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ANE2(O I - TERIYIO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO N“ 2901.01/21-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00012801/21
1 - D0 OBJETO
1.1. Registro de preg-os visando futuras e eventuais contrataqﬁes de prestapao de servigzos de locagﬁes de
veiculos destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Barreira/CE.
"1 - DA JUSTIFICATIVA
-.1 - A contratagao dar-se-2'1 pela necessidade da Registro de pregos visando futuras e eventuais contrata;;6es de
prestagzao de serviqzos de locagﬁes de veiculos destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do
municipio de Barreira/CE.
2.2 - Ta] contrataqzao se faz necessaria, para atender as demanda das secretarias em relagao ao servi<;o citado,
considerando que a frota atual nao atende a nec-essidade causando impasses ao seu funcionamento, tendo em vista a
necessidade de melhorar 0 desempenho das atividades das Secretarias.

3 - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
3.1 - A contratacpao para 0 servicgo, objeto deste Termo de Referéncia, esta fundamentada com base na da Lei n°.
8666/93, Decreto 10.024/19, Lei n°. 10.520/02, Lei complementar 123/06, altera<;6es posteriores e demais legislagzﬁes
aplicaveis.
4 - DAS ESPECIFICACOES BASICAS D0 SERVICO
4.1 - A contratada devera executar os servipos encaminhados pela Secretaria requisitante deste municipio mediante
documento habil, emitida pelo setor competente;
4.2 - Utilizar veiculos supra citados, livre de quilometragem, em bom estado de consewagao, com condigziies de
trafegabilidade, e que os mesmos possuam todas as condigﬁes de seguranga para 0 transpofte dos usuarios;
/~43 - A contratada devera responsabilizar pelo motorista, combustivel e manutengao dos veiculos, bem como
Jisponibilizar veiculos reservas para que, em casos emergenciais, 0 servipo nao seja interrompido;
4.4 - A contratada devera fornecer os sen/igos conforme 0 solicitado pelo municipio;
4.5 - Para a realizagao dos serviqzos licitados, 0 contratado, na execuqﬁo do contrato, sem prejuizos das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do objeto dessa avenga contratual, desde que
autorizada pela Contratante até 0 limite maximo de 70% (setenta por cento);
4.5.1 Em hipétese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal de CONTRATANTE com os subcontratados;
4.5.2 A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de vetar a utilizagao de subcontratagao por razﬁes técnicas ou
administrativas.
5 - DA QUANTIDADE, DESCRICAO E ESTl1\/IADO
5.1 - As quantidades, especiﬁcagées e valores, conforme abaixo:
]
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LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PAPULAR

- GABINETE

locaqao de Ol(um)
veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece 0 codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0002

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR - SDA

locaqao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforms
estabelece o cédigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

/'\

12.00

OOO3

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR ~ SITCU

locagao de O1
(O5) pessoas,

(um)veiculo
com

quatro

tipo
(O4)

passeio,
portas,

capacidade para cinco
motor bicombustivel com

poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12 00

OOO4

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR — STDS

locaqao de Ol(um) veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o cédigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00
/'-

OOO5

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR I — SFAP

locacao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com
quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o cédigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

OOO6

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR I — SMEC

locagao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o cédigo nacional de trénsito (manutenoéo corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
OOO7

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR II - SMEC
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locagao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranea conforme
estabelece o codigo nacional de trénsito (manutenqao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00 MES

OOO8

LOCAQAO DE VEICULO TIPO CAMINHONTE 4X4 CABINE DUPLA

Locaoao veiculos tipo caminhonete 4x4, cabine dupla, O4 portas, a
diesel com ar condicionado, dire¢ao hidraulica, contendo todos os
itens de seguranea,
conforme estabelece o codigo nacional de
trénsito, com manutengaopreventiva e corretiva, combustivel pela
contratante.

12.00
/\

0009

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA — SFAP
locaqéo de O1
(um)
veiculo tipo motocicleta, motor 4 tempos com
no minimo 150cc,
destinado ao atendimento das necessidades desta
secretaria, contendo todo
os
itens
de
seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manuteneao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00
0010

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA — SMEC

locaeao de veiculo
tipo
caminhao
com carroceria aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (O3) tres
pessoas, com (02)
duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
os itens de seguranoa conforme estabelece o cédigo nacional de
transito (manutengao corretiva
e
preventiva).
condutor pelo
contratado e combustivel pelo contratante.

10,000 00

OO11

QUILOMETRO

LOCAQAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA — STDS

locaeao de veiculo
tipo
caminhao
com
carroceria
aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (O3) tres
pessoas, com (O2)
duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
os itens de seguranpa conforme estabelece o codigo nacional de
transito (manuteneao corretiva
e
preventiva).
condutor pelo
contratado e combustivel pelo contratante.

/-'\.

10,000.00

0012

QUILOMETRO

LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA SDA

locacao de veiculo
tipo
caminhao
com
carroceria
aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (O3) tres
pessoas, com (O2)
duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
os itens de seguranoa conforme estabelece o cédigo nacional de
transito (manutengao corretiva
e
preventiva).
condutor pelo
contratado e combustivel pelo contratante.

12.00

OO13

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CORROCERIA ABERTA — SITCU

locacao de veiculo
tipo
caminhao
com
carroceria
aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (O3) tres
pessoas, com (O2)
duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
os itens de seguranga conforme estabelece 0 codigo nacional de

RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARRE2 - CE

-3_

\G

s

/57 i

\

-.

i

Estado do Cearé

11;.

005%

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
Prefeitura Municipal de Barreira

3 E I ,
Ar 1

transito (manutenoao corretiva
e
preventiva).
contratado e combustivel pelo contratante.

