
Câmara Municipal de lpueiras 
CNP: 02.158.838/0001-33 I CGF: 06.920.45/-9 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2016-Cl\11 
Processo n°. 005/2016 
Modalidade: Pregão Presencial 
Data de Emissão: 26/02/2016. 
Data da Licitação: 09/03/20 16. 
Hora da Licitação: 12h00min 
Tipo de Licitação: Menor Preço por Hem. 
Unidade Administraliva: Câmara Municipal de lpucir"as. 
Dotação Orçamenlária: 01 .O 1.01.031.0 I 01.2.001 -33.90.36.00 I 33.90.39.00. 

A Câmara Mumcipal de lpuetras, através de sua Pregoeira Oficial, toma público aos 
interessados, que no dia 09 de Março de 2016, na sala de Reuniões da Câmara Mun1c1pal, à 
Rua Cel. Manoel Mourão, s/n°- Centro - lpueiras - Ceará. realuará licttação na modalidade 
de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para prestação dos scn 1ços de fomu1 
rarcelada. conforme objeto descