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PREGÃO PRE E C IAL N". 003/2016-CMI 
Processo nu. 003/2016 
Modalidade: Pregão Presencial 
Data de Emissão: 26/02/201 6. 
Datn d a Licitação: 09/03/201 6. 
llor a d a Licitação: 08b30min. 
Tipo d e Licitação: Menor Preço por item. 
Unidade AdministraHva : Câmara Municipa l de lpuciras. 
Dotação O rçamcn tá ria: O 1.0 1.0 1.031.01 O 1.2 .00 1-33.90.30.00. 

A Câmara Munictpal de Jpueiras, através d e sua Pregoeira Ofictal. loma público aos 
mteressados, que no dia 09 de Março de 20 16, na sala de Reuniões t.la Câmara Muutcipal, à 
Rua Ccl. Manoel Mourão. s/n° - Centro - lpuciras - Ceará realizará licttação na modalidade 
de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para fornecimento dos produtos t.le 
ronm1 parcelada, conforme objeto descrito neste Edital, Ludo de conformidade com as regras 
estipuladas no Lei n° I 0.520, de 17/07/2002. Decreto 3.555, de 08/08/2000. Lei 
Complementar 123/2006 de 14 dezembro de 2006, aplicando-se, substdiariamentc, no que 
couber. a Lei 8.666, de 2 1/06/93, com suas a lterações c demais exigências deste Edttal e 
seus anexos. 

Cons tituem anexos do presente edital : 
Anexo I: Tem1o de Referência 
Anexo 11: Minuta de Contrato 
Anexo Jll : Modelo de Declaração que cumpre as ex igências de habilitação. 
Anexo N : Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
Anexo V: Modelo de Credenciamento 
Anexo V I: Modelo de Carta Proposta da Licítanre 
Anexo VII : ~todclo de Carta de Apresentação da Documentação 

I. DO OBJETO 
1.1. Constllut objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
DESTINADOS AO ABASTECTMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E 
LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE U>UElR.AS-CE, devidamente relacionados e 
cspeci ficados no Tcnno de Referência - Anexo I. 

2. DIA, HORA E LOCAL DO RECEBIMENTO DA DOCUME TAÇÃO. 
2.1. O reccbtmento da documentação c dos envelopes relativos à proposLa e a habthtação 
será efetuada da scgttinte ronna: 
2. I . I. No dia 09 de 1\larço de 2016, às 08h30m.in, recebimento da dcclnração que cumpre 
as ex tgências de habilitação, declaração que é microempresa ou empresa de pequeno porte 
(quando for o caso) o atestado de adimplência e os envelopes contendo as propostas de 
preços c documentação de habtlitação dos mtcrcssados cret.lcnciados, que deverão ser 
entregues em envelopes separados e fechados. 
2. J .2. O endereço para a entrega da documentação c abcrturn dos envelopes é: 
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CÂMARA MUNICfPAL DE IPUEIRAS CF.ARÁ 
Sala de Rcumões 
Rua Cel. Manod Mourão, s/n'' Centro lpuc1ras - Ceará. 

3. DA CO OIÇÓE GERAl PARA PAil.TICIPAÇÃO 
3. I.- Poderão part1c1par desta hc1taçào toda c qualquer fim1a md1v1dual ou soc1edade 
regularmente cstabclccJdus no País, que SCJa especializada c credenciada para o 
fornecimento dos produtos, c que satisfaça a todas as exigências do presente Ed1tal, 
cspcci fi c ações c nom1as. de acordo com os anexos relaciOnados. 
3.2 A participação no licitação importH towl c irrestrita subm1ssão dos proponentes às 
condições deste l:.dllal. 
3 3 Em conformidade com a Lc1 Complementar 12'\, de 14 de dc1cmbro de 2006, em seu 
artigo 48. mc1so I. alterado pela Lc1 Complementar l..t7, de 07 de agosto de 2014. e ta 
licitação destina-se a participação e'\clush a de microempresa~ - \tE e empresas de 
pequeno porte - EPP 
3 4. Não poderão concorrer, d1rcta ou indiretamente. nesta licitação: 
JA. l . Empres~ que não seJam enquadradas como nucroempresa ou t!mprcsa de pequeno 
porte, de acordo com a lcgJsluçiio federal 
3.4.2 Empresas em estado de falência, de concordmn, de d1ssoluçào ou ltqu1daçào; 
3.4.3 Empresas que tenham sido declaradas 1111dôncns por qualquer órgão da Administração 
Publica, d1rcta ou md1reta. 1-cderal, Estadual, Munic1pal ou Distnto federal bem como as 
que estejam pumdas com suspensão do dirc1to de contr.ttar ou hcllar com a Admimstração 
Pública; 
3.4.4 Servidor de qualquer órgão ou entidade VInculada a Câmara Municipal de lpue1ras, 
bem assim a empresa da qual tal servidor scju ~ocio, dirigente ou responsáveltl!cnico. 

4. RE PRE ENTAÇÃO E CREDENCIAME ' fO 
4 . 1. Cada licllante aprcscmar-sc-á com um rcprc:--cntunte legal que. devidamente munido de 
credencial. será n úmco admi tido a intervir em todas as fases do procedimento !Jcitatóno, 
quer por escrito, quer oralmente, respondendo ass1m, para todos os efeitos. por sua 
representada 
4.2. Nenhuma pessoa fis1ca. ainda que credenciada por procuração legal. poderá representar 
mms de uma hcllantc. 
4.3. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, os quais 
farão parte dos <lUtos do processo: 
a) Cópia a11tellttcada de documemo de 1demtjicaçtio com foto do represemanre a •;er 
credenciado, 
h) Tratando se dC' r(!presentame legal, o Estatuto Social. Contrato t:;oc wl ou outro 
mstrumento de R('glstro Comercial, 110 tjllol SC!Jom e.\pressos os potl<.•re~ para eterc:erem 
direttos e ussw11ir obrigações em decorrência de tal im estidura: 
c) Tratando-.<ie de procurador, PROCf..,RAÇ~fo plÍhiKa ou parllculor, onde no caso da 
particular dt!\'L'rCJ ~er reconhec:tda a fimw em curtono c:ompeteme. e ambas outorgando 
eTpressamente. podere.~ ao mandatárro pura famw/ar ofertas e ltmce.~ de preços. bem 
como, praticar em toda.~ as fases do proc:edmwmo licita tório os demais atos pertmemes ao 
certame. acompanhada da documentação descrita 110 item anterior e de 11111 documento de 
ulentl}icação com foto do repre.'ientante le~.:al da emprem; 
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c/) Declaração de cwnprtmento da.\ comliçõe,\ ele ltabilitaçào (·I VEXO 111); 
e) Declaração de Mtcroempresa ou Empre.ça de• Pequeno Porte (ANEXO 11 '). 
f) Comprol'Uçào de Adtmplência atral't!s da aprew!lltaçào do Ate'itado de Adimplência 
emtttda pela Câmara Mtmtclpal de lpttell'a.\ (.I solicitação do Ate.\ftldo de1·erá ser feita 
através de rt:quertmL·nto (!.çc rrto. as.çimulo pelo n:spomávcl/egal da empresa. c protocolado 
jumo a Cámara Mw11ctpa/ com autecedê11cta mmima de 24 (1•ínte i! quatro) horas data 
marcada para ahertum dM pmposras e documento:, de habdttoçào). 
4.4. O credenciamento dos interessados será efetuado antes da apresentação dos envelopes 
contendo a documcntnçào c propostas. no mesmo local de apresentação dn documentação. 
4 .5. Todos os documentos referentes ao presente CREDENCIAMJ:.NTO dcvcrào ser 
apresentados em ong111nl ou por cópsa autcntscada em cartóno competente. 
4 6 Na falta ou mcorrcçào dos documentos cxsgsdos no credencsam..:nto. a empresa não 
poderà fonnular nO\ as ofertas c lances de preços na fase da dssputa de preços, nem se 
manifesta r durnnte o transcurso do Pregão. não podendo ainda interpor recurso, 'a lendo-se. 
par.t todos os efeitos. dos termos de sua proposta escnta. 
4 7 Todos os crcdcncsados pelas licitantes deverão permanecer na sessão até a conclusão 
dos proced1mcmos, mclustve ass111ando a ata rcspcctiva, sob pcmt, de preclusão do direito 
ao prazo recursal 

S. DA APRE E TAÇÁO DA I)ROPO TA OE PREÇO E DA OOCUI\IENTAÇ ÃO 
DE HABTLITAÇÀO 
S I A declaração que atende todru. a::; extgêncsas de habilitação. a dcclamção que a licitante 
é mtcrocmprcsa ou empresa de pequeno pone, o atestado de adsmplêncm, a Proposta de 
Preços e a Documentação de Habilitação dc,erão ser apresentadas no local. dsa e hora 
determinados ncslc edital, <t proposta c a documentação de habilitação serão apresentados 
em cmdopcs scpamdos. devidamente fechados c rubncados no fecho. asssm denominados. 
Envelope n.0 I : Proposta de Preços~ c 
Envelope n:• 2 : Documentos de Tlubilitnçüo. 
5.1.1. Os envelopes dcvcrJo conter. em suas pnrtcs externas. os seguintes dileres: 

A PREGOEIRA da 
CÂMARA MUNICIPAL DE fPUEfRAS 
EDITAL DO PRL·GÀO N.n 003 20 16-CMJ. 
ENVELOPE n " I PROPOSTA DE PRrÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N." ........................................ .. 

A PREGOEiRA da 
CÀMARA MUNICIPAL DI: IPUl:.IRAS 
CDIT AL DO PREGÃO N n 003. 20 I 6-CM I 
FNVELOPE n o 2 - DOCUMEl'<"TOS DC IIABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.0 

..................................... . 
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6. DA PROPO TA DE PREÇOS 
6 1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em duas 'ias. na lingua portuguesa. saJ,o 
quanto às exprcssõc~ técnicas de uso corrente, rcd1g1da com clareza. sem emendas. rasuras 
ou entrclmhas. dev1damentc datada, assinada c rubncada todas as folhas pelo representante 
legal do licitante proponente. comendo· 
6. 1. 1 C arta Proposta da Licitante - Anc'o VI. nome ou razão socml, endereço completo 
c número do Cadastro Nac1onul de Pessoa Jurid1ca- CNPJ, no Ministério da .. uenda. 
6.1 .2. Plamlha de Preços com especificações claras, completas e mmuc10sas dos produtos 
ofcrcc1dos. c dcmoi~ cumcteristicas técnicas tlcta lhadas que possibilitem sua avaliação, com 
respectivas quantidades, preços unitário c total, conforme Termo de Referência Anexo I, 
para os itens que li1er a oferta, em real, expressos em algansmo e por extenso, de fonna 
clara e prec1sa. hm1tado ngorosamente ao objeto desta hc1tação. sem alternam as de preços 
ou qualquer outro cond1ção que mduza o julgamento a ter ma1s de um resultado, 
6.1.2 I. Em caso de d1\ ergênc1a entre os preços umtáno e total, sera cons1derado o pnmetro 
c entre os expressos em ulgunsmo e por cxtcn ... o. prevalecerá o último; 
6. 1 3. Declarnçào expressa de que nos preços conudos na proposta escnta c naqueles que, 
porventura, vierem a ser ofertados por mero de lances verbais C'\tão mcluídos todos os 
custos e despesas, tais como: rmposros, taxas, roynlt1cs, fretes e outros, confonne Anexo VI 
- Carta Proposta du L1c1tuntc; 
6 I 4 Prazo de validade da proposta não mfenor a 60 (sessenta) dtas, a contar da data de sua 
abertura; 
6 1.5. Prazo de enhega do~ produto~. não superior a 12 (doze) horas. contados da data e hora 
de recebimento da ordem de compra. 

7. DO RECEBil\IENTO E DA ABERT RA DO ENVELOPE 
7.1. A rcumão pam receb1mcnto da documentação c abertura dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços c Documentos de Il abrhtaçào sl.!rá pública e dirigida pela Pregoeira. 
7.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoe1ra para recebimento da documentação e dos 
envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação, não mars serão admitidos 
novos proponentes, além dos ja crcdcncrados, dando-se mício ao rcspecuvo recebimento. 
7.3 Receb1das à documentação e os em clopcs. serão imcaalmente conferidas às 
declarações. de cumpnmcnto das condtções ue habalnaçào e, ~e houver das licitante" que 
declararam ser microempresas ou empresas de pequeno pane. 
7..+. As licitantes que não apresentarem a d\!claraçào de cumpnmcnto das cond1ções de 
habalttação lerdo os envelopes de propostas de preço-. e documentos de habilitação 
devolvidos. não participando do certame ltcrtatóno. 
7.5. Se a licitante não apresentar a declaração que é microempresa ou empresa de pequeno 
porte. não poderá part1capar deste certame lu;itntóno. 
7 6. Para as dcma1s llcatantes. serão aberto!> os envelopes contendo as Propostas de Preços 
que serão rubncndas pelo Pregoeira c pelos pan.ac1pnntes que o deseJarem, procedendo à 
\ cn fi cação da conformidade das mesmas com os requ1sitos cstabelectdos no instrumemo 
convocatório. 

8. DOS C RITÉRIOS DE JULGA\IE TO, FORMULAÇÃO DO LA C E E DA 
ADJ UDICAÇÃO 
R I. Para julgamento das propostas será adotado o cntcno de menor preço por item. 
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R 2 As propostas apresentadas serão micialmcnh: analisadas, quanto aos aspectos forma1s, 
th. especificações. qualidade e dtscrimmaçào dos produtos propostos, em atendimento as 
cx1gênctas do Edital. somente as propostas ~provadas serão constdcrndas para a fase de 
classificação de preço'>. 
8.3. Scriio desaprovadas as propostas que não atenderem as extgcnctas do presente Edual c 
seus Anexos. seJam omtssas ou apresentarem trrcgulandades ou defettos capaz~ de 
dificultar o JUlgamento. 
~.4. As propostas de preços aprovadas serão lidas para conhecimento de todos e, o Prcgoetra 
classificará o hcuantc autor da oferta de menor preço por item, c àqueles que tenham 
apresentado ofertas com preços de até I 0% (dc7 por cento) supcraorcs rclauvamcnte à de 
menor preço, confbm1e disposto no inctso VI 11 do artigo 4" da 10.520/2002 
8.4 1. Quando não forem venficadas. no mmuno, 03 (três) ofertas cscntns de preços nas 
condtçõc~ dcfimdas actma. o Pregoctrn ela s11icará as melhores propostas subsequcntes, até 
o max1mo de 03 (três). para que seus proponentes parttcipem da fase dos lance~ 'erbais, 
quaisquer que seJam os preços ofcrec1dos nas suas propostas escntas, conforme d1sposto no 
mc1so IX , do artigo 4°, da Lei 10.520/2002 
R.4 2. O empate real entre do1s ou mats licitantes somcme ocorrerá quando houver tgualdade 
de preços entre as propostos escritas c quando não houver lances para definir o desempate. 
Neste caso o vencedor ocorrerá por meio de sorlcJO a ser rcali7ado durante a sessão do 
presente Pregão. 
8.5 Aos lacuantcs classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances "erb,u:, e sucessivos. de valores disllntos c decrescentes. mic1ando-se pelo últtmo 
classificado c prosseguindo-se com os dcmat~ licitantes em ordem decrescente de 
classificação. 
8.5. 1. Os lance~ vcrba1s destinam-se a cobrtr o lunce do pnmeiro class1 ficado. ou seJa. tem 
de ser, obragatoriamcntc. mfcnor a este, não sendo accllos lances para tgualar vülores. 
8.5.2. A cles1st~ncia do ltc1tantc em apresentar lance verbal, quando con\'ocado pelo 
Pregoeira, implicará no suo exclusão da etapa de lances verbais e no monutcnção do último 
preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
8.5.3 Quando nenhum licitante apresentar muts lance. será declarada encerrada a etapa 
compettuva de lances c ordenadas às propostos, exclusivamente pelo critério de menor 
preço. caso haJa pat11c1pação de microempresas ou empresas de pequeno porte no certame. a 
Pregoeira dará a preferência de contratação ao; mtcrocmprcsas c cmprc~as de pequeno porte, 
da forma estipulada no llem 8.9 adtante 
8.5.4 Dcfin1do o menor preço obtido para a contmtação. a Pregoeira examinará a 
accuabilidadc da primc1ra c lassíticadn, quanto a cxcqu tbll1dadc ou cxccsslbi lidadc, 
conforme o valor estimado paro a contratação. 
8.5.5. Caso não se rcalt/Cm lances verbais, u Pregoeiru exam.inaní a proposta escrita de 
menor preço do item, quanto a excquab11Jdadc c o respccuvo ,·a lor estimado fornecimento 
dos produtos. 
8.5.6. Serão desclasstlicadas as propostas que apresentem valores po1 Hem simbólicos. ou 
Irrisórios. de valor 7cro. cxccss1vos ou mamfcstamcntc mexcquJve1s 
8 57 Sendo aceitável J proposta classificada de menor preço. ou seJa. em pnme1ro lugar, e 
após a classificação de todos os 1tens, seni aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação dos ltcllantes classificados em pmneiro lugar. para confinnação das suas 
condições habtlitatóno-; 
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X 5 8. Constatado o atendimento das ex1gências de habilitação fixadas no Fdual c seus 
Anexos. será declarado pelo Pregoeira o licllonte 'cncedor. sendo-lhe adjudicado a 
contratação do objeto do 1lem 
R.6 A Pregoeira poderá negoc1ar com a proponente detentora do menor preço, a redução do 
valor para o fomecunento dos produtos. em todos as fases do certame 
R.7. Se a proposta classificada em pnrne1ro lugar não for aceitável ou o seu autor não 
atender aos requ1s11os de hab1htação, n Pregoc1ro examinam a oferta subscquentc. na ordem 
de classdicação. até a apuração do hcuante que atenda a rodas as cx1gêncms do Edital. 
mclusive quauto à documcuração de habi lituç.ão. o qual serã c.Jeclarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado à contratação do objeto do ítem 
8.8. O licituntc declnrudo vencedor deverá apresentar ao Prcgoe1ra, proposta escnta de 
preços contemplanc.Jo o lance final ofertado, no prnLo máximo de 24 (vmte c quatro) horas 
após o encerramento deste pregão A titulo de cclcndadc a hcuante poderá 1mpnmtr sua 
proposta final tão Jogo se dê o encerramento da sessão. para que 1sso ocorra a Câmara 
Municipal dispombll11ara um computador com Impressora para a hc1tuntc 1mpnm1r sua 
proposta final. 
8.9 Não será acena, c;ob qua1squer htpótescs. nem desculpas de erro de dig1tnção ou outras, 
des1stênc1a das propostas escritas após a entrega dos envelopes que contenha as propostas de 
preços, nem tão pouco será admitida à desistência dos lances ofertados, SUJeitando-se o 
proponente dcsastentc às penalidades estabelecidas na Lc1 I 0.520/2002. Le1 8.666/93 c suas 
alterações posteriores. demais leg1slação pertmcnte e as seguintes sanções 
R 9 I mulLa de 20°o (vmte por cento) sobre o ,·olor total da proposta retirada ou deststtda. 
recolhida ao Tesouro Municipal no prazo má\m1o c.Je I O (dez) dtas apos a confinnaçâo da 
desastênc1a c notificação de recolhimento pela Càrnara Municipal. 
8.9.2. declaração de madnnplêncaa JUnto a Câmara Mumctpal de lpucmas, c 1mped1da de 
ltcitnr c contratar com u Câmara Mumc1pal pelo período de 12 (doze) meses. 
X I O. Sera admuido apenas O 1 (um) licitante vencedor para cada item. 
8 11 . Da reunião la' n:tr-sc-á a ta c1rcunstancmda, na qual serão regastradas as ocorrências 
relevantes c que. no final, deverá ser assinado pela Pregoeira e licitantes presentes. 
R 12. Não será motiVO de desclassificação s1mplcs omissões que seJam irrelevantes para o 
entendimento da proposta. que não venham causar prejuí~o para a Câmara Mumcipal e nem 
firam os d1rc1tos dos dcmuts hcttantes. 
8 13. Sera publicado com a afixação no Quadro de Av1sos desta Câmara Mumc1pal, o 
resultado desta ltcttaçào com os licitantes vencedores por item. 

