar rnemoriais no prazo de 3 (trës) dias Citeis, ficando Os dernais licitantes desde 
logo intirnadas para apresentar contrarrazOes em igual nmero de dias, que corneçaro a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-Ihes assegurada vista irnediata dos autos. 
10.2 0 recurso contra decisa.o do Pregoeiro näo terá efeito suspensivo. 
10.3 A falta de rnanifestaço irnediata e motivada do licitante em recorrer. ao  Final da sessao do Pregao, 
irnportará a preclusào do direito de recurso e a adjudicaco do objeto da licitaça.o pelo Pregoeiro ao 
licitante vencedor. 
10.4 A petiçäo poderá ser feita na própria sessào e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado ao 
Pregoeiro o exame dos fatos ejulgamento irnediato do recurso. 
10.5 0 acolbimento de recurso irnportard a invalidacAo apenas dos atos insuscetIveis de aproveitarnento. 
10.6 Os autos do processo administrativo perrnanecero corn vista franqueada aos interessados na(s) 
respectiva(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origern. 
10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedirnentais. a(s) 
Secretaria(s)/Fundo(s) de origern hornologara(o) o procedimento licitatório e adjudicará(o) o(s) 
objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contrataço da 
adjudicatária. 
10.8 Dos atos da Adrninistraçäo apOs a celebraço do(s) Contrato(s), decorrentes da aplicacäo da Lei n° 
8.666/93, cabero: 

- Recurso, dirigido ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, por intermédio do Pregoeiro, 
interposto no prazo de 5 (cinco) dias óteis a contar da intirnaço do ato, a ser protocolizado na sede da 
própria Secretaria, nos casos de anulaço ou revogaco da licitaço, rescisao do Contrato, a que se refere 
o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93 ou aplicacào das penas de advertëncia, suspensAo ternporária 
ou multa; 
II - Representaco, no prazo de 5 (cinco) dias ateis da intirnaçao da decisa.o relacionada corn o objeto da 
licitac.o 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 
declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraça.o Pihlica, no prazo de 10 (dez) 
dias 6teis da intimaço do ato. 
10.9 0 recurso será dirigido a. autoridade superior, por interrnédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
podera. reconsiderar sua deciso, no prazo de 5 (cinco) dias 6teis, Ou. nesse mesmo prazo. faz-Io suhir, 
devidamente informado, devendo. neste caso. a deciso ser proferida dentro de 5 (cinco) dias ateis, 
contados do recebirnento do recurso, sob pena de responsabilidade (art. 109, § 40, da Lei no 8.666/93). 
10.10 A intirnaçao dos atos referidos no inciso I do item 10.8 do edital, excluindo-se as penas de 
adverténcia e multa de mora, e no inciso Ill do mesmo item, serd feita mediante publicacâo em Jornal de 
Grande Circulaçäo no Estado. 
10.11 Os recursos e impugnacOes interpostos fora dos prazos näo sero conhecidos. 

11.0 DA CONTRATAçAO 
11.1 As obrigaçOes decorrentes da presente licitaçäo serâo formalizadas por termo de contrato 
especIfico, celebrado entre o MunicIpio, representado pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa 
(doravante denorninado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que 
observard os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi 
submetida a exame prévio da Assessoria Juridica, 

poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a. di 
Findo este prazo, sem que sejarn retirados, serào destruldos. 
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11.2 0 licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias 6teis, contados da 	covocaço. para 
celebrar o referido Contrato, do qual faro parte integrante o edita!, seus anepa proposT1rrn' 
documentos apresentados pelo licitante vencedor, Em caso de recusa injustifica 4er-lhe-á ap!icado 0 

disposto no item 17.7 deste Edital. 
11.3 Se o licitante vencedor no assinar o Teri -no de Contrato no prazo estabe!ecido 	Una CQ 
Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as !icitantes remanescentes, respeitada a or em de 
c!assificaço final das propostas, para faze-10 em iguab prazo e nas mesmas condiçOes propostas peba 
prirneira ebassificada, inclusive quanto aos precos (descontos). 01.1 revogar a !icitaço. 
11,4 !ncurnbirá a Contratante providenciar, a sua conta, a pub!icacao do extrato do Contrato nos quadros 
de aviso dos órgos páb!icos municipais, ate o quinto dia átil do rnês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daqueba data. 0 mesmo procedimento se adotará corn re!açäo aos 
possIveis termos aditivos. 
11 .5 0 bicitante adjudicatário se obriga a manter. durante toda a execuçäo do Contrato. em 

'. 	compatibibidade corn as ohrigaçOes assumidas, todas as condiçOes de habilitaço. 
11.6 0 Teri -no de Contrato 56 poderã 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(s) Contrato(s) resultante(s) da presente licitaço 56 terá(o) validade e eficácia depois de 
aprovado(s) pebo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, conforme o caso. e publicado(s) seu(s) 
extrato(s) nos termos do item I 1 .4 supra. 
12.2 0(s) futuro(s) Contrato(s) terá(o) vigência ate 3 1/12/20 17, a contar da data de assinatura. ou 
enq uanto decorrer o fornec I mento dos bens/produtos. 

13.0 DAS 0BRIGAçOEs CONTRATUAIS 
13.1 A Contratante, abém das obrigaçOes resLiltantes da ohservância da Lei n.° 8.666/93. deverá obedecer 
As disposicOes ebencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital. 
13.2 A Contratada, alérn das responsabibidades resubtantes da observância da Lei n.° 8.666/93. deverá 
obedecer as disposicOes ebencadas na minuta do Teri -no de Contrato - Anexo a este edital. 

.> 	14.0 DA EXECUçAO DO CONTRATO 
14.1 0 Contrato dever6 ser executado fiebmente pebas partes, de acordo corn as cláusu!as contratuais e as 
normas dispostas na Lei fl. 0  8.666/93 e a!teraçOes posteriores. bern COmO !egislacâo pertinente, 
respOndendo cada uma pelas consequências de sua inexecuçao. total ou parcial. 
14.2 Da Data, Local e Horário de Entrega dos Produtos: 
14.2.1 Os bens/produtos deverào ser entregues na forma, prazo, locais e horários definidos no 
Preâmbubo deste Edital. 
14.2.2 A entrega dos bens/produtos deve se efetuar de forma a no cornprometer 0 tuncionamento dos 
sistemas, recursos ou desbocamentos. Havendo necessidade de nterrupcao. esta deverá estar 
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pebo Ordenador da Despesa. 
14.2.3 Em nenhurna hipótese serao concedidas prorrogacOes de prazo. 
14.2.4 Por ocasio da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias, 
além das respectivas faturas e Notas Fiscais. 
14.2.5 0 bern/produto que no atender as especificacOes do Edital e que forem recusados pebo servidor 
responsavel pebo recebirnento no momento da entrega deverá set -  substituido pelo lornecedor no prazo 
de ate 02(dois) dias 6teis, contados do recebimento. 
14.2.6 Para os bens/produtos objeto deste certame, deverá set' emitida Nota Fiscal em norne da 
Prefeitura Municipal de Porteit -as, corn sede na Rita Mestre Zuca, 16, Centro, Porteiras - CE, e, para a 
entrega dos produtos deverio ser atendidas as exigências deste edital. 
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14.3 A fiscalizacäo do Contrato será exereida pela Secretaria/Fundo Municipal dbtrante.Y 
14.4 0 exercIcio da fiscáIizaço ou o acompanhamento sei'á exercido no inter se do 	ni 	1150 

exclui nern reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou pre 	, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeico técnica. I 	os redibitórios e. 
na ocorrência destes, no implica corresponsabilidade do Poder Pblico ou de se us a 	f pre 
14.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto e 	 m 
desacordo corn Os termos do presente Edital e do respectivo Contrato. 
14.6 Quaisquer exigéncias da fiscalizaço inerentes 'ao objeto do Contrato devero set' prontamente 
atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obngada a reparar, corrigir, 
substituir, as suas expensas, no todo ou em porte, onde se verificarem vicios. defeitos ou incorreçOes, 
sern prejuIzo da apIicaco das penalidades cabIveis. 
14.7 Os bens/produtos objetos da licitaco no exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho em relaçäo a prazo de entrega, validade e qualidade do(s) mesmo(s). 
14.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes 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 supresso além deste limite mediante acordo entre as partes. 

15.0 DA RESCISAO DO CONTRATO 
15.1 0 Contrato poderá set' rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracOes posteriores. 
15.2 A inadimpléncia das cláusulas e condiçöes estabelecidas no instrumento convocatário. pela 
Contratada, assegurará a Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notiflcacao entregue 
diretamente ou por via postal, corn prova de recebimento. 
15.3 Os procedirnentos de rescisao contratual, tanto amigáveis, COmO os determinados por ato unilateral 
da Contratante, seräo formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, mediante 
prévia e comprovada intirnaço da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 
(dez) dias (iteis, contados de seu recebirnento e, na hipOtese de desistir da defesa, interpor recurso 
hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias Oteis, contados da intimaçao comprovada da decisao rescisória. 

16.0 DO PREço E DO PACAMENTO 
16.1 Os precos ofertados devern ser apresentados, corn incidéncia de ICMS; 
16.2 Para os negOcios fechados será emitido o Extrato de Fecharnento de Negócios que discriminará as 
condiçOes especIticas; 
16.3 As entregas dos produtos devero ohedecer ao contido no PreOmbulo deste Edital; 
16.4 Os precos dos bens/produtos objeto da presente licitaco sero cobrados pelo licitante adjudicatOrio 
de acordo corn as condiçOes estabelecidas no Prego. 
16.5 Os bens/produtos efetivarnente fornecidos sero atestados e pagos. respectivarnente, pelo 
Liquidante e Ordenador de Despesa da(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem, cujo endereço será o de 
cobranca das faturas relacionadas a este edital. nos prazos e na forma estahelecidos ia minuta do Teri -no 
de Contrato - segundo modelo constante em anexo deste Edital. 
16.6 0 pagamento do produto recebido será efetuado. a cada entrega, em ate 30 (trinta) dias contados da 
data do recebirnento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria/Fundo de origem. através de cheque 
nominal a empresa. 

17.0 DAS PENALIDADES 
17.1 0 licitante que ensejar o retardamento da execuço do certame. nio mantiver a proposta. falhar ou 
fraudar na execuço do Contrato, comportar-se de modo inidOneo, fizer decIaraço falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçäo e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
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contratar corn a Adrninistração, pelo prazo de ate 2 (dois) anos. enquanto 3erdrtti' io.s._..e-i*es-- o 
determinantes da punico ou ate que seja promovida a reabilitac.o perante a 	pria autoridade que 
aplicou a penalidade, sern prejuIzo das multas previstas no edital e no termo de oato e das dema 
cominaçöes legais. 	 tkTO DE 
17.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuçâo cial 
do contrato, erro de execuço, execuço imperfeita, mora de execuço, inadimplernento contratual ou 
no veracidade das informacoes prestadas, garantida a prévia defesa: 

- advertência, sançäo 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 assumidas na licitaçao: 
b) outras ocorrëncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante. 
desde que no caiba a apIicaco de sançao mais grave. 
11 - multas (que poderâo ser recoihidas em qualquer agenda integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por rneio de Documento de Arrecadaco Municipal - DAM, a ser preenchido de 
acordo corn instruçöes 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 infraçCo a qualquer cláusula ou 
condico do contrato, nâo especificada nas demais ailneas deste inciso. aplicada em dobro na 
reincidencia; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercIcio, pela recusa em corrigir qualquer 
servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correço no se efetivar nos 5 (cinco) dias que se 
seguirern a data da comunicaço formal da rejeiço; 
Ill - suspenso ternporária de participaco em licitaço e impedirnento de contratar corn o MunicIpio de 
Porteiras, por prazo näo superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraço Piblica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punico ou ate que seja promovida a reabilitaco perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administraco pelos prejuIzos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanco aplicada com base no inciso anterior. 
17.3 No processo de aplicaco de penalidades C assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
garantida nos prazos de  (cinco) dias ateis para as sançôes previstas nos incisos I. It e Ill do item 17.2 
supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item. 
17.4 0 valor da rnulta aplicada deverá ser recolbido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificaçäo ou decisäo do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, será 
automaticarnente descontado do pagamento a que a Contratada fizer JUS. Em caso de inexisténcia ou 
insuficjência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito 
corno DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo de execuçao fiscal, corn os encargos 
correspondentes. 
17.5 As sançOes previstas nos incisos Ill e IV do item 17.2 supra, poderao ser aplicadas as ernpresas 
que, em razäo do contrato objeto desta Iicitaco: 
I - praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da Iicitaçao; 
II - demonstrarem no possuir idoneidade para contratar corn a Administraçao Pablica, em virtude de 
atos ilIcitos praticados: 
111 - sofrerem condenaçäo definitiva poi' praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos. 
17.6 As sançOes previstas nos incisos 1, 111 e IV do item 17.2 supra poderao ser aplicadas juntamente 
corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo. no 
prazo de 5 (cinco) dias ateis. 
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17.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Coratçrt do prazo 
de 5 (cinco) dias áteis a contar da notiflcacio que Hie será encaminhada. estará Lita a multa de 5% 
(cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuIzo das demais penali is cabIveis. por 
caracterizar descumprimento total da obrigacäo assumida. 
17.8 As sancOes previstas no item 17.7 supra no se aplicarn as dernais licitantes clue. 	éai1k 
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarern o Teri -no de Contrato, de acordo corn este edital, 
e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cornunicarern seu desinteresse. 

18.0 DA D0TAçA0 ORçAMENTARIA 
18.1 Os recursos para a execucäo do objeto da presente Iicitaçao correro a conta da(s) Dotaçao(oes) 
Orcamentaria(s) especificadas no Preârnbulo deste Edital. 

19.0 DIsP0sIçOES GERAIS 
" 	19.1 As norrnas que disciplinam este Pregio serao sempre interpretadas em favor da ampliaco da 

disputa entre os interessados, atendidos os interesses pib!icos e o da Administraçao, sem 
comprornetimento da seguranca da contrataçao. Os casos ornissos podero set -  resolvidos pelo Pregoeiro 
durante a sessAo. 
19.2 0 não atendirnento de exigências formais no essenciais no irnportará no afastamento do licitante, 
desde que sejarn possIveis a aferiçäo da sua qualidade e a exata cornpreenso da sua proposta durante a 
realizaçào da sesso pibIica deste Prego. 
19.3 Nenhurna indenizaçâo será devida as licitantes pela elaboraço ou pela apresentaco de 
documentaçäo referente ao presente edital. 
19.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inIcio de contagern e inclui-
se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciarn e vencern prazos em dia de expediente normal 
no MunicIpio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
19.5 0(s) Ordenador(es) de Despesa poderá(o) revogar a presente licitação por razOes de interesse 
pablico decorrente de fato superveniente devidarnente comprovado, pertinente e suflciente para tat 
conduta, devendo anulá-la pot' ilegalidade, de oficio ou mediante provocacäo de terceiros, nos termos do 
art. 49 da Lei n.° 8.666/93, no cabendo as licitantes direito a indenizaco. 
19.6 Qualquer modificaço neste edital set -6 divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, 

-. reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente. a alteraço nio 
afetar a form ulaco das propostas. 
19.7 Para dirirnir, na esfera Judicial, as questöes oriundas do presente edital sera competente o Foi'o da 
Cornarca de Porteiras/CE. 
19.8 Na hipótese de nào haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes contendo a 
documentaçao e proposta, a data da abertura ficarO transferida para o primeiro dia ótil subsequente. no 
mesmo local e horário ante riormente estabelecido. 
19,9 Quaisquer düvidas .porventura existentes ou solicitaçoes de esclarecimentos sobre o disposto no 
presente edital devero ser objeto de consulta, por escrito. ao  Pregoeiro (endereco mencionado no 
Preârnbulo deste Edital), atO 5 (cinco) dias correntes anteriores a data fixada para a realizaço do 
Prego, que seräo respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, pot' meio 
de circular encaminhada sornente aos que se cadastrarern mediante Teri -no de Retirada de Edital. Demais 
informaçOes podero ser obtidas pelo telefone (88)3557-1252. 
19.10 As impugnacOes referidas no item 3.7 e os recursos mencionados no item 10 deste edital. 
eventualmente interpostos, serao dirigidos ao Ordenador de Despesa, por intermédlo do Pregoeiro. e 
protocolizados exclusivamente 00 endereço mencionado no Preârnbulo deste edital. 
19.11 0 Cadet-no do Edital completo poderá ser adquirido de segunda a sexta-feira, de 08:00 as 12:00 
horas, mediante recolbimento da importância de R$ 40,00 (quarenta i'eais), clue devera set' paga Junto ao 
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Setor de Arrecadaço do MunicIpio. através de Docurneiito de Arrecadaçopal D7—  
valor refere-se ao custo de cópia reprográfica do Edital e seus Anexos . 
19.12 Podero serobtidas inforrnacOes, ainda, pelo telefone (88)3557-1252. 
19.13 Os casos ornissos sero resolvidos pelo(s) Ordenador(es) de Despesa, rnediai 	a9 	WC 
caput do art. 54 da Lei a. 0  8.666/93. 
19.14 Os interessados, ao participarem do Prego, expressam, auto mat icamente, sua total concordância 
aos termos deste Edital, no podendo alegar, posteriormente, desinformaço sua ou de representante. 
19.15 Integrarn o presente Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I - Termo de Referéncia 
Anexo 11 - Modelos de DeclaraçOes 
Anexo 111 - Proposta Padronizada 
Anexo IV - Minuta do Contrato 

Porteiras/CE, 10 de Janeiro de 201 7. 
, 0 

Alexandre La )no Bezerra 
Pregoeiro(a) Oficial do MunicIpio 

VONS 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

Pregao n o  2017.01.10.1 
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ANEW I 
TERMO DE REFERENdA 
PREGAO N° 2017.01.10.17 

1. OBJETO 
1.1 - Aquisico de combustIveis, óleos e filtro de óleos destinados ao atendirnent 
frota de velculos pertencentes ao MunicIpio de Porteiras/CE. 

2. OBJETIVO 
2.1 - 0 presente Termo de Referenda tern por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiarn a 
contrataço de empresa, especial izada para o fornecimento de combustIveis e outros, em posto de 
abastecimento próprio, corn vistas ao atendirnento das necessidades dos velculos autornotores que 
cornpOern e aqueles que venharn cornpor a frota de veIculos do MunicIpio de Porteiras/CE. 

3. JUSTIFICATIVA 
2.1 - Tal aquisico se faz necessária para atender as necessidades de abastecirnento dos velculos e 
rnáquinas pesadas pertencentes ao MunicIpio de Porteiras/CE, garantindo a eflcácia das açOes 
executadas pelas diversas Secretarias e 0rgos da Adrninistraco Municipal. 

4. ESPECIFIcAcOES DOS PRODUTOS 
4.1 - Devero ser rigorosarnente atendidas as especificaçöes constantes ia tabela abaixo: 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO 

COMBUST1VEL UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

Oleo diesel conlum (5500) I 75.000 3.21 240750.00 

Oleo diesel S 	1 	. L 100.000 3.34 334.00000 

Gasolina cornurn L 10.000 4.02 40200.00 

OLEO PARA MOTOR UNIDADE QUANTLDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

15W 40 I 318 16.00 5088.00 

MD 400/40 L 120 16.00 1.920.00 

5W 40 L 24 33.00 792.00 

FILTRO DE OLEO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VALOR GLOBAL(RS) 

PSC353 UN!) 4 71.17 28.1.68 

PSI, 962 UN I) 1 30.00 144.00 

PSD 960/I - 970/I UND 4 66.67 266.68 

PL 519 UND 4 31.67 126.68 

PSC 455 UND 5 66.67 333.35 

PSC 493 	 . UN!) 5 67.67 338.35 

PSL 655 UNI) 5 69.00 345.00 

PSL327 UND 10 68.67 686.70 

PSL 55 IJND 8 9.67 157.36 

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDuCAc,.1........ ...... 
............ 