10,000.00

0014

condutor

pelo

QUILOMETRO

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR II — SFAP

locacao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com
quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranea conforme
estabelece 0 cédigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0015

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO MINI VAN

locagao de O1
(um)veiculo tipo mini van, capacidade para sete
(07) pessoas, com
quatro (O4) portas, motor com poténcia minima
1.4, destinado ao atendimento das necessidades desta secretaria,
contendo todo os itens de seguranea conforme estabelece 0 codigo
nacional de transito
(manuteneao
corretiva
e
preventiva).
condutor pelo contratado e combustivel pelo contratante.
12.00 MES

_,-\

LOTE 002 — LOTE II
0001

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR — SMS NASF

locaqao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao transporte de profissionais do
programa NASF do municipio,
contendo todo os itens de seguranga
conforme estabelece o codigo nacional de transito (manutengao
corretiva e preventiva).
condutor pelo contratado e combustivel
pelo contratante.

12.00

0002

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR IX — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(04)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de trénsito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo

/.-__>

contratante.

12.00

0003

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR I — PSF

locaoéo de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranqa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0004

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR V — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranqa conforme
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0005

estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR VI — PSF

locagao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
0006

12.00

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR VII — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o cédigo nacional de transito (manutencao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

,\_

0007

0008

12.00

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR VIII — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(04)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranea conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenqao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR X — PSF

locaoao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o cédigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo

/--

contratante.
0009

0010

12.00

MES

LOCACAO DE VEUCULO TIPO PASSEIO POPULAR II — PSF

locagéo de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
LOCAQAO DE VEUCULO TIPO PASSEIO POPULAR III — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com
quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranea conforme
estabelece o cédigo nacional de trénsito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
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0011

0012

contratante.
12.00

MES

LOCACAO DE VEUCULO TIPO PASSEIO POPULAR IV — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com
quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
LOCAQAO DE VEICULO TIPO VAN — 16 LUGARES

locaoao de 01

(um) veiculo tipo VAN, capacidade para 16 PESSOAS,

motor DIESEL AR

condioionado
destinado ao transportes de
profissionais do Programa Saude da Familia contendo os itens de
seguranoa conforme estabelece
o oodigo nacional de transito
(manutenoao corretiva e preventiva).
condutor pelo contratado e

/\

combustivel pelo contratante.

12.00
I

MEs

LOTE 003 — LOTE III
0001

LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO—ONIBUS

LOCAQAO DE VEICULO TIPO Micro—6nibus,
capacidade
(vinte e oito)
passageiros, motor a diesel,
destinado ao
transporte de pacientes do municipio,
CONTENDO TODO OS INTES DE
SEGURANCA CONFORME ESTABELICE

(MANUTENCAO CORRETIVA E
pelo contratante.
0002

12.00

O

CODIGO

PREVENTIVA).

minima de 28

NACIONAL

condutor

e

DE

TRANSITO

combustivel

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—I

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de trénsito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

/R

0003

12.00

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—II

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o cédigo nacional de transito lmanutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
0004

12.00

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—III

locaoao de 01
(um) veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
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desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de trénsito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00 MEs

0005

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—IV

locagao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com
quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao
atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
/-\

12.00

0006

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—V

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com
quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranqa conforme
estabelece o cédigo nacional de trénsito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0007

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—VI

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
0008

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—VII

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com
quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

/\

12.00

0009

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—VIII

locaoao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece 0 codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
VALOR TOTAL R$
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5.2 - Os valores de referéncia estimados acima foram obtidos com base nos valores médios obtidos através de
pesqulsas de pregos realizadas junto ao setor competente e anexadas aos autos.
6 - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
6.1 - Cabera a CONTRATANTE:

6.1.1 Oferecer todas as informaeoes necessarias para que a contratada possa fornecer os sen/ieos dentro das
especiﬁcapoes técnicas recomendadas;
6.1.2 Efemar o pagamento, mensalmente, das notas ﬁscais correspondentes;
6.1.3 Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Iicitante ou pelos técnicos da
CONTRATADA;
6.1.4 Rejeitar qualquer servipo executado equivocadamente ou em desacordo com as especiﬁcagzoes constantes no
Edital e Anexos;
6.1.5 Solicitar que seja refeito 0 servigzo que n50 atenda as especiﬁcaeoes constantes no Edital e Anexos;
A.6.1.6 Disponibilizar a CONTRATADA espagao fisico em suas dependéncias para a execugaao de trabalhos simples,
quando neoessario; e;
19.2 Comunicar .->1 CONTRATADA, qualquer irregulariclade no fomecimento dos servigzos e interromper
imediatamente a execugao, se for 0 caso.
7 - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA E EXECUCAO DO SERVICO
7.1 - Cabera £1 CONTRATADA:
7.1.1 - responder, em relaoao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servioos, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuigzoes;
d) indenizaooes;
e) vales-refeicao;
1) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
7.1.2 Arcar com todas as despesas inerentes a realizagzao dos servigos, tais como: motorista se for ocaso, manutengiio,
seguros, taxas, impostos, salarios, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do ﬁel cumprimento dos
servigos propostos, seréio inteiramente de responsabilidade da CONTRATADA;
,__7.l.3 Utilizar funcionarios devidamente habilitados, em conformidade com o Codigo de Transito Brasileiro ~ CTB,
para execucao do objeto contratual que sera de responsabilidade da CONTRATADA;
7.1.4 Substituir os funcionérios nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestacao dos servigzos contratados;
7.1.5 Comunicar previamente a CONTRATANTE, caso haja substituipao de condutor ou do veiculo durante a
execucéio do contrato, apresentando também a documentaeao pertinente aos mesmos;
7.1.6 Utilizar veiculos supra citados, Iivre de quilometragem, em bom estado de conservapao, com condigzﬁes de
trafegabilidade, e que os mesmos possuam todas as oondigzoes de segurangza para 0 transporte dos usuarios;
7.1.7 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao, Estado, Municipio
ou teroeiros, decorrentes da prestagao dos servieos;
7.1.8 Responder pelos danos causados diretamente £1 Administragao do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante a execugao dos sen/ipos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
ﬁscalizaeao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
7.1.9 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fomecimento dos servigos;
7.1.10 A Contratada devera estar em plenas condiqoes de atendimento e efetuar os servieos no prazo maximo de até 3
(trés) dias da data da assinatura do contrato e/ou ordem de sen/ico;
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7.2 A_ obrigacﬁo de manter-se, durante toda a execucéio do contrato, em compatibilidade com as obrigaooes
assumidas, todas as condicoes de habilitaoao e qualiﬁcagao exigidas.
8 - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCLAIS E FISCAIS
8.1 - A Iicitante vencedora cabera, ainda:
8.1.1 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacﬁes sociais previstos na Iegislacao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao manterao
nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
8.1.2 assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagoes estabelecidas na legislagao
especiﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do
fornecimento dos sen/ioos ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
8.1.3 assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos
servicos, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continéncia; e
A 8.1.4 assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudicacao deste
Contrato;
8.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administraoao do CONTRATANTE, nem podera onerar 0 objeto deste
Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
9 - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
9.1 - Os servicos Objeto desta licitacao deverao ser ﬁscalizados por funcionario designado pela Contratante;
9.2 A ﬁscalizacao e/ou acompanhamento sera exercido no interesse do Municipio e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Coniratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, danos resultantes de imperfeicﬁo técnica, vicios redibitorios e, na ocorréncia destes, nao implica coresponsabilidade do Poder Priblico ou de seus agentes e prepostos;
9.3 Quaisquer exigéncias da ﬁscalizacao inerentes ao objeto desta licitacao deverao ser prontamente ateudidas pela
Contratada, sem 6nus para a Contratante. A Contratada e' obrigada a reparar, corrigir, substituir, as suas expensas, no
todo ou em pane, onde se veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorreooes, sem prejuizo da aplicaoao das penalidades
cabiveis.
10 - DO PAGAMENTO
/\10.l - A adjudicataria devera apresentar nota ﬁscal para liquidaoao e pagamento da despesa, no prazo de até 30
(trinta) dias contados do adimplemento da obrigaoao;
10.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota ﬁscal/fatura devera estar acompanhada da comprovacao de regularidade
da licitante vencedora junto a Seguridade Social - CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigzo - CRF ao
Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos Tributos Federais e a Divida da Uniﬁo - Certidao Conjunta da
Uniao;
10.3 - A(O) contratada(o) deverzi a cada pagamento pelos servicos prestados, apresentar guias de recolhimento dos
encargos incidentes na prestaoao dos servioos (previdenciarios, trabalhistas e tributarios);
10.4 - O pagamento sera através de crédito na conta bancaria do fornecedor ou através de cheque;
10.5 - A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacﬁo, as execugoes do servioo nao
estiverem confomie as especiﬁoacoes.
10.6 - A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacoes
devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregao;
10.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigaoao
ﬁnanceira, sem que isso gere direito a alteragao dos precos, ou de oompensacao ﬁnanceira por atraso de pagamento.
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VIGENCIA

MARIA DO SOCORRO FELIPE DA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS
JOSE WELLINGTON GOMES ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESAS
CARLOS ALBERTO SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS
ANTONIO MARTINS BRAGA
ORDENADOR DE DESPESAS
WESLLEY FERNANDES ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESAS
I-IUMBERTO IULIAO DE FREITAS
ORDENADOR DE DESPESAS
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Contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura 0 ﬁm do exercicio corrente.
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

A
PREFEITURA MUNICLPAL DE BARREIRA
PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO
REFJPREGAO ELETRONICO 2901.01/21-PE

Objeto: Registro de pregos visando futuras e eventuais cont"rata<;6es de prestagao de servigzos de locaooes de V81CLllOS
/_glestinados a atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Barreira/CE.
Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentaoéio exigida para a execugﬁo do objeto constantes do Edltal
especiﬁcamente com relagﬁo aos servigos abaixo assinalados:
I

LOTE O01 — LOTE I

I
I

ITEM

0001

I

ESPECIFICACOES
QUANTIDADE
UNIDADE

VALOR UNITARIO

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PAPULAR

VALOR TOTAL

— GABINETE

locaoao de O1(um)
veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de trénsito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES

/-\

OOO2

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR — SDA

locagao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o cédigo nacional de transito (manutengéo corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
OOO3

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR — SITCU

locaoao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado
ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme

estabelece 0 codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
OOO4

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR — STDS
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locagao de O1(um)

veiculo

(05) pessoas,

quatro

com

tipo
(O4)

passeio,
portas,

,

0541,;I G

capacidade para cinco
motor bicombustivel com

poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR I — SFAP

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com
quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
0006

12.00

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR I — SMEC

locaoao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
0007

0008

12.00

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR II - SMEC

locagao de Ol
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
LOCAQAO DE VEICULO TIPO CAMINHONTE 4X4 CABINE DUPLA

Locagao veiculos tipo caminhonete 4x4, cabine dupla, O4 portas, a
diesel com ar condicionado, direoao hidraulica, contendo todos os
itens de seguranga,
conforme estabelece o codigo nacional de
transito, com manutenoaopreventiva e corretiva, combustivel pela

~\

contratante.
0009

12 00

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA - SFAP

locagao de O1
(um) veiculo tipo motocicleta, motor 4 tempos com
no minimo 150cc,
destinado ao atendimento das necessidades desta
secretaria, contendo todo
os
itens
de
seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
0010

12.00

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA — SMEC

locaoao de veiculo
tipo
caminhao
com carroceria aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (03) tres
pessoas, com (O2)
duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
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os itens de seguranoa conforme estabelece o codigo nacional de
transito (manutencao corretiva
e
preventiva).
condutor pelo
contratado e combustivel pelo contratante.