9. DO CRITa::RJO DE ACEITABILIOADE 0 0 PREÇOS 
9 I . Os preços a serem cotados deverão levar em conta os praticados no mercado. atendidas 
as pecultandndcs locots 
9.2. Os prl!ços devet ão ser cotados por unidade c global. 
9.3 Deverão ser computados nos preços propo~tos do fornecimento dos produtos, todos os 
tributos. encargos. royalties, taxas, seguros c impostos, mclusi\ c fretes, carrego e 
descarrego, que serão d\! total responsabilidade da proponente. 
9 4 Os preços ma:\lmos admuados por nem são os valores do orçamento est1mado da 
Càmara Mumc1pal de lpue1ras. que ficará sob a guarda da Pregoeira par.1 classificação final 
das propostas c ncgocançào de preços com os I icttnntes. 
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1 O. 00 OOCUME TOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.0 2) 
lO 1 Os proponentes deverão apresentar no E n velope n° 2 - " Documentos d e 
Habilitação", os que demonstrem atendimento às exigências que são mthcadas a segt.Jir: 
1 0.2. A documentação apresentada deve comprovar. 

I 0.2. 1. Rclativamcntr n situação jurídica: 
a) Cédula de identidade; 
b) Registro comercial. no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. em se 
tratando de sociedades comerciais, c, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores: 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civas, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
e) Decreto de autorização, devidamente publ icado. em se tratando de empresa ou socaedade 
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcaonamento 
expedido pelo órgão competente. quando a atividade assim o exigir: 

1 0.2.2. Relati"amente à r egula ridade fiscal c trabalhista : 
a) Comprovante de mscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contnbuintes estadual. relativo ao domicilio ou a sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação. 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Ncgath a de Tributos e 
Contnbuiçõcs Federa1s c Oh-ida Ativa da Umão, com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN 
N° I. 751, de 02110/2014: 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - CND Estadual, do domicilio ou sede da 
Licitante. ou outra equivalente. na forma da Lei; 
e) Prova de regulan dadc Jlmto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRS, 
através da Certidão de Regularidade com FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 
f) Prova de mex1stência de débitos madimplidos perante a Justiça do Trabalho. medaante 
apresentação de Certadão Negativa de Débitos Traballustas - CNOT, cmtllda pelo Tribunal 
Superior do Trabalho ou outro órgão da Justiça do Traba lho. 

10.2.3. Relativamente à qualificação econômico-financeira : 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 
licitante; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úllimo exercício social. já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa si tuação finance1ra da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços pro' isórios; 
b.l . A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de 
LiqUJdez Geral (LG), LiqUJdez Corrente (LC) c Grau de Endividamento (GE), resultanres 
da aplicação das fórmu las: 

LG = Ativo CucuJantc + Realizável a Longo Prazo maaor ou 1gt1al a 1,00 
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Passivo Ctrculante f Fxigível a Longo Pra7o 
LC Ati\o C'trculante mator ou tgunl a 1.00 

PasSI\ o Ctrculante 
G E = Passi\'O C'trculantc 1- E:ugtvel a Longo Prn7Q menor ou 1gual a O. 75 

Allvo total 
10.2.4. Paro as hc1tantcs que estejam regulanncntc inscritas no Cadastro de 1-omcccdores c 
Prestadores de Scrv1ços da Câmara Munic1pal de lpuciras, a apresentação do Certificado de 
Registro Cadastral - CRC tia pessoa jurldic:a .mhMitui toda a ltabilitaçtio j urldica, de vendo 
o liciuwte apresentar junto ao CR C t)S tifJCIImelltos q11e comprmrem Sllfl reg11laridllde 
fisc:a/, traballti\ ta e q11alijicação ecfm ôm il'n-flnanceira. O Certificado de Registro 
Cadas tral poder6 .\er re..alidaflo 011 alllaliuuw. caso alg11m doc11me11to e<;teja vencido, 
com a apreseutaçtio do documento atuali:;ado 110 ato da apresentação da docume11tação. 
I 0.3. Excepc10naltdadc para as M 1crocmprcsa ou 1- mprcsa de Pequeno Porte. 
1 0.3. 1. As Mtcrocmprc!\as ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação ex1g1da, havendo alguma rcstnção na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prn1o de até 05 (cmco) daas ute1s, cujo termo lniCtal corrcsponderá ao 
momento em que a ltcllantc for declarada v..:nccdora do certame. prorrogável por igual 
período, para a rcgulanLaçào da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, c 
cm1ssào de cventuaas certidões negativas ou positivas com efeito de ccrt1dão negattva. 
I 0.3.2. A prorrogação do pra1o estipulado intctalmcntc deverá sempre ser concedida pela 
Câmara Mumc1pal quando requerida pelo licitante, a não ser que e.x1sta urgência na 
contratação ou prn7o msuficacnte para o empenho. devidamente justificados. 
I O 3 3 A não rcgulan7açào da documentação, no pra7o previsto acama. amphcara 
decadência do direuo à contrnt.ação. sem prCJUÍIO das sanções prev1stas no art 81 da Lea 
8 666 '93. com suas alterações postcnorcs. sendo facultado ao Prcgoc1rn con' ocar os 
licitantes remanescentes. na ordem de classtficaçào, ou revogar a licttação, 
I 0.4. Os licitantes deverão apn:sentar ainda: 
I 0.4. 1. Carta de apresentação da documentação, confonne modelo constante do Anexo VI, 
que constará: 
I 0.4 I I Declaração de que não há fato nnpcdtlivo de participar de lic1taçõcs ou de 
contratar com qualquer órgão da Adnumstração Públtca. obngando-sc a mformar a 
superveruênc1a de ocorrências posteriores: 
I O 4 I 2 Declamção da ltcatame, em cumpnmcnto ao d1sposto no lnctso XXXIII do Art 7<> 
da Constituação e no lncaso V do art 27 da Lct n" 8.666 93, inclu1do pela Le1 n" 9854/99. 
que não mantém relação de trabalho notumo, pengoso ou insalubre com menor de 18 
(dc70tlo) anos c de qualquer trabalho com menor de 14 (cator7e) anos, saho na condição de 
aprendi~. 

I 0.5. Não serão acc11os protocolos de entrego ou o;oltcitação de documento em substnuição 
aos documentos requeridos no presente Edital c seus Anexos. 
1 0.6. Os documentos poderão ser apresentados em onginal ou cópia autcnltcada por tabeltão 
de notas, exceto os documentos exped1dos pela tlllcmel, CUJas autcnllctdadcs deverão ser 
confirmadas mcd1ante consulta ao respectivo sttc. que o cxpedtu. ou por publicação em 
órgão de 1mprcnsa ofictnl. 
I O 7. Documentos apresentados com a 'altdadc expirada acarretarão a indbJittaçào do 
proponente. Os documentos relativo~ à rcgulnndade fiscal e qualificação econômico
financeira, que não possulrcrn prazo de valtdodc, somente serão acc11os os emaudos com 
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da1a não excedente o 30 (trinta} dias de antecedência da data prcvtsta para apresentação dao; 
propostas 

ll.DA i l\JP G AÇ- ODO ATO CO \'OCATÓRIO 
11 I. Ate 02 (dOIS} d1as utc1s ames da da1a lixada para recebimento da" propostas. qualquer 
pessoa poderá sohcttar esclarecimentos. prov1dcnc~as ou Impugnar o ato comocatono do 
J>rcgão. 
li 1.1 . Caberá a Pregoeira dccid1r sobre o pedido de Impugnação do l:.d1tal no pra1o de 24 
(vinte e quatro) horas, confonne estabelecido no & I" do art. 12 do Decreto n o 3.555 2000 
I I 1.2. Acollmlo o pcdtdo de impugnação contra o ato convocatório, scru dcstgnada nova 
data para a realizaçilo do certame. 