....................... ............ 625.432,80 

[/7 

Porteiras 
C p 

r 
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sEcRETARIADEEDUcAcA0 

COMBUSTIVEL 	 UNIDADE 	QUANTII)ADE 	VALOR UNIT. (RS) 	VALOR GLUbAL() 	0 

Oleo diesel eomwii 	 I.. 	 5.000 	 3.21 	 6.05000 

OLEO PARA MOTOR 	UNIDADE 	QUANTIDADE 	VALOR UNIT. (RS) 	YAW 

	

MD 400/40 	 64 	 16.00 	 1.024.00 

FILTRO DE OLEO 	 UNIDADE 	QUANTIDADE 	VALOR UNIT. (RS) 	VALOR GLOBAL(RS) 

	

PSL 900 	 UND 	 8 	 20.67 	 165.30 

TOTAL - SECRETARIA DE EDucAcAo ............................................................................................ . 17.239,36 

FtJNDO MUNICIPAL DE SAL'DE 

COMBUSTIVEL UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VALOR GLOBAL(RS) 

Gasolina conium L 70.000 4.02 281,400.00 

Oleo diesel comurn (8500) L 8.000 3.21 25 680.0(1 

Oleo diesel SO I. 8.000 3.34 26.720.01) 

OLEO PARA MOTOR UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

5W 40 L 288 33,00 9,504.00 

MID 400/40 L 70 16.00 1,120.00 

FILTRO DE OLEO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VALOR GLOBAL(RS) 

PSL 55 UNI) 72 19.67 1416.24 

PSL78 UND 6 35.33 211.98 

PSL 156 UND 10 66,67 666.70 

PL 119 UND 12 34.33 411.96 

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA(I)E ...................................................................................... . 347.130,88 

FIINF)O MIJrJICIPAI. DE ASISTIN('IA flCIAI 

COMBUSTIVEL UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VALOR GLOBAL(RS) 

Gasolina cornum L. 15.000 . 	 4,02 60300.00 

OLEO PARA MOTOR UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

5W40 L 12 33.00 390.00 

FILTRO DE OLEO IJNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

PSL 55 	. UND 4 19.67 78.68 

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASIS1ENCIA SOCIAL .............................................................. . .... .60.774,68 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAçAO, FINANAS E PLANEJAMENTO 

COMBUSTIVEL UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VLOR GLOBAL(RS) 

Gasohnacomum L 10,000 4.02 tO. 

OLEO PARA MOTOR LJNIDADE QEJANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR CL 

5W 40 L 12 33.00 30600 

FILTRO DE OLEO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

PSL 55 UND 4 19.67 78.8 

TOTAL - SECRETARIA DE ADMIN sTRAcA0, FINANcAS E PLANEJA.VIENTO 
40.674,68 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 

COMBUSTIVEL UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

Oleo diesel conium L 16.000 3.21 5(360.00 

Gasolina coniurn L 8.000 4.02 32160.00 

OLEO PARA MOTOR UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VALOR GLOBAL(RS) 

15W 40 I.. 108 16(10 1728.00 

FILTRO DE OLEO LJNIDAI)E QUAN1'IDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

PL 519 UND 6 31.67 190,02 

TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PIIBLICOS ................................................................. 85.438,02 

CABIN ETE DO PREFEITO 

COMBUSTIVEL t'NIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

Olco diesel S 1 L 8.000 3.34 26.720,00 

Gasolina cornurn L 8.000 4,02 32.160,00 

OLEO PARA MOTOR UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT, (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

SW 40 U 80 16(1(1 1.280.00 

FILTRO DE OLEO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

PSL 327 UND 10 68.67 686.70 

TOTAL. CABIN ETE DO PREFEITO ................................................................................................. . 60.846,70 

PI1NflU 1%4IlNtCIP1 flA (RIANfA P flfl Afifli P.QC'PNTP 

COMBUSTIVEL UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

Oleo diesel comum L 10.000 3.21 32.! 00.1)0 

(..jasollna conluni 	 I.. 	 IOU)) 	 4 .020.00 

- 
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OLEO PARA MOTOR 	. UNIDADE QUANTII)ADE VALOR UNIT (RS) 'A4)R GLOBAL(RS) 

5W 40 L 70 16,00 

FILTRO DE OLEO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VALOR CL 

PSC 493 UND 5 67.67 338.35 

PSI. 655 (!NI) 5 69.00 345.00 

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANçA E DO ADOLES(:ENTF .............................. ...................... 37.923,35 

SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

COMBUSTIVEL UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$) VAE.OR GLOBAL(RS) 

Oleo diesel comum (S500) L. 10.000 3.21 32.10000 

Oleo diesel S 10 L 100.000 334 334.00000 

Gasolina comum L 5.000 4.02 20.1 00.00 

OLEO PARA MOTOR UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. (RS) VALOR GLOBAL(RS) 

15W 40 L 108 16.00 1.728.00 

TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ...... . ......... .. .................... .... ............... .387.928,00 

VALOR TOTAL DO ORAMENTO 	 1.663.388,47 

5. DO VALOR ESTIMADO 

5.1 - 0 valor máxirno admitido para eSta contrataçäo é de R$ 1.663.388,47 (urn rnilhào seiscentoS e 
sessenta e três mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete reais), de acordo corn pesquisas 

-. 	de preços realizadas pelo Municfpio de Porteiras corn empresas atuanles no rarno do objeto licitado. 

6. DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correro a conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal/FUNDEB, corn a dotaço orçarnentária prevista na seguinte rubrica: 

Projeto/Atividade ... 	 - 
10 01 12.361.0022.2.036.0000 3.3.90.30.99 
05 f 	01 12.36 1.0022.2.015 .0 000 3 .3.9 0.30 .99 

01 10.301.0020.2.047.0000 3,3.90.30.01 
11 01 10.302.0027.2.073.0000 3.3.90.30.01 
12 01  08.244.0014.2.063.0000 13.90.399 
04 01 04.121.0011.2.009,0000 - , 	 3.3.90.30.99 
09 01 04.122.0060.2.030.0000 - 	 3.3.90.30.99 
02 01 04.122.0010.2.0 03. 0000 3.3.90.30.01 
13 i 	01 	T 08.122.0024.2066.0000 	. .- 	 3.3.90.30.99 
08 1 	01 	-T 04.122.1801.2.025.0000 3.3.90.30.01 

7. DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagarnento dos produtos sot icitados será realizado. através de empenho, mediante a apresentaço 
das respectivas notas fiscais / fatura setor compet 
pagarnento; 
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 - 0 pagamento será efetuado ate o 300  (trigésirno) dia subsequente a entrega 	 _____________ 

8- DAS 0BRIGAcOEs DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigaçOes do(a) CONTRATADO(A) so as descrirninadas na Minuta Ug 
integrante do Edital, independente de sua Transcrico. 

CLAUSULA NONA - DAS 0BRIGAcOES DA CONTRATANTE 
9.1 - As obrigacOes do(a) CONTRATADO(A) säo as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independerite de sua Transcrico. 

PORTEIRAS/CE, 10 dejaneiro de 2017. 

lonara Leite Tavares 
Ordenador(a) de Despesas 
Gabinete do Prefeito e Vice 

Maria JttnY
CI

i'Silva 
Ordenador(a) 	Despesas 
Fundo N1uni6al de Saude 

6K 
Edina Cleide da Silva 

Ordenador(a) de Despesas 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Francisco 1666n Vidal 
Ordenador(a) de Despesas 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Jo 	 0 

__—Ordenador(a) déDIsesas 
Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Planejamento 

Regina ljlf1Vdiigues Ribeiro 
Ord ,1ador(a) de Despesas 

Fund%'Municipal da Criança e do 
Adolescente 

qLL6--- 
Eliana AlbegueireioAlves 

Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Municipal de Educaçäo 

Secretãria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto 

Cfcoel de Lima 
Ord ho 	de Des esas 

Secretari/IV1unicipal de Obras e Serviços 
7/ 	Püblicos 
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MODELOS DE DECLARAçOES 	 FL 

DEcLARAçA0 I (SUBITEM 4.5.1) 
Pregao n'2017.01.10.1 	

n 
(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devido'direito, 

especialmente para fins de prova em processo IicitatOrio, junto ao Municfpio de Porteiras/CE, que tern pleno 
conhecimento de todos os parârnetros e elementos dos produtos/bens a sereni ofertados no presente certarne IicitatOrio e 
que sua proposta atende integrairnente aos requisitos constantes neste edital. 

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

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

DEC LA R ANTE 

RECONHECER FIRMA 

DEcLARAçA0 II (SUBITEM 4.5.2) 
Prego n'2017,01,10.1 

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo IicitatOrio, junto ao MunicIpio de Porteiras/CE, que concorda 
integralmente corn os termos deste edital e seus anexos. 

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

Cidade/Estado, 

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 

DECLARAcA0 III (SUBITEM 4.5.3) 

Prego n° 2017.01.10.1 

NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ad Municipio de Porteiras/CE. sob as 
penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaco para participar no 
presente certame licitatOrio, bern assim que ficarnos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorr6ncias posteriores, nos 
termos do art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93, 

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

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

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 
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A Prefeitura Municipal de Poteiras, Estado do Ceará. 
Pela presente declararnos inteira subrnissäo aos preceitos legais em vigor, 	D 11 Cal 

Lei n° 8.666/93 e Lei 110  10.520/2002, bern corno as eláusulas e condiçOes da modall 
2017.01.10.1. 

Deelaramos ainda, que no ocorreu fato que nos irnpeca de participar da mencionada Licitaçäo. 
Assurnirnos o comprornisso de bern e fleirnente fornecer as produtos/hens especificados no 

Anew I, caso sejarnos vencedor(es) da presente Lie itaçâo. 
Objeto: Aquisiço de combustIveis, áleos lubrificantes e filtros de cornbustIvel, destinados ao 

atendirnento das necessidades da frota de velculos pertencente ao MunicIpio de Porteiras/CE, conforme 
especificacOes apresentadas no abaixo. 