10,000.00

0011

QUILOMETRO

LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - STDS

locaoao de veiculo
tipo
caminhao
com
carroceria
aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (O3) tres
pessoas, com (O2) duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
os itens de seguranca conforme estabelece o codigo nacional de
transito (manutenoao corretiva
e
preventiva).
condutor pelo
contratado e combustivel pelo contratante.
0012

10,000.00 QUILOMETRO
LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA SDA

locaoao de veiculo
tipo
caminhao
com
carroceria
aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (03) tres
pessoas, com (O2)
duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
os itens de seguranoa conforme estabelece o codigo nacional de

v_,\_

transito

(manutengao corretiva

e

preventiva).

condutor

pelo

contratado e combustivel pelo contratante.

12.00

0013

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CORROCERIA ABERTA — SITCU

locaoao de veiculo
tipo
caminhao
com
carroceria
aberta,
capacidade minima de carga 3,5 toneladas, cabine para (O3) tres
pessoas, com (O2) duas portas laterais motor a diesel, destinado
ao atendimento das necessidades desta secretaria, contendo todo
os itens de

seguranga

conforme

estabelece 0 codigo nacional de

transito (manutenoao corretiva
e
preventiva).
contratado e combustivel pelo contratante.

10,000 00

0014

condutor

pelo

QUILOMETRO

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR II — SFAP

locaoao de Ol
(05) pessoas,

(um)veiculo

tipo

passeio,

capacidade para cinco

com

quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo

"&-.

contratante.

12.00

0015

MES

LOCAQAO DE VEICULO TIPO MINI VAN

locagao de 01
(O7) pessoas,

(um)veiculo

tipo

mini

van, capacidade para sete

com

quatro (O4) portas, motor com poténcia minima
1.4, destinado ao atendimento das necessidades desta secretaria,
contendo todo os itens de seguranoa conforme estabelece o codigo
nacional de transito
(manutengao
corretiva
e
preventiva).
condutor pelo contratado e combustivel pelo contratante.

12.00

I

MES

LOTE 002 — LOTE II
0001

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR — SMS NASF

looagao de O1
(um)veiculo tipo passeio,
capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao transporte de profissionais do
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programa NASF do municipio,
contendo todo os itens de seguranga
conforme estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao
corretiva e preventiva).
condutor pelo contratado e combustivel
pelo contratante.

12.00
0002

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR IX — PSF

locagao de 01
(05) pessoas,

(um)
com

veiculo
quatro

tipo passeio, capacidade para cinco

(O4)

portas,

motor bicombustivel com

poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
0003

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR I — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(04)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranea conforme
estabelece o codigo

nacional de transito

preventiva). condutor pelo
contratante.

12.00

0004

contratado

(manutenoao corretiva e

e

combustivel

pelo

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR V — PSF

locaoao de Ol
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00
0005

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR VI — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(04)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00
0006

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR VII — PSF

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima l.O,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00
0007

MES

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR VIII — PSF

locagao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(04) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
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contratante.

12.00

0008

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR X — PSF

locacao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(04)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0009

MEs

LOCAQAO DE VEUCULO TIPO PASSEIO POPULAR II — PSF

locagao de Ol
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,

destinado

ao

atendimento das necessidades

desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece 0 codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva).

contratante.

12.00

0010

condutor pelo

contratado

e

combustivel

pelo

MEs

LOCACAO DE VEUCULO TIPO PASSEIO POPULAR III — PSF

locaoao de 01

(um)

veiculo

tipo passeio,

capacidade para cinco

(O5) pessoas, com
quatro

(O4) portas, motor bicombustivel com

poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece 0 codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0011

MEs

LOCAQAO DE VEUCULO TIPO PASSEIO POPULAR IV — PSF

locaoao de O1
(um)
(05) pessoas, com
quatro

veiculo

tipo passeio, capacidade para cinco

(04) portas, motor bicombustivel com

poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0012

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO VAN — 16 LUGARES

locaoao de 01
(um) veiculo tipo VAN, capacidade para 16 PESSOAS,
motor DIESEL AR
condicionado
destinado ao transportes de
profissionais do Programa Saude da Familia contendo os itens de
seguranoa conforme estabelece
o codigo nacional de transito
(manutenoao corretiva e preventiva).
condutor pelo contratado e
combustivel pelo contratante.

12.00

MEs

LOTE 003 — LOTE III

0001

LOCAQAO DE VEICULO TIPO MICRO—ONIBUS

LOCACAO DE VEICULO TIPO Micro-onibus,
capacidade
(vinte e oito)
passageiros, motor a diesel,
destinado ao
transporte de pacientes do municipio,
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(MANUTENCAO CORRETIVA E
pelo contratante.
12.00 MES

O

CODIGO

PREVENTIVA).

NACIONAL

condutor

e

DE

TRANSITO

combustivel

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—I

locagao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
0003

12.00 MES
LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—II

locaoao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo

nacional de transito

preventiva). condutor pelo
contratante.

12.00

0004

contratado

(manutenoao corretiva e

e

combustivel

pelo

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES-III

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com quatro
(04)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
0005

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—IV

locaoao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com
quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao
atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.
12.00 MES
0006

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—V

locaoao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com
quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

0007

¥

==;‘
.V\\
*
'iL»
CONTENDO TODO OS INTES DE
SEGURANCA CONFORME ESTABELICE

0002

M‘

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—VI

locaoao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(O4)
portas, motor bicombustivel com
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poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranoa conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00
0008

MEs

LOCAQAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—VII

locagao de 01
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(05) pessoas, com
quatro
(O4) portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutenoao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

(_-L‘

0009

MEs

LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO POPULAR/T.PACIENTES—VIII

locagao de O1
(um)
veiculo tipo passeio, capacidade para cinco
(O5) pessoas, com quatro
(04)
portas, motor bicombustivel com
poténcia minima 1.0,
destinado ao atendimento das necessidades
desta secretaria, contendo todo os itens de seguranga conforme
estabelece o codigo nacional de transito (manutengao corretiva e
preventiva). condutor pelo
contratado
e
combustivel
pelo
contratante.