12. DO RECl..R O E DA HOMOLOGAÇÃO 
12 I . No linal da sessão, apos declarado o \Cncedor, qualquer ltc1tanh! podera mamfestar, 
mouvadamcntc. sua mtcnção de interpor recurso. quando Lhe será conccd1do o pra7o de 03 
(três) d1as para apresentação das ruõcs do recurso. licando os dcma1c:, IICtLantcs, desde logo. 
mtunados para apresentar as contrarrazões, c.:m igual número de tltas. que começarão a 
correr no tém1mo do pra1o do recorrente, sendo-lhes assegurada vista uncd1nta dos autos. 
12.2. A falta dc.: muntfestaçào imediata c mol1vada do licitante importará a decadência do 
diretto de recurso c conscquentcmcntc haverá a adjudicação do ohjcto da licitação pela 
Pregoeira ao vencedor 
12.3. O acolhtmcnto do recurso importará a invalidação apenas dos ato!i msuscctívets de 
a pro\ eJtamcnto. 
12.4. A pettção poderá ser feita na própna sessão de rccebtmento c. se oral. será reduzida a 
tcnno em ata 
12 5 Após decidtdo!i os recursos c constataua a rcgulandadc dos atos proccdtmentats, a 
autoridade competente homologará a adjudicação do objeto ao licitante \encedor 

13. DO CO T RATO 
13 I. Ser.lla\ rado contrato com a empresa adJ udtculártu com "tgêncra até 31 de dezembro de 2016. 
13 2. A execução do Contrato será acompanhada c liscaltzada por c:,crvtdor da Câmara 
Mumctpal de Ipuctras. designado como rc.:prc.:scntante da Contratante. que anotará. em 
rcg1stro propno, todas as ocorrências relaciOnadas com a execução do contrato. 
detenninando o que for necessáno à rcgulanlação das faltas ou dcfe1tos obser. ados e 
atestara as notas liscats do fomcctmento dos produtos. para fins de pagamento. 
13.3. O lic1tante vencedor deverá comparecer para fínnar o Contrato. no prazo de 05 (cmco) 
dias úteis, contados da dota da convocação 
13.4. Como condiçàu para celebração do Contrnto, o ltcatantc vencedor deverá manter as 
mesmas cond1ções de hJb1litação exigidas na ltcttaçào 
13.5. Na lupótcsc de a adJudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o 
Contrato c não apresentar jusulicauva porque não o fez, a Câmara Munic1pal convocará a 
segunda empresa classtlicada c. ass1m. sucesstvamcnte. na ordem de classtficação. 
obedec1do ao d1sposto nos mc1sos XXII c XXIII. do art. 11. do Decreto n.0 3 555 2000 c § 
2", do Art. 64. da Lc1 n.u 8 666/93. 
l3.6. O presente Edital c seus Anexos, bem como a proposta do ltcttnnte \·cnccdor, farão 
parte mtcgrantc do Contrato a ser finnado, tndcpendentcmcnlc de transcrição. 
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14. DA OBRIGAÇÕES DO FOR ECEDOR 
14. 1. Arcar com todas as despesas, <.hrctas ou mdtrctas, do fornecimento dos produtos, 
transportes, tmpostos, taxas, encargos. seguros e oulros, decorrentes do cumprimento das 
obngações assumtdas, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de lpuctrns 
14.2. Substituir às suas expensas. todo c qualquer produto entregue em desacordo com as 
especificações exigidas c padrões de qualidade exigidos, com defeito, 'icto ou que "ier a 
apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia ou prazo de validade. 
14.3. Rcsponsabilizur-se pelos danos causados diretamente ã Câmara Municipal ou a 
tercetros, decorrente de sua culpa ou dolo pelo fornecimento de produto em desacordo com 
as especificações extgtdas e nom1as pertmentcs. 
14.4. Rcsponsabthzar-se pela fiel entrega dos produtos no pra.w estabelecido. 
14 5. Prestar todos os csclarcctmentos que forem solicttados pela Câmara Municipal , 
durallle a execução destn aquisição. 
14.6. Acettar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários. até 25% {vinte c cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma do art. 65 , parágrafos I e 2 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumtdns. todas as condições de habtlitação c qualificação extgtdas na ltcttaçào. 

15. DA OBRIGAÇÓE DO CONTRATANTE 
15 I. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 
denlro das nonnas c condições deste processo de venda. 
15.2. Rejettar no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obngações 
assumtdas pelo fornecedor 
15 3. Indicar o representante da Câmara para acompanhar c fisca ltzar a execução do 
contrato, bem como para atestar o recebimento dos produtos. 
15.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

16. DA E"JTREGA E DO RECEBI I\tENTO 
16. 1. O fornecimento dos produtos ObJeto da ltcttaçào. serão reccbtdos. conferidos c 
atestado seu recebimento por sen idor autoruado pela Câmara Mw1icipal de lpueiras. 
16.2. O local de abastcctmcnto será no máxtmo a ctnco qut lômclros de dist5ncta da sede da 
Câmara Municipal de lpueirns. 

17. DO ACO 1PANHAMENTO E DA FI CALIZAÇÃO 
17. 1. O fornecimento do~ produtos será acompanhado c fiscalizado por representante 
dcstgnado para este fim pela Câmara Munictpol de lpuctras. 
17.2. O representante anotará em regtstro proprio todas as ocorrências relacionadas com o 
fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defettos observados. 
17.3. As decisões e prm idências que ultrapas::.arcm a competência do representante deverão 
ser soltcJtadas aos seus superiores, em tempo hábil . para a adoção das medidas 
convenientes. 
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17.4. As contratadas poderão manter prepo~to, acei to pela Câmara Munacipal de lpuearas, 
durante o período de fornecimento do~ produtos. para representa-la sempre que for 
necessário. 

18. DO PACA \ lE T O 
18 1. O pagamento scra fc11o por me1o de cheque ou ordem bancá11a, no prn7o de até 30 
(trinta) dias, a contar da certificação de que os produtos foram accuos. med1ante a 
apresentação de Nota Ftscai/Fatura contendo a de~crição dos produtos, quantidades, preços 
unitários c o valo• totul, nota de entrega atcsléldn c comprovante de rccollumento de multas 
apltcadas. se houver 
18 2. No caso de eventual atraso de pagamento. o valor devido de' cró ser acrescido de juros 
moratórios de 0.5 °'o (cinco décimos por cc:nto) ao mês, apurados desde a data acuna referida 
até a data do cfcuvo pagamento. calculados "pro rata die", sobrl! o valor da nota 
fiscal fatura. 
18.3. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condu;ões iniciais de 
habthtaçâo quanto a ~ltuaçiio de regulandade da contratada. 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAME T ÁRIA 
19. 1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquistção dos produtos 
correrão por conta de recursos do Duodccuno repassado pelo muntcipio de lpueiras na 
segumte dotação orçamentana: O 1.0 1.0 1.031 .0 I O 1.2.001-33.90.30.00 

20. DA A ÇÓE A DMI'I T RATI V . 
20. 1. Pela tncxecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Câmara Mumcipal poderá, 
garantida a prévJa defesa. apltcar às licitante!\ vcncedor.ts as seguintes sanções. quando for o 
caso: 
I udvenêncin; quando descumprir qualquer ch\usula do contrato. inclusive prazo de entrega. 
11 multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atroso no entrega e por 
descumprimento de ob1 igações estabelecidas neste Edital de Pregão, até o máx1mo de 15% 
(qumzc por cento} sobre o valor dos produtos não entrct,rucs, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) d1as corndos. uma vez comuntcada ofic1almeme; 
lll multa de l5°'o (qumze por cento) sobre o \alor dos produtos não entregues. no caso de 
inexecução total ou parc1al do obJeto contratado. recollllda no pra?o máximo de 15 (quinze) 
dtas corndos, contados da comunicação ofictal. sem embargo de mdentzaçào dos preJuízos, 
porventura causados a Câmara Municipal de lpueiras, pela não execução parcial ou total do 
contrato. 
20 2. Ficará impcdtda de ltcatar e de contratar com a Administração Públtca, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos. garanttdo o direito prévio da Citação e de ampla defesa, enquanto 
perdurar os mot1vos dctcnmnantcs da puntção ou ate que seja promovtda a reabthtação 
perante a própria autoridade que aplicou a pcnaltdnde. a licitante que convocada dentro do 
prazo de validade da sua proposta. de1 xar de entregar a doctunentaçiio ex1g1da para o 
contrato ou apresentar documentação fal~a. enseJar o retardamento da execução do seu 
objeto, não mantt' er a proposta, tàlhar ou fraudar na execução do objeto pactuado. 
comportar-se de modo tnadonco ou cometer fraude fiscal. 
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20.3. As sanções prcvastas na alínea 1 do sub-atem 20.1 c sub-item 20.2 deste atem poderão 
ser aplicadas JUntamente com as das alíneas 11 c 111 do sub-item 20.1, facultada a defesa 
prevaa do mtcrcs~ado. no respectivo proccs~o. no prazo de 05 (cmco) daas utcis 
20 4. Se a multa for de valor supenor ao valor da Nota de Empenho, alem da perda deste, 
responderá a contratada pela sua diferença. a qual sera descontada dos pagamentos devados 
pela Câmara Mumcapal ou. quando for o caso cobrada judicialmente. 
20.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de l'ornecedor ou 
Prestador de Servaços do Câmara Municipal de lpuetras. da respectiva empresa contratada, e 
no caso de suspensão de licitar, a comratada deverá ser descrcdcnciudu por agual período. 
sem prejuízo das multas previstas no edatal c dias demais cominações legnts 
20 6. Não serão accuas JUStaficativas posteriores a adjudicação aos vencedores. por parte da 
hcatante que não poderá manter a proposta SCJ3 cscnta ou por meao de lance, com a 
jusuficauva que houve erro na formulação. l!ngano nos preços ou erro de digllação da 
proposta, não sera admauda a des1sténcaa da proposta para estes casos. "cndo a licatantc 
pcno.Jizada com a apta cação de multa. conforme pre\ ista no item R I O I, declaração de 
anadoneadadc c impedada de licitar com a Admimslraçào peJo período de 05 (canco) anos. 