- Combustiveis 
Especifiao 	 Unad. _ Qtde. 	Marca/ModeloValor unitArio 	 Valor Iotal. 

o diesel comum (S500) 	 L 	 124000 
o diesel S10 	216000 

Esolina comum 	127000 
 

Total: 1 

Lote: 02 - Oleos e filtros 
ItemJpficacao 
0001--qje~~r  15W  40 

Unid. 	Qtde 	rcapiL 	Valor unitr!o Valor Total 
L 	 684 -- 

Lg~002  Oleo para motor MD 400/40 L 	 254 
L 09J Oleo para motor 5W 40 

;0004J 
05 

Filtro de Oleo PL 119 	UND 	 12 
Filtro de Oleo FL 519 	 UND 	1 10 
Filtro de óleo PSC 353 	 UND 	 4 
Filtro de óleo FSC 455 	 UND 	 5 
Filtro de ôIeo PSC 493 	 UND 	 10 
Filtro de óleo PSD 960/1 - 970/1 	 UND 	 4 

1 H 	de ôleo PSL 55 	 UND 	 88j 	 . 	.. - 	. . 
Filtro de ôelo PSL 78 	 6 
Filtro de Oleo PSL 156 	UND 	 10 
Filtro. de Oleo PSL 327 	UND 	 20 
Filtro de ôleo PSL 655 	 UND 	10 
Filtro de ôleo PSL 900 	 UND 	 _L_--------- 

0006j 
10007 
0008j 
0009 
0010 

10011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 Filtro de Oleo PSL 962 	 UND 	 4 

Total: 

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

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

Data:. 

Assinatura do Proponente 

ANEW III 
PROPOSTA PADRONIZADA 
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Prefeitura Municipal de 
GoVERNoMUNICI,31 i) 
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ANEXO IV 	
FL 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, 	JA1L 
Prefeitura 	Municipal 	de 	Porteiras, 	E 	 TRO 

PARA 0 FIM QUE NELE SE DECLARA. 

o MunicIpio de Porteiras, Estado do Ceara', pêssoa jurIdica de direito páblico interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 07.654.114/0001-02, através da(o) Secretaria/Fundo Municipal de ................................. .neste ato 
representada(o) por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas. o(a) Sr(a) . ....................................................... 
residente e dorniciliado(a) na Cidade de Porteiras/CE, apenas denorninado de CONTRATANTE, e de outro 
lado ...................................................................., estabelecida na ........ ... ...................... . ................. inscrita no 
CNPJ/MF sob o 11.0 e  CGF sob o u 0  ...................................neste ato representada pelo(a) 
Sr(a)..................................................... portador(a) do CPF n° ......... ...... ......................... apenas denominada 
de CONTRATADA, resolvern firmar o presente Contrato. tendo em vista o resultado da Lie itaco. na  
modalidade Prego n° 2017.01 . 10. I, tudo de acordo corn as normas gerais da Lei n °  8.666/93 e da Lei n° 
10.520/02, e suas alteraçOes posteriores, med iante clausulas e condicoes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitaco na modal idade Prego n° 2017.01.10.1, de acordo corn a Lei n° 

8.666/93 e Lei 11 °  10.520/02, devidarnente hornologado pelo(a) Sr(a) . ...................................................... 
Ordenador(a) de Despesas do(a) .......................................... 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - 0 presente Contrato tern corno objeto a Aquisiço de cornbustIveis, óleos lubrificantes 

e filtros de cornbustIvel, destinados ao atendiniento das necessidades da frota de veiculos pertencente ao 
MunicIpio de Porteiras/CE, conforme especificacOes constantes no Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, na forrna discriminada no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REA,JTJSTE E DO REEQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 

3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total de R$ ........................... 
3.2 - 0 contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 

autorizado pela Contratant'e. de acordo corn a variaço estahelecida pelo Governo Federal. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relaçäo que as partes pactUarani inicialrnente entre Os 

encargos do contratado e a retribuiço da Adrninistraço para a justa rernuneraco do fornecirnento, desde 
que objetivando a rnanUtengo do equilIbrio econômico-flnanceiro inicial do contrato, na hipátese de 
sobrevirern fatos irnprevisIveis, ou previsIveis, porérn de consequ6116as incalculáveis, retardadores on 
impeditivos da execuço do ajustado, on ainda, ern caso de forca rnaior, caso fortuito on fato do principe. 
configurando álea econ6rnica extraordin6ria e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II. alinea 'd" da 
Lei 8.666/93, devendo ser forrnalizado através de ato adniinistrativo. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
4.1 - 0 presente InstrunIC11to terá vigëncia ate 31/12/2017, a contar da sua assinatura. on 

enquanto decorrer o fornecirnento dentro da vigéncia do rnesrno. 