12.00

MES
VALOR TOTAL R$

Valor Global da Proposta por enenso: R$

(

I

).

Por esta proposta, declaramos inteira submissao aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 8.666/93
Propomos executarmos 0 objeto desta licitaoao, obedeoendo as estipulacoes do correspondente Edital e as suas
especiﬁcaooes, e asseverando que:
a) 0 prazo do validade desta proposta é do : 60 dias
_-b) as condigoes de pagamento s50: Mensa]
c) todos os componentes do despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salaries,
encargos trabalhistas, previdenciérios e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de
exigéncia legal ou das condiooes do gestﬁo do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preoos ofextados,
d) 0 prazo do entrega/ oxecuoao do objeto licitado é do acordo com contrato.
Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

\3~
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Anexo HI - modelo "a"

DECLARACAO

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitaq-50 do edital do PREGAO n°
2901.01/21-PE.

Anexo III - modelo "b"
_

DECLARACAO
N
Declaramos sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitacao no
PREGAO n° 2901.01/21-PE, ciente da obrigatoriedade dc declarar as oconéncias posteriores.

Anexo III - modelo "c"
DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao edital do PREGAO n.° 2901 .01/21-PE, que nao possuimos em nosso quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condiqao dc aprendiz, a partir de 14 anos, nos IGTITIOS do inciso XXXIII do art. 7° da Constituioao
Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).

ANEXO IlI- modelo "d"

DECLARACA' O DE ME/EPP
que a empreS3.
Declaro, sob as pena s da Lei,' par a habilitaoﬁo no(a) PRE GAO n° 2901.01/21-PE,
' itos estabelecidos no Art. 3 ° d a
c-umpre os requls
_
, inscrita no CNPJ n.
' ° 11 488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e
Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.
.
' aLei Complement ar.
49 da refend
O

que essa empresa esta apta a usuﬁuir do tratamento favorecido eslabelecido nos artigos 42 ao

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
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ANEXO IV
PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS N” 2901.01/21-PE
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Aos

, 0 Municipio de

, com sede na <<

, nos termos da Lei n°

10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicaveis,
em face da classiﬂcaoao da proposta apresentada no Pregao para Registro de Precos n° 2901.01/21-PE,
RESOLVE registrar os precos para (objeto licitado), tendo sido os referidos preeos oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classiﬁcada em primeiro lugar no certame supracitado.
/.-\

LAUSULA PRIIVLEIRA - DO OBJETO

Registro de preoos visando futuras e eventuais contratagoes de prestaeao de servicos de locaooes de veiculos
destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Barreira/CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS
A presente Ata de Registro de Preg-os tera validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Paragrafo primeiro: Durante o prazo dc validade desta Ata de Registro de Precos, a CONTRATANTE nao estara
obrigada a adquirir os produtos citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preoos,
podendo fazé-lo por meio de outra licitaoao, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaoao de
qualquer espéoie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneﬁciario do registro, a preferéncia de
fornecimento em igualdade de condiooes.
Paragrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preoos o fornecedor assume o compromisso de
atender, durante 0 prazo de sua vigéncia, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na integra, todas as condiooes
estabelecidas, ﬁcando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo descumprimento de quaisquer de
uas clausulas.

ZS

I

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Podera utilizar-se desta Ata de Registro de Preoos qualquer orgao ou entidade da Administraoao Pilblica Municipal
que nao tenha panicipado do certame licitatorio, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
Paragrafo primeiro: Os Orgaos e entidades que nao participarem do Registro de Preoos, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preoos, deverao manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os
Possiveis fornecedores e res P ectivos P re"os
P a serem P raticados, obedecida a ordem de classifica9 ao.
Paragrafo segundo: Cabera ao fornecedor beneﬁciario da Ata de Registro de Preoos, observadas as condiooes nela
estabelecidas, optar pela aoeitaoao ou nao do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde
que este fomecimento nao prejudique as obrigac;-oes assumidas com o Contratante.
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Paragrafo terceiro: As aquisiooes adicionais por outros orgios ou entidades nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preoos.
CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, 0 local e 0 prazo de entrega dos bens deverao ocorrer de acordo com as especiﬁcaeoes contida na
ordem de compra, nao poclendo ultrapassar 0 prazo do 15 (quinze) dias da expedioao da mesma.
Paragrafo Unico: A empresa que nao cumprir 0 prazo estipulado sofrera as sanooes previstas no item 27 do Edital
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alteraooes.

CLAUSULA QUINTA - no PAGAMENTO
#0 pagamento sera efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota ﬁscal), discriminada de
sordo com a nota de empenho, apos a conferéncia da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser
designado pela contratante. Observado 0 recebimento defmitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com
discriminaoao dos bens, juntamente com 0 Tenno de Recebimento, sera esta atestada e encaminhada a administraeao
da entidade contratante para ﬁns liquidaoﬁo.
Parégrafo Primeira: O pagamento seré oreditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bane-aria ou
cheque nominativo, o qual ooorreré até 30 (trinta) dias corridos do reeebimento deﬁnitive dos materiais, apos a
aoeitaoao e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Paragrafo Segundo: Sera prooedida consulta "em sitios oﬁciais" antes do pagamento a ser efeluado ao
FORNECEDOR, para veriﬁcaoﬁo da situaoao do mesmo, relativamente as condiooes exigidas na contrataoao, oujos
resultados serﬁo impressos e juntados aos autos do processo proprio.
Parégrafo Terceiro: Caso haja aplicaoao de multa, 0 valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente
na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferenea sera cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessario.
Afarégrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nﬁo tenha concorrido de
.lguma forma para tanto, ﬁca convencionada a taxa de atualizaoao ﬁnanceira devida pela contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fomecimento, mediante a aplicaoao da seguinte
formula:
EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratorios
N = numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = peroentual da Taxa anual = 6%
I = Indice do compensagzao ﬁnanceira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365
365

&
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A compensaeﬁo ﬁnanceira prevista nesta condioao sera cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apos a ocorréncia.
CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos so estara caracterizada mediante solicitaoao do pedido do bem.