21.- DA RE CI ÃO CONTRATUAL 
21.1. A Cãmara Munic1pal de Ipueiras podcra rescindir o contrato, mdcpcndcntcmcntc de 
qualquer interpelação JUdicaal ou cxtraJudicaal se a contratada. 
a) Paralisar o fomccamcnto por um período supcnor a 05 (cinco) dia!; corridos. contados a 
partar do prazo ma~amo para a entrega, detcrmanado neste Edual c baseados na data do 
recebimento da ordem de compra emitida pela Cãmara Municipal de lpucarns 
b) Fornecer os produtos em desacordo com as cspecaficaçõcs exagada-.. 
c) Não cumprir ou cumprir irregularmente a~ cláusulas contratuais ou a legislação vigente: 
d) Cometer reiterados erros na execução dns entregas dos produtos, 
e) Ceder ou tronsfenr, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos, 
f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recajr oo processo de insolvência sobre 
qualquer de seus dmgcntes. 
21 2. Declarada ,, rescasào contratual em decon-ência de qualquer um dos fundamentos do 
nem antenor. a contratada receberá cxclusa\amcntc o pagamento dos produtos fomecados c 
recebados. dcduztdo o valor correspondente as multas porventura existentes 
21.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer ~'PI!cie seja a que título for, SI! o 
contrato v1er a ser rescindido em dccorrcncaa de descumpnmento das normas nele 
estabelecidas. 
21.4. Independentemente do disposto nesta clausuln, o contrato podcrtí ser rescindido por 
livre decisão da Oimara Municipal de Tpuctras, a qualquer época, sem que caiba a 
contratada o direito de reclamação ou indeni.taçào a <.tualquer título. gamntindo-lhe apenas, 
o pagamento dos produtos fornecidos c dcvadamcntc rcccbados. 

22. FRAUDE E CORR PÇÃO 
22.1. As lacl!antc~ dcvcr.io obsen ar os maic; altos padrões ctacos durante o processo 
ltcatatório e a execução do contrato, estando SUJI!ilas às sanções pn!' astas na legislação 
brasileara. 
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23. OA OI .. PO IÇÓE GERAl 
23.1. Fica assegurado à Câmara Municipal de lpue1ras o d1re11o de 
23 1. 1 Ad1ar a data de abertura da presente ltcitaçiio. dando conhecimento aos interessados. 
nottlicando-sc às licitantes que Já tenham rc11rado o Edttal, com a antecedência de pelo 
menos 24 (vmtc e quatro) horas, antes da data mtctalmcnte marcada. 
23.1.2 Anular ou revogar. no todo ou em parte, o presente Pregão. a qualquer tempo. desde 
que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou llltcrcsse público. dando ciência aos 
mteressados, 
23.1.3 Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, 
fixando novo pmzo. não infenor a 08 (0110) dJUs úteis. para a abertura das propostas, a 
contar da publicação das alterações. 
23.2. A participação neste Pregão 1mpllcará occllaçào mtcgral e trrctratuvel das normas do 
Edital c do Termo de Rl!fcrência. bem como na obsen âncta dos preceitos lega1s c 
regulamentares. rcssah ados o direito de Impugnação c recurso. 
23.3. É facultada a Prcgoc1ra ou à Autondade Supcnor. em qualquer fase da licitação, a 
promoção de d1llgênc1a destinada a esclarecer ou complementar a instrução do proccs.,o, 
vedada à mclusão pos1enor de documento ou mformaçào que dcvena constar no ato da 
sessão públicu. 
23.4. O objeto da presente lictlaçào poderá sofn.:t acréscimos ou supressões. confonnc 
pre\JSto no§ I" do Art 65 da Lei 8.666 93 c & 21

\ lnctso 11 do Art. 65 da [ Cl nu 9.648/98. 
23.5. A atuação do lacttnnte \'enccdor perante a Pregoei~ assim como na execução do 
Contrato. será registrada no Cadastro de Fornecedores da Câmara Mumcipal de lpueiras, c 
constará do:. certificados c declarações solicitadas. 
23 6 A Pregoeira e sua equ1pe de apolo, no Interesse público, poderão relevar om1ssõcs 
puramente fonnnis. desde que não reste mfnng1do o princípio da vmculaçüo uo instrumento 
convocatório. 
23.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legJtimtdadc das mformações e dos 
documentos apre~cntados em qualquer fase do licitação. 
23 8. Será(ao) lavrada(s) ata(s)do(s) trabalho(s) dcscnvolv1do(s) em ato publico do pregão. 
será assinado pelo Pregoe1ra. ressaltando-se que poderá constar a a smatura da equipe de 
apolo, sendo-lhes facultado este direito. 
23.9. Os proponentes assumem todos os custos de preparação c apresentação de suas 
propostas e a Câmara de lpucirns não será, em nenhum caso, rcsponsá\'el por estes custos, 
mdependcntemcnte da condução ou do resultado do processo llc1tatono. 
23. 1 O. O desatendimento de exigências forma1s não esscncm1s, não Importará no 
afastamento do llcttante, desde que seja pos~1vel a aferição da sua qualificação c a exata 
compreensão da sua proposta, durante a real1zação da sessão pública de pregão. 
23. 11 . A~ normm; que disciplinam este pregiio serão sempre interpreludas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento dn segurança do futuro 
contrato. 
23 12. Não havendo e~pediente na data marcada, a reunião será realintda no primeiro dia 
úul subsequcntc, à me!-tma hora c local. salvo por mottvo de força mator. ou qualquer outro 
fator ou fato imprevisíveL 
23 13. Os envelopes de proposta c documentação encaminhados após a data e horário fixado 
no presente Edital. serão devolvidos, amda fechado~. aos respecttvos remetentes. 
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23. 14. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edual e seus Anexos. sendo que a inobscrvâncto desta condição 
tmplicará recusa. com a aplicação das penalidades contratuais. 
23 15 Caso a llc1tantc "c recuse a executar o obj~to contratual ou venha a fazê-lo fora das 
especificações estabelecidas, a Câmara Mumctpal de lpueuas, podem, independentemente 
de qualquer a' '"o ou nouficação, rescmdar o contmto e optar pela convocação dos demais 
licitantes na ordem de classificação. 
23. 16. A hc1tante que pretender obter csclarectmentos sobre o Edital c seus anexos deverá 
sohcatá-los por cscnto, por meio de carta , telegrama ou fac-símile, env111dos ao endereço 
menc1onado. até 02 (do1s) dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação das 
propostas. A Prcgoe1ru responderá por escrito. às solicitações de esclarecimentos receb1das 
tempestivamente c cncamanha.rá cópws das respostas. incluindo explicações sobre as 
pcr~tuntas. sem adenulicar sua ongem. a todos que JÓ tenham reurado nu venham a rctarar o 
Edital. 
23 17 Este Edttal podcra ser cxammado c obtado na sala da Comassão de Licitação da 
Câmara Mumc1pal de lpuc1ras. SILO à Rua Cel. Manoel Mourão. s nn- Centro - lpuc1ras/Cc. 
no horáno das 8h00mtn as l2h00min , de segunda a sexta-feira. Na ocns1ào o tnteressado 
deverá trazer uma míd1a de CD-ROM ou Pen Drivc para a gravação do mesmo, onde terá 
um praLo de até 24 (vmlc c quatro) horas, após o recebimento, rara efetuar, por escri to, 
qualquer reclamação pc11incntc à falha na gravação do!' arquivos ou adqUiri-lo no cnden:ço 
eletrônico: http· ww\\ tcrn.ce.gov .br/licnacoe~ . 
23 18. Demaas mformuçõcs podem ser obtadas JUnto a Comissão de Pregão. no horário e 
t.has acima mencaonado~. ou pdo telefone (0xx88) 3685-1 000. 

lpuciras- Ceará, 26 de F c\ ereiro de 2016 

Antonio Carlos de C arval1o 
PRE IOENTE DA CÂMARA M UI\ IC IPAL DE IP UEIRA 

A~-Y' ~sL~ 4u'- .,_,w 
Mana fdllcnc 1 concio 

PREGOEJRA 



1 - OBJETO 
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A EXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

l.J . Contratação de empresa espec1allzadu no fornecimento de combusllveJs - gasolina 
comum, para o abastccm1cnto dos veJculos pertencentes e locados uo poder legislativo do 
mumcípio de Jpuc1ras, confonne as quant1dadcs c especificações técn1cas anexadas a este 
Tcnno de Referência - Anexo l.A. 