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODLJTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em enibalagens f'echadas, exceto quando 

se tratar de cornbustIveis, contendo a identificaçäo da data de industrializaçäo e o prazo de validade, sera de 
acordo corn as solicitaçOes requisitadas pela Contratante, devendo os rnesrnos ser entregues irnediatarnente, 
no caso de cornbustIveis, ë ern ate 02 (dois) dias a contar do recebirnento da respectiva Ordern de Cornpra, 
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'Il 
quando se tratar dos demais produtos, ficando a administraço no direito de soliit, -  pei.a_.aque1a_ 
quantidade que Ihe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) pi dp(s) que vierem 
ser recusados porjusto motivo, sendo que o ato do recebimento no importarA a sua aceit 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identifica 	 e 
industrializaço e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 - Caso a Contratante venha optar por entrega prograrnada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalacôes condizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos prod utos. 
5.6 -  0 recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamenie, par efeito de posterior veriflcaço da conformidade do produto 

coni a especificaçâo; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificacao da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

/ 	responsável pela solicitaço e consequenternente aceitaçao. 

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

Tesouro Municipal, corn a dotaço orçamentãria prevista Ila seguinte rLlbriea: 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagarnento dos produtos so!icitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentaço das respectivas iiota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitacäo de 
pagamento; 

7.2 - 0 pagarnento será efetuado ate 0 300 (trigesirno) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGAç6Es DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposicOes do instrumento Convocatório e do Contrato: 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeicäo do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceimos, ocorridos durante sen 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dIvidas em favor de terceiros 
envolvidos na execuço do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuiçoes devidas a 
Previdëncia Social, ObrigaçOes Trabalhistas, Seguros e aos Trihutos A Fazenda POblica em geral; 

8.1.4 - Manter. durante toda a execuco deste Contrato, em compatibilidade corn as 
obrigaçOes por ele assumidas, todas as condicOes de habilitaço e qualificaco exigidas na licitaçéo; 

8.1.5 - Fornecer corn presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato: 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condiçOes contratuais, acréscimos on supressOes que se fizereni 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustiveis, e em ate 02 (dois) dias a contar do 

recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesmo(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Adrninistracao Municipal, estando Os pmodutos, 
salvo os cornbustIveis. todos em embalagens fechadas, contendo a identiflcaço cia data de industrializacäo e 
O prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebirnento no importará em sua aceitaco; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispom 

de instalaçOes condizentes e compatIveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) ponclo-os a salvo 
de possIvel deterioracéo. 
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9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 

Prefeitura Municipal de Poj 
GOVERNO MUNICIPJ4' 

CNPJ n° O7.654.114/OOO1/t 

'3 
IRMO  

0 

9.1.1. Exigir o fiel cumprirnento do Edital e Contrato, bern corn 	naPrestaca. % d/ 
fornecirnento e o cumprirnento dos prazos, 	 n 

9.1.2, Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no forn 	 o(s) 
produto(s) objeto deste Contrato, 

9.1.3. Acompanhar e fiscal izarjunto a Contratada a execuço do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condiçOes estabelecidas neste Instrurnento, bern 

corno zelar pelo cumprirnento de todas as cláusulas contratuais. 

CLAUSULA DECIMA - DAS sANcOEs 
10.1 - A contratada total on parcialmente inadiniplente serâo aplicadas as sançOes dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alteraçOes. 

10.2 - A Contratada, no caso de inadimplernento, ficará sujeita as seguintes sançöes: 
10.2.1 - Advertncia 

10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décirnos por cento) por dia de atraso, ate o liniite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 

10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no més anterior, pelo 
descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 

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

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11,1 - Este contrato poderá ser rescindido Lill ilateralmente pela Contratante, por conveniëncia 

administrativa ou por infringéncia de qualquer das condicOes pactuadas. 
11.2 - 0 no cumprimento das disposicOes especificadas neste Contrato implicará 

autornaticarnente em quebra de Contrato, ensejando resciso administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 

8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administraçao, corn relaçäo as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regularnento dispostas no presente Instrumento. 

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

11.3.1 - Ornisso de pagarnento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimpléncia de qualquer de suas cláusulas por qualqLler uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por inicialiva de unia das partes, mediante aviso por 

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

se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sern que se faça necessário urna cornunicaçäo por escrito corn a 

antecedOncia definida no subitern anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAçAO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alteraçOes que venham a ocorrer neste Instrumento seräo efetuadas 

med iante Teri -no Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAcAO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por aflxaco em local de costume, ate o 51  (quinto) 

dia Otil do inOs subsequente ao de sua assinatura. 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integrarn o presente contrato todas as pecas que formararn 

a proposta apresentada pela Contratada, bern corno eventuais correspondências 
independenternente de transcriçào. 

pcedirnento hcitatórW

'

' 

par  DE 
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro cornpetente para dirirnir quaisquer dãvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Cornarca de Porteiras - CE. 

Declararn as partes que este Contrato corresponde a rnanifestaçäo final, completa e exciusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntarnente corn as testernunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE............................................ 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
Testernunhas: 

1) ......................................................................CPF ....................................... 

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