O fomeeedor ﬁcara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega
deles deoorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecuoao total ou parcial do objeto do Pregao para Registro de Preeos n° 2901.01/21-PE, a Administraeao da
,~e_ntidade contratante poderé, garantida a prévia defesa, aplicar as forneoedoras as seguintes saneoes:
I - Adverténcia, que sera aplioada por meio de notiﬁcaoao via oﬁcio, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabeleeendo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para que a empresa licitante apresente justiﬁcativas para o
atraso, que so serao aceitas mediante crivo da Administraoao;
H - multa de 0,l% (zero virgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaooes estabelecidas,
até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nao entregues, reoolhida no prazo méximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez cornunieada oﬁcialmente;
HI - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material nao entregues, no oaso de inexecueao total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, oontado da oomunicaoao oﬁcial, sem embargo. de
indenizaeao dos prejuizos porventura causados ao contratante pela nao execueao parcial ou total do contrato.
Parégrafo Primeiro - Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administraoao Publica, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citaoao e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da
punieao ou até que seja promovida a reabilitaoao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a lioitante
que oonvocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao oelebrar 0 contrato, deixar de entregar a
Adocumentaoao exigida para 0 certame ou apresentar doeunierltagao falsa, ensejar 0 retardamento da execueao do seu
Jbjeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execueﬁo do objeto pactuado, comportar-se de modo inidoneo
ou cometer fraude ﬁscal.
Parégrafo Segundo - As saneoes previstas no inoiso I e no paragrafo primeiro desta olausula poderao ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “H” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.
Paragrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a empresa fomecedora pela sua diferenea, a qual sera descontada dos pagamentos devidos pela Administraoao ou,
quando for o oaso, cobrada judicialmente.
Parégrafo Quarto - As penalidades serao obrigatoriarnente registradas junto ao cadastro de fomecedores da entidade
contratanteno, e no caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser desoredenciado por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas no Edital e das demais cominaooes legais.
CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
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A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposieoes contida
s no art. 65, da Lei n°

8.666/1993.

Parzigrafo Primeiro: O preco registrado podera ser revisto em face da eventual reducao daqueles praticados no
mercado, ou em razao de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Paragrafo Segundo: Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preco
praticado no mercado, 0 Contratante convocara o fornecedor, visando a negociacao para reducao de precos e sua
adequaoao ao praticado pelo mercado.
Parégrafo Terceiro: Frustrada a negociacao, o fomecedor sera liberado do compromisso assumido.
,~Paragrafo Quarto: Na hipotese do paragrafo anterior, o Contratante convocara os demais fomecedores, visando
orual oportunidade de negociaoao.
Parégrafo Quinto: Quando 0 preco de mercado tomar-se superior aos preg-os registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Contratante podera:
I - Liberar o fomeeedor do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade, conﬁrmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicag-50 ocorreu antes do pedido do fomecimento;
II - Convo car os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociacao.
Parégrafo Sexto: N50 havendo e"
“xito nas negociacoes, o Contratante procedera a revogacao da Ata de Registro de
Precos, adotando as medidas cabiveis para obtei1950 da contratacao mais vantajosa.
CLAUSULA NONA - DAS CONDICCES DE RECEBHVIENTO
DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
O recebimento do objeto constante da presente ata esta condicionado a obsewéincia de suas especiﬁcacoes
" técnicas,
Aamostras, e quando couber embalagens e instrueoes, cabendo a veriﬁcacao ao representante designado
pela
ontratante.
Paragrafo Primeira: Os produtos deverﬁo ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverao ser entregues no
endereco constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas ﬁscais;
Parzigrafo Segundo: Serao recebidos da seguinte fomiaz
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior veriﬁcacao da conformidade do material com as
especiﬁcaooes constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especiﬁcacoes técnicas.
II - Definitivamente, apos a veriﬁcacao da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqiiente aceitacfio,
mediante a emissao do Termo de Recebimento Deﬁnitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias uteis apos o
Tﬁue
" bimento provisorio.