2 - FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1. A aquJsJçào dos produtos. tem amparo legal d1sposto na Lei n° 1 O 520 de 17 de julho 
de 2002. no Decreto n .. J 555 de OR de agosto de 2000- "Pregão'', c na Le1 n'' R 666 93. Lc1 
Complementar 123 2006 

3 - JUSTIFJCATIVA 
3.1. Domr os veículos pc11cnccntcs c locados no poder legislativo do municíp1o de lpuciras 
de combustiveJs para o seu funcionamento, para o transporte de funcionanos ou usuános 
dos serviços púbhcos, nas ncccsl>idadl!s di ária!'. da Ctimnra Municipal de lpuciras. 

-' - DA A PRESENTAÇ:\0 DA PROPO TA DE PREÇO 
4.1. Na proposta de preços deverá constar <.hscnminação detalhada do produto. a quantidade 
solicitada. o valor umtáno c total. em moeua nacJonul. em algarismo c por extenso. já 
considerando todos ns despesas. tnbutos, fretes, transportes c dcma1::. dcspcsus que tncJdam 
d1reta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não esteJam rcgtstrados nestes 
documentos; 
4.2. A empresa deverá fa7cr constar da sua proposta a garantia dos produtos contra qualquer 
defeito de fabncação. sob pena de constatado alguma imperfeJ<;ào, ter os produtos 
devolvidos, c amda arcar com as despesas com o conserto. substituições de peças c demais 
danos que causar A cmprc~a será submct1da as penalidades da Lc1, alem do rcg1stro da 
fa lha no Cadrumo de l·omcccdores da Câmara Mumcipal. 
4.3. A Câmara Municipal de fpuciras poderá se valer de análise técn1ca dos produtos 
antes do adJUdJcuçào c homologação da IJcJtante c, assim. rCJCilar a proposta CUJaS 
especificações não atenderem aos requisitos mínunos constantes do Anexo 1-A deste Termo 
de Referência. 
4.4. Será cons1deradn vencedora a cmprc~a cuja proposta contenha o menor valor, por item, 
desde que atenda as exigênc1as cont1das neste I cnno de Referência e no ednal de Pregão. 

5 - DA FORMALIZAÇÃO E V lGÊ CIA DO CONTRATO 
5.1. Para o fomcc•mento dos produtos, será lonnahzado Contrato AdmJmstratJvo, 
e<;tabeleccndo em suas cláusulas todas as condtções. obngaçõcs e responsabilidades entre as 
partes. em confonn1dadc com o Ed1tal de hcJtação. do Tem1o de Refcrênc1a, c da Proposta 
de Preços da empresa considerada vencedora 
5.2. O prazo de vigência do contrato será da data de sun assinalurn até J I de Dezembro de 
2016. 
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6 - LOCAL DE PRAZO PARA ENTREGA 00 PRODUTO 
6.1. o local de aba'\tcctmcnto c;erá no máximo n cmco quilômetros de dtstância da sede ou 
garagem da Câmara l\lumctpal de Tpuctra~ . touo~ os dtas da semana 
6.2. A entrega dos combusttvcts deverá ser fctt.a dianamente. de acordo com as soltcttaçõcs 
c necessidade~ da <...amara Mumctpal de lpuetras 

7- RECEBI\IE TO DO PRODUTO 
7.1. O fomectmcnto dos produtos objeto da ltc ttaçào, serão recebtdos. conleridos c atestados 
seu rcccbtmcnto por scrvido1 autorizado pclu Cümaru Munictpal de lpuctra~. 

8 - DO COl\lPANIIAME TO E Fl CALIZAÇ..\0 DA E"JTREGA 
8.1. A entrega dos produtos será acompanhada c fiscalizada por s~n tdor da Câmara 
Municipal de lpuctras. u qual deverá atestar o~ documentos da despesa. quando comprovada 
a fiel c correta entrega par::t fins de pagamento 
8.2. A presença da fiscaltzação não eltdc nem dunmui a responsabtltdadc da empresa 
contratada. 
8.3. Caberá ao sen idor dcstgnado rejeitar totalmente ou em parte. qualquer produto que não 
esteja de acordo com as extgênctas. 

9- RE PO!'I ABILIDADE DA EMPRE 
9.1. Arcar com todas as despesas. diretas ou tndirctas. impostos, taxas, encargos. royalttcs, 
seguros. fretes - canego c descarrego. decorrente~ do fomccimento dos produto~. sem 
qualquer ônus pam a C..imara Munictpal de lpuetras 
9.2. \llnntcr a compaubtlidadc com os obrigações assumtdas de habtlttaçào c qualificação. 
durante todo o processo desta compm 
9.3. Substitutr as suas expensas. todo c qualquer produto entregue em dcs.tcordo com as 
espectficações cxigtdas c padrões de qualtdadc cxtgidos, com dcfctto, vícto ou que vter a 
apresentar problema qunnto ao seu consumo dentro do período de garantia. 
9.4. Responsabili.1ar-se pelos danos cuusatlos diretamente li C:imnro Municipal ou a 
terceiros, dccorn.:ntc de sua cu lpa ou dolo no fomcctmcmo do produto. 
9.5. Responsabili.1ar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabclccado 
9.6. Prestar todos os csdarecuncntos que forem solacitados pela Câmara Mumcipal. durante 
J execução desta aqutstção 
9.7. Acenar nas me~rnus condições contratuats, os acréscimos ou suprc~sõcs que se fizerem 
necessários. até 2511·o (\ inte c cinco por cento) do \-alor inícaal atualtzado do contrato. na 
forma do art. 65, paragrafos I " e 2° da Let 11° X 666/93 c suas alterações postcnorcs 

lO - DA GARANTIA 
1 O. L Todos m. produtos fornecidos dcvcrüo possutr garantia. referente a defeitos de 
fabncaçào, cspectficnçõcs ou outros, c de acordo com o Códtgo de Defesa do Consumtdor. 

li- RE PO ·• ABILIDt\DES DO CO TRATANTE 
11.1 . Destgnar scrvtdor da Câmara Muntetpal de lpuearas para proceder para rcccbtmcnto 
dos produtos. 
11.2. ReJetlar os produtos que não atendam aos rctiUISJlos constuntcs das cspcctficaçõcs 
constantes do Termo c.lc Rcfcrêncta; 
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1 E, O -l.a 

PLANILI IA DE QUAN1 1DADES E ESPECIFJC AÇÓES 

OBJETO: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVETS DESTINADOS AO ABASTECJMEN fO 
DOS V!.-ÍCULOS PFRTFNCENTE-S r LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE 
fPULIR \S-CE. 

rn: or.sc1uçÃo UNO I QDE I 
OI GASOLTNA COMUM ---------t--L-;t-ro-t-1-2.-0-00-t 

Jpucim!i -Ceará, 26 de 1-evcreuo de 2016. 

;Ji&ft!.fi~~ 
PRE. IDE TE DA CÂMARA~~ ~ClPAL DE lPUEIRA . 
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ANEXO-I.b 

ORÇAI\IENTO E 'TIMADO 

OBJETO: AQUISIÇAO DI:. COMBUSTÍVl:.lS DLSTINADOS AO ABASTI..:ClMENTO 
DOS VEÍCULOS PERTENCENTES F LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPUEIRAS-Cr 

Importa o presente orçamento no valor total de R$ 49.440,00 (quarenta c no'e mil 
quntroccnto c <Juarcnta rcai ) 

lpuciras- Ceará. 26 de Fc\'erciro de 2016. 

~/~~~ 
I Antonio Carlos de Carvalho 

PRE IDE~TE DA CÃ '\1ARA ;\1 ICIPAL DE IPUEIRA 
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A EXO 11 
Ml UTA DO CO TRATO 

CO'ITRATO Nu ____ _ 
CONTRA ro QUl:. ENTRE SI CF:.LLBRAM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS E 
A EMPRESA . PARA O 
FIM QUE A SEGUIR SF DFCLARA 

A CÂMARA MUNICIPAl DE IPUFIRAS. pessoa j urídica de d1rc1LO publico mtemo, 
doravante denominado CONTRATANTI-, mscnta no C.N.P.J sob o n" 02. 158.838 000 I-
33, com sede a Rua Cel Manoel Mourão. s n" - B:urro - Centro, na ctdade de lpuem1s, 
Fstado do Ceara, atra,·cs da Presidêncw da Câmara, neste ato representada pelo Sr. Antomo 
Carlos de Carvalho. brasileiro, casado, mscnto no Cadastro de Pessoas Fís1cns sob o n" 

c RG n" c a empresa 
. mscrita no C N .P .J .sob o n° --------------------------- -----com endereço à Rua _ . n° • Ba1rro - . na Ctdadc 

th! • Lstado do Ceará, doravantc denominada CONTRA TAOA, neste 
ato representada pelo o;cu(a) socio(a)-gercntc Sr(a) 
(nacJOnalidadc),(cstadn civi l). (profissão). inscrito no Cadastro de Pessoas Fis1ca.c; sob o n" 

, resolvem celebrar o prcscntc contrato com as cláusulas c 
:--------

condições a :,eguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDA,'\U: TO 
O 1.0 I. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n11 8.666/93, de 21 
de junho de I 993, dcma1s alterações c utualtzadn pela Lei o" 9.648 98, d\! 27 de mato de 
199R, nos tcnnos do Pregão Prcsenctal n° 001/20 I 6-CMI. c resultado da ltcttação, 
devtdamcntc homologada pelo Presidente da Câmara ~ lumcipal. com base na proposta da 
CONTRATADA, todos partes mtegrantes deste contrato independente de transcrição. 

CL..\U LA EG DA- DO OBJETO 
02 OI O presente contrato tem como ObJeto a AQU ISIÇÃO 01:. COMBUSTÍVI::.IS 
Dl:.STlNADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E 
LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL Dl IPUEIRAS-Cé. 

C L \ u LLA TERCEIRA DA FORMA DE FOR ECIME TO E RECEBIMENTO 
03.0 l . Os produtos serão fomec1dos conforme as ncccsstdades da Câmara Mun1ctpnl c de 
acordo com us ordens de fomecimento em111das. 

CLÁ SULA QUARTA - DO PRAZO DE E TREG \ E DA \ IGeNCl A 
CO 'I RAT AL 
0-t.O I. O pruo de vtgênc1a do contrato c da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 
2016. 
O-t02. O prazo para fomcctmento do objeto ora contratado é de 1med1ato. contados a parhr 
da data de receb1mcnto da Ordem de f-ornecimento respcctl\a por parte da 
CO~TRA T AO/\. 
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C LÁ USU LA QUINTA- DO VALOR CO TRATUAL 
OS O I O valor global a ser contratado é de R$ 

05.02. No valor ncimn esttpulado já estão inclusos todas as taxas. encargos. impostos. fretes. 
carregamento e descarrcgamemo, seguros. embalagem c dcma1s despesas mercntcs ao 
fomcctmento do objeto contratado. 
05.03 Os produtos ora contratados serão fornecidos nas quantidades c preços unitános 
aba1xo: 
r--

ITEI\I I DESCRIMINAÇÃO UN I O QUANT 
PR .. ~ÇO PREÇO 
U~IT. TOTAL 

OI I GASOLINA COMUM 
. 

Lttro I 12.000 
TOTAL GERAL R$ 

'- -
Valor p or extenso: RS 

CLÁU ULA SEXTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 
06.0 I O pagamento será efetuado pela Câmara M unic1pal de lpueiras. após os produtos 
serem recebidos e conferidos pelo setor responsável pela solicitação, até 30 (trinta) dtas 
após a entrega. 
06.02 Os pagamentos serão efetivados mcd1ante a apresentação da respectiva Nota Fiscal 
dos Produtos e Recibo correspondente, dev1damentc atestado o receb1mento pelo 
responsável do setor sol icitante. 
06.03. Se houver atraso nos pagamentos, estes serão atualb•ados com base na incidência de 
juros de mora de 12 (doze por cento) ao ano "por rata tempore", entre o d1a prcv1sto e a data 
do efcti\O pagamento 

C LÁ USU LA ÉTll\IA - DO REA J UST E DE PREÇOS 
07.01. Os preços cotados serão fixos c trrcaJustávets, sendo assegurado ao contratado o 
equilíbrio econômico financei ro do contrato. conforme dispõe a lei. 

C LÁ U ULA OrTAVA - DO RECUR O FI A~CEIRO 
08.0 1. 05 recursos fmanceiros para pagamento das despesas com a aquisição do., produtos 
correrão por conta de recursos do duodéc1mo repassado pelo mumcipto, na dotação 
orçamentária: O 1.0 I .O 1.031.0 I O 1.2.001-33.90.30.00 

C LÁ U ULA ONA - DA OBRIGAÇÕ E DA CONTRATADA 

9. 1. Arcar com todas as despesas, dtretas ou indiretas, Impostos, taxas, encargos. royallics, 
scgmos, fretes - carrego c descarrego. decorrentes do fomcc1mcnto dos produtos, sem 
qualquer onus para a Câmara Municipal de lpuciras. 
9.2. Manter a compat1btlidadc com as obngaçõcs assumidas de habilitação c qualificação, 
durante todo o processo desta compra. 
9.3. Substituir às suas expensas, todo c qua lquer produto entregue em desacordo com as 
especificações exigJdas c padrões de qualidade exigidos, com dcfe1to, vicio ou que vier a 
apresentar problema quanto ao seu con~umo dentro do pcriodo de garantta. 
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Câmara Municipal ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo no fornec imento do produto. 
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9.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prn7o estabelecidO 
9.6. Prestar todos os esclarecuncntos que forem solicitados pela Câmara Municipal, durante 
a execução desta aquisição. 
9.7 Aceitar nas mesmas condições contrmuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessános. até 2511'o (v1ntc c cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. na 
forma do art. 65, parágrafos I" e 2" da Le1 n" 8.666/93 e suas alterações postcnorcs. 

C LÁUSULA DÉCIMA - OA OBRIGAÇÕ E DA CONTRATANTE 
1 0.0 I. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, c de acordo 
com as Notas Fiscats faturas emitidas c atestados os rcccbimcotos dos produtos pelo 
responsável designado para acompanhamento c fiscalização, da execução deste contrato, da 
Câmara 'v1umctpal de lpuctras. 
I O 02 F1scallzar c acompanhar a entrega dos produtos, c a execução do contrato. 
I O 03. fndicar o representante da Câmara Municipal para acompanhar c fiscalizar a 
execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos produtos. 
I 0.04. Comunicar à contratada todas c quaisquer irregularidades ocorridas na execução do 
contrato c exigir as dcv1das providências que demandem da Contratada. 

C LÁ SULA DÉCIMA PRJME IRA - DO I ADIMPLEME TO E A:'IJÇÕ E 
li OI A CONTRATADA sujeltar-se-~i . em caso de inadimplência de suas obrigações. sem 
prejuí/O de responsabilidade CIVIl e crimmal, as scgumtes sanções administrativas: 
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o va lor global ora ajustado. caso ocorra desistência 
total ou parcial de proceder o fomec1mcnto objeto deste contrato, 
b) multa de 0,3°to (três déc1mos por cento) sobre o valor total da ordem de compra por d1a 
de atraso na entrega dos produtos. 
c) suspensão temporána de partic1par em licitação ou contratar com a Câmara Municipal 
pelo pra7o de 01 (um) ano. 
d) declaração de inidonctdade para licitar ou contratar com n Administração Público 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da pumçào ou até que seJa promovtda a 
reabi litação perante a Câmara Municipal, que será concedida após o contratado ressarcir à 
Admm1stração pelos preJuízos causados c após decomdo o prazo da suspensão aplicada no 
nem antenor. 
11 .02. O valor da multa aplicada será dedu/Ida pela Câmara Mw1icipal, pôr ocasião do 
pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comumcarã ao fornecedor. 
11.03 Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento. a CONTRATADA 
recolherá, voluntariamente, a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal em 
nome da Câmara Municipal de Ipueiros. Se não o fizer. será encaminhado a Assessoria 
Jurídica da Câmara para cobrança em processo de execução, c será constderado 
inadimplente c imdônco para l1citar com a Câmara Municipal 

C LÁU ULA DÉCIMA EGUNDA - DARE CJ ÃO 
12.0 I. A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato. mdcpcndcntcmcnle de qualquer 
mtcrpclação JUdicial ou extrajudicial se a contratada: 
a) Paralisar o fomectmcnto por um perlodo superior a 05 (cinco) dias comdos. contados a 
partLr do prazo máximo para a emrega, determinado neste Edital e baseados na data do 
rcccb1mcnto da ordem de compra. 



Câmara Municipal de lpueiras 
C'NP: 02.158. 38 0001-33 C'GF: 0tJ.920..151-9 . , . 

CEP 62 23().()0() Fon&lfax (88J 368~1000 

h) l·omcccr os pmdulo:; ~m d~sa.;ordo C{)rn as especificações exigidas; 
c} r\:io cumprir ou cumprir irrcgulanncntc as cl:íusula contrallmi ou n lcgi laç5o '\Ígenlc; 
d) C'ontch:t rcilcr.tdo erro na execução dru c.-ntrcgas do produto : 
c) Ceder ou Ir an ferir . nu lodo uu em p.trh:, o fomccimentn dos produto-.; 
f) l:.ntuu em concordata, falência ou di-. olu ão, ou recair no proces o de in ohên ia ~obre 
CJIII'llqucr de seu dirigenh.'"· 
12.112. D~.:cl,ll·ad:• ,, rcsci ãu contratual em dccom!nci.1 de qu.t llJUCr um dos I un<lamcntos li O 
item .mh::rior, .1 cuntr:ttad,, 11 ccchcrá \!\:clusiv.tmcnh! " p.•gmucnto dos produtos 1omecidos c 
rccchidos, deduzido n v.tlor .:orrcspomlcntc as multas poncnturn cxi h.:ntcs. 
12.0 l Nãn c.1hcr:i a cnntratada indcniz.tção d~ qu.tll{UCt csp~cic seja .1 C.JUC título for. se o 
contraio \ ict a Sl.1 rescindido em decorrência de descumprimento da nomtas nd~ 
e tnhclccida 
12.04. lndcpcndcntcmcntc do dispo-.to nl!st.t cl.iu ula. o contrato pudera ser re cindido por 
livre <Icei ão da Cfimat a ~lunicipal de lpul!ir.•s, a quai<Jucr época, em que caiba a 
contratada o direito de reclamação ou ind ·nizaç5o .1 qualqut'1' título. gnrantimlo-lh~ apcna . 
o p.tgamcnto c.lo produto · fome idos c devidamente recebidos. 