CLAUSULA DECIMA - 1) O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
RUA LUCIO TORRES, 622- CENIRO
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O Fomecedor tera o seu Registro de Preoos cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especiﬁco,
assegurado o contraditorio e ampla defesa:
0 A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos fortuitos ou de foroa maior;
- o seu preeo registrado se tomar, comprovadamente, inexeqiiivel em funcao da elevacao dos precos de mercado dos
insumos que compoem o custo do material.
0 Por iniciativa do Ministério da Justiea, quando:
- nao aceitar reduzir o preoo registrado, na hipotese deste se tomar superior aqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condicao de habilitaeao ou qualiﬁcacao técnica exigida no processo licitatorio;
/\_ por razoes de interesse piiblico, devidamente, motivadas e justiﬁcadas;
nao cumprir as obrigaooes decorrentes da Ata de Registro de Precos;
- nao comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Precos;
- caraeterizada qualquer hipotese de inexecucao total ou parcial das condicoes estabelecidas na Ata de Registro de
Precos ou nos pedidos dela decorrentes.
0 Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigéncia da Ata;
- quando nao restarem fomecedores registrados;
Em qualquer das hipéteses acima, concluido o processo, a contratante fara o devido apostilamento na Ata de Registro
de Preeos e informara aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem deregistro.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO E EMISSAO ms ORDENS
DE COMPRA
As aquisicoes do objeto da presente Ata de Registro de Preeos serﬁo autorizadas, caso a caso, pela contratante.
/“Paragrafo Unico: A emissao das ordens de fornecimento, sua retiﬁcacao ou cancelamento, total ou parcial, sera
igualmente autorizada pelo orgﬁo requisitante.
CLAUSULA DECIIVIA SEGUNDA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
O licitante registrado na Ata de Registro de Preoos estara obrigado a fomecer, quando solicitados, quantitativos
superiores aqueles registrados, em funcao do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo
com o§ 1° do ant. 65, da Lei n° 8.666/93.
Parégrafo Primeira: Na hipotese prevista no item anterior, a contrataoao se dara pela ordem de registro e na razao
dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parégrafo Segundo: A supressﬁo dos materiais registradas nesta Ata podera ser total ou parcial, a critério da
Administracao, considerando-se 0 disposto no paragrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - nos PRECOS E ITENS DE FORNECIMENTO
RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BAIQEIRA - CE
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Os preoos ofertados pela empresa classiﬁcada em primeiro lugar, signataria da presente Ata de Regi
constam do Encarte, que se constitui em anexo a presente Ata de Registro de Preeos.
stro de Precos,
Parrigrafo Unico: Os precos, expressos em Real (R$), serao ﬁxos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Precos.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR
A empresa fomecedora compromete-se a cumprir as obrigacoes constantes no edital e contrato, sem prejuizo das
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
M5850 obrigagzoes do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Paragrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, apos a efeti
entrega dos materiais e emissao do Tenno de Recebimento Deﬁnitivo;
va
Paragrafo Segundo: Acompanhar e ﬁsoalizar a execucao do Contrato por intermédio do ﬁscal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alteracoes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregao para Registro de Precos n° 2901.01/21-PE e a proposta da empresa classiﬁeada
em 1° lugar.
Paragrafo Primeiro: Os casos omissos serﬁo resolvidos pelo Pregoeiro, com observancia das disposicoes constantes
das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicaveis.
Paragrafo Segundo: A publicacao resumida desta Ata de Registro de Preco na imprensa oﬁcial, condicao
indispensavel para sua eﬁcacia, sera providenciada pelo Contratante.
/xfaragrafo Terceiro: As questoes decorrentes da utilizagzao da presente Ata, que nﬁo possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no foro da cidade de BARREIRA, com exclusao de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, ﬁrmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, n
presenca das testemunhas que também o subscrevem.
21
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C.N.P.J. n°
CONTRA TANTE

de

C.N.P.J. n°
CONTRATADA(O)
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

O(A)

, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na

sob o n°

, inscrito no CNPJ (MF)

, representado pelo(a) Sr.(a) _

inscrita

no

CNPJ

e, de outro lado 3 ﬁrma

(MF)

sob

o

n°

,

estabelecida

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)
CPF (MF) n°

, residente na

integrantes 0 Edital do Pregao n°

, portador da Cédula de Identidade n°

SSP/_ e

, tém entre si justo e avenoado, e celebram o presente Instrumento, do qual sao partes

e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e

CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.520/'02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 OBJETO
"1. O presente Contrato tem como objeto Registro de prei;-os visando futuras e eventuais contratacoes de prestacao de servieos de
.oca<;6es de veiculos destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Barreira/CE.
CLAUSULA SEGUNDA - D0 VALOR DO CONTRATO
l. O valor deste contrato, de RS ........................... ..(................................ ..).
2.
O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste, antes de _/_/_, hipotese na qual podera ser utilizado o indice

IGP-M da Fundaq-ao Getiilio Vargas.
3. Os quantitativos indicados na Planilha de Formaoao de Pregos constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no

Pregao 2901.01/21-PE sao meramente estimativos, nao acarretando a Administraoao do CONTRATANTE qualquer obrigag-ao
quanto a sua execugao ou pagamento.
CLAUSULA TERCEIRA - D0 AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacao do Pregao n°

, realizado com fundamento na Lei n°

10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais nonnas vigentes.
CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
1. A execuoao deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ao pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiooes de direito privado,

na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

'“'JLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
1. O prazo de vigéncia deste Contrato tera inicio em _/_/_ extinguindo-se em _/_/_, com validade e eﬁcécia legal apos
a publicag-ao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.
CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Cabera ao CONTRATANTE:

l.l - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE para a entrega dos
produtos;
1.2 - impedir que terceiros fomec;-am os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as infomiacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que nao aprescntarem condicoes de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicaoao a ser feita pelo Servico de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizacao de Fornecimento expedida pelo Serviq-o de Almoxarifado, 0 fomecimento
dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fomecimento dos produtos e interromper imediatamente o
fornecimento, se for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO -
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1. Cabera a CONTRATADA:

1.1 - responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servioos, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;

c) taxas, imposros e contribuigoes;
d) indenizacoesg
e) vales-refeioao;

1) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as nom1as disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vinvulo
empregaticio com o orgao;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identiﬁcados por cracha, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e proc-edimentos de controle e ac-esso as dependéncias do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente a Administracao do CONTRATANTE on a terceiros, decorrentes dc

’“~=ua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ﬁscalizacao ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando
esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fomecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorizacao de Fomecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do
CONTRATANTE, no prazo de 3 (tres) dias uteis apos o recebimento da Autorizacao de Fomecimento expedida pelo do Servioo
de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condicoes de consumo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do recebimento da comunicaoao expedida pelo Servieo de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Servico de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessario; e
1.10 - a obrigacao de manter-se, durante toda a execug-ao do contrato, em compatibilidade com as obrigaq-oes assumidas,
todas as condicoes de habilitagao e qualiﬁcacao exigidas no Pregao n°
.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. A CONTRATADA cabera, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na legislacao social
e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaooes estabelecidas na legislaqao especiﬁca