TEI~CI~II~ - llO FOI~O 
13.0 I. l·ic.t eleito o foro da Comarca de lpucira . com rcnimcia expressa de qualquc:r outro. 
pot mais pr h~lcgiado que '>cja, para dirimir <Jlt.ai quer dú\ idas ou litígio oriundo da 
cxccuyJo de h.: contmto. 
I-.. por c tmem ju to c n crwdo . tirmam o prc ·ente rcmto em \13 (Ires) \Ín de igual teor c 
fonna, na prc cnç:1 cl.t testemunhas abaixo nomcad.1s, p.u.r sur1ir seus efeitos lcg.1i . 

lpu~i1~1s- Ccar.i, de d~ 2016. 

cu, IRA 1 AN'l h-

\ntunio C ar lo" de Cat \ .tlho 
Prl''-id entr dn f'ílmnnt ~lu nkipul dl• J pu<'i rns 

CON I R \I AD \-

I t..-stcmunha 
Nu me: 
CPF: 

Num~: 
CPF: 



A 
PREGOEIRA DA 

~ 
Câmara Municipal de lpueiras 

CNP 02.158 838/0001-33 I CGF: 06.920.451-9 
R1111 C..d \fonocl Mo11rao. ~ \ Ccmro lrrl<'lm C. F 

CEP: 62.230-000Fonolfax (88) 3685-1000 

ANEXO lll 

CÂMARA MUN ICIPAL DE IPUEIRAS 
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.0 003/2016-CMI. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE IIABILITAÇÃO 

DECLARAMOS que, exarmnamos as ex•gênc1as do refcndo edital de 

Pregão c. cumprimos plenamente os rcqu1sHos de habllllaçào, com os documentos 

dcvidamenh! atualizados na fonna da legislação v1gente, que se encontram dentro do 

envelope de n11 02 - Documentos de llabilitação, em conformidade com o inciso VIl , artigo 

4(' da Lei 11° 10.520, de 17 de julho de 2002. para participação do certame hcilatóno 

mencionado, que rcali7ar-se-á no dia 09 de M~1rço de 20 16 ~h 08h30mtn. 

Localidade, de ____ de 2016. 

carimbo e assinatura do 
respomâvel legal 
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Câmara Municipal de lpueiras 
C~P 021588380001-33 CGF 06920451-9 

R11a (~/. lfalll~<tl \lour.to Ç' \ ( rntro lf'ltttro s~C:f 
CEP· 62.230-000 Fone/ftJI( (88) 3685- 1000 

ANEXO IV 

DECL RAÇÃO DE ÃO ENQ ADRAM.E TO NAS VEDAÇÕES DA LEI 
COI\1PLEM E T R 123/2006 

PRFGOFTRA da 
CÂMARA MLNJClPAT DE lPUEIRAS 
Rcf. PREG \O PRESENCIAL N " 003/20 16-CMJ. 

DECLARAÇÃO 

mscnta no CNP J sob o n." 

...... .. ................... , por mtcrméd1o de -;cu reprcscn1an1e legal. Sr( .. ) 

.......... ..................................................... .. portador(a) do CPF n." .......... ............... .. .......... c 

da Carte1ra de Identidade n " ............................. , DECLA RA. pam Iins de obtenção uo~ 

beneficios da Le1 Complementar 123/2006, nã o estnr incurso em nenh uma das ' 'cd nçõc 

d o § 4°, d o art. JD da referida Lei. 

Localidade, _ de _ _ ____ de 2016. 

carimbo c assmutura do responsável legal 



~ 
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Câmara Municipal de lpueiras 
CNP. 02 158.838!0001-33 I CGF: 06.920.451-9 

Run (.i!/. MtmOI!IIfuuran. S \ t •·111m tructra r CF. 
CEP. 62.230-{)()0 FonolfoK' (88) 3685-1000 

ANEXO V 

CARTA C REDENCIAL (para representantes da proponente) 

A 
PREGOEIRA da 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUElRAS 
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N" 003/2016-CM I. 

inscrita no CNPJ sob o n.0 

........................... , por tntennédio de seu represen tante legal, Sr(") 

.................................................... , portador(a) do CPF .0
. ... .. .. ....... ................... e da Carteira 

de Idenudade n ° ............................... , ab31XO assmudo. vem pela presente tnfonnar que o 

Sr. _(nome do crcdcnctado)_, portador do CPF n." ____ _ c Cartc1ra de 

Identidade n.c• c pessoa designada por nos para acompanhar o PREG -O 

PRESENCLAL N.0 003/20 16-CM1, podendo para tanto. Impugnar, transigir. ofertar lances, 

renunciar a recursos. requerer. assinar. enfim. fazer o que preciso for para o fiel 

cumprimento do presente credenciamento. 

Localidade, _ tle ______ de 2016. 

assinatura do responsável legal com firma reconhecida 



J\ 
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Câmara Municipal de lpueiras 
CVP 02.158.838 0001-33 CGF. 06.920.451-9 

Rrta C tf lfrmo.-f lfmmio. ,Ç \ ( t 1/r-o fpurrra CF 
CEP· 62.230.000 Fone/fax: (88) 3685-1000 

ANEXO VI 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

PRE:.úOETRA da 
CÃMARA MUNICIPAL or: JPUEJRAS 
Rcf PREGÃO PRESENCIA L No 003/20 16-CMJ. 

Senhora Pregoctrn. 
fendo examinado o l:.d1tal do Pregão Prc:,cncial n" 003/20 16-CM I, 

apresentamos a presente propo!.tn para o fornecimento de COMBUSTÍVEIS 
DESTINADOS AO ABASTECJML:.NTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES C 
VNCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DF lPUEIRAS. pelo ' 'alor total de RS 
_____ .(preço da proposta em mímertJ e por e.\'1em o). confonne planalha de 
preços, anexa. 

Outrossm1. declammos que: 

a) nos preços ofcrecados estão inclusas todas as despesas de fomcctmcnto dos 
produtos, impostos, encargos, taxas, royalties, frete c que os produtos serão 
entregues na ctdade de fpuciras. 

Comprometemo-nos 
a) <1 l!fctuar a completa entrega de todos os produtos o;oltcuados unedmtamentc, 

confom1e recebimento du ordem de compra ou da soltc1Laçào de 
fornecimento 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um pcnodo de 60 
(sessenta) dias. contado a partir da data de abertura das propostas. 

Alé que o contralo seJa assmado, esta proposta constatutrá um compromisso de 
nossa parte, observadas as condições do Edatal. 

Localidade, _ tle ______ de 2016. 

canmbo e assmatura do 
responsavel legal 
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PREGOE IRA da 
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Câmara Municipal de lpueiras 
CNP. 02158.838!()(){} / -33 / CGF 06.920451-9 

Ruo C <!I Mwwd Hmu titJ. ,\: \ ( t•/1/ro lpm~tra $·(E. 
CEP. 62. 230-000 Fonollax (88) 3685-1000 

ANEXO VI - a 

MODELO DE PLAI'1LIIA DE PREÇOS 
(papcl umbrndo) 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS 

REF. PREGÃO PRE ENCIAL N° 003/201 6-Cl\11 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVL:.I S DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL DF 
TPUEIRAS-C'E.. 

ABERTURA dw 09 de Março de 20 16 às 08h30min. 

PLANILHA DE J•REÇO PROPOSTO 

ITEM DI~CRI'III\AÇ \0 liNID Q UA NT P.UNIT P. UI\IT 
RS (por c' ten\u) 

OI Gasohna Comum L1tro 12 . O 00 

O valor total da nossa proposta para o fomectmcnto dos produtos é de RS 

L-------------------------------- --~>· 
Prazo de validodc da proposta: 60 (Sessenta ) dias. 

(Localulade) . __ de __________ de 2016. 

canmbo c ao;sinalura do 
represent~mle legal 

PREÇO 
10 1 \L . 

-~· 
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Câmara Municipal de lpueiras 
C'VP 021588380001-33 CGF 06.920.451-9 

Rtl<l Cri 1(,,,,.., Mmmit> . . 1.0 \ C 1'11/lrl lpll«'ltll J-Cf. 
CEP. 62. 23().()()0 Fone/fale (88) 3685- 1000 

A tF,XO VI l 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

PRFGOrtRA da 
CÂMARA MUNICIPAL OE IPUl· IRAS 
Rcf PREGÃO PRESENClAf N.0 003/20 16-CMl. 

Senhora Pregoeira. 
_ (11ome da empresa) . CNPJ MF n." . scdtada (eudereço 

completo ) . tendo examinado c atendendo as exigênciaS do referido Edital do Pregão, 
vem aprcscntar a documentação de habil1taçào. anexa. 

I (Relacionar a documentação apresentada) 

F ainda, 

a) DECL \RA. sob as penas da lc1. que até a presente dnta inexistem fatos 
impcdtllvos para sua hubllttação no presente processo hcllatório. assim como. que esta 
c1entc da obngatoncdadc de declarar ocon·ências posteriores; 

b) DCCLARA. sob as penas da lei. que não mantém em seu quadro de pessoal 
menor de 18 (dczollo) nnt)S em horano noturno de Lrabalho ou em scrvtços pcngosos ou 
msalubres, não possumdo amda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos. 
OBS Emprega menor a panir de 14 (qumort:e) anos na condição de aprendjz ( ) 

Localidade, de ________ tle 20/6. 

cari mbo e assinatura do 
responsável legal 