Ade acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do fomecimento do
produto ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possfvel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fomecimento do produto,
originariamente ou vinculada por prevenoao, conexao ou continéncia; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudicacao deste Contrato.
2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao transfere a

responsabilidade por seu pagamento a Administracao do CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o

CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES GERAIS
1. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculaoao de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagao da
Administraq-ao do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontral'ar;ao de outra empresa para 0 fornecimento dopproduto objeto deste Contrato.
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CLAUsULA DECnvIA - Do ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
1. Este contrato sera acompanhado e ﬁscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando o CONTRATANTE,
permitida a contrataoao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de infonnacoes pertinentes a essa atribuicao.
2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse ﬁm deverao ser solicitadas a
Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do

Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

CLUASULA DECnvIA PRIMEIRA - DA ATEsTA¢Ao
1. A atestaoao das faturas correspondentes ao fomecimento do produto cabera ao Chefe do Servigo cle Almoxarifado do
CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse ﬁm.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fomecimento do produto de que trata 0 objeto, esta a cargo da dotacao orcamentaria orgao 02-Gabinete do
Prefeito unidade(s) 01-Gabinete do Prefeito, orgao O3-Sec. de Finanoas, Admin. e Planejamento unidade(s) 01-Secretaria de
'“°inaneas, Administraoao e, orgao 05~Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario unidade(s) 01-Secretaria Municipal de
Jesenvolvimento, orgao 07-Secretaria Municipal de Saude unidade(s) O1-Fundo Municipal de Saude, orgao 18-Sec. do Trabalho

e Desenv. Social unidade(s) 01-Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento, orgao 17-Sec. de Inﬁ-aest. Transp. e Cont. Urbano
unidade(s) 01-Secretaria de Infraestmtura, Transporte, orgao 04-Sec. Municipal de Educ-aoao e Cultura unidade(s) 03-Secretaria

Municipal de Educaoao .

CLAUSULA DEcnvIA TERCEIRA - Do PAGAMENTO
l. A CONTRATADA devera apresentar nota ﬁscal para liquidacao e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante

ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fomecedor no prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentaoao dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota ﬁscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de comprovaoao de recolhimento dos
encargos previdenciarios (INSS e FGTS), Certidao Conjunta da Uniao e CNDT, em original ou em fotocopia autenticada.

3. O CONTRATANTE re-sewa-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da ate-stagao, os produtos fornecidos nao estiverem
em perfeitas condieoes de consumo ou em desacordo com as especiﬁcacoes apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidaoao qualquer obrigacao ﬁnanceira, sem que
isso gere direito a alteraoao dos pregos, ou de compensacao ﬁnanceira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto,
ﬁca convencionado que a taxa de compensaoao ﬁnanceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
'\<:on"espondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = Ix N x VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

l= lndice de compensacao ﬁnanceira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
365
I = (6/ 100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensaoao ﬁnanceira prevista nesta condigao sera incluida em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAD Do CONTRATO
1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administraoao do
CONTRATANTE, com a apresentaoao das devidas justiﬁcativas.
/2’
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CLAUsULA DECnvIA QUINTA - Do AUMENTO 0U SUPRESSAO
1. No interesse da Administraoao do CONTRATANTE, o valor inicial amalizado deste Contrato podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acréscimos ou supressoes que se ﬁzerem
necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre 0 valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressoes resultante de acordo
celebrado entre as partes contratantes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigacoes assumidas, a
Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoesz
1.1 - adverténcia;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecucao tolal, recolhida no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contado da comunicaoao oﬁcial;
'\1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o méximo de 10% (dez por cento)
.obre 0 valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustiﬁcadamente ou por motivo nao aceito pelo

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitacao ou a Autorizag-ao de Fomecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8
da Cléusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oﬁcial;
1.4 - multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até 0 maximo de 10% (dez por cento)

sobre 0 valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustiﬁcadamente ou por motivo nao aceito pelo
CONTRATANTE, atender parcialmente a solicitapao ou a Autorizacao de Fomecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da

Clausula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicaoao oﬁcial;
1.5 - suspensao temporaria de participar em lioitacao e impedimento de contratar com a Administracao do do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administrag-ao Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitaoao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Contrato;
2.2 - nao mantiver a proposta, injustiﬁcadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidoneo;
2.4 - ﬁzer declaraoao falsa;
2.5 - cometer ﬁaude ﬁscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execuoao do Contrato;

2.7 - nao celebrar 0 contrato'
~

I

2.8 - deixar de entregar documentaoao exigida no certame;
2.9 - apresentar documentacao falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao no Cadastro de
Fomecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Administraoao do

CONTRATANTE, em relaoao a um dos eventos arrolados no item 2 desta Clausula, a CONTRATADA ﬁcara isenta das
penalidades mencionadas.

5. As sanooes de adverténcia e de impedimento de licitar e conlratar com a Administraeao do CONTRATANTE, poderao ser
aplicadas a CONTRATADAjuntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECnvIA SETIMA - DA REsCIsAo
1. A inexecuoao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
2. A rescisao do Contrato podera ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administraqao do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notiﬁcando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a temio no processo da licitaoao, desde que haja conveniéncia para a
Administracao do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a maléria.
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3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e ﬁmdamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato ﬁca vinculado aos termos do Pregao n°
, cuja realizacao decorre da autorizaoao do Sr(a).

, e da proposta da CONTRATADA.

CLAUsULA DECIMA NONA - Do FORO

1. As questoes decorrentes da exeeucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente, serao processadas e
julgadas no Foro do Municipio de BARREIRA, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para ﬁrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (tres) vias de igual teor e fonna, para que
surtam um so efeito, as quais, depois dc lidas, sao assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA,
e pelas testemunhas abaixo.
'“
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TESTEMUNHAS: 1.

2.
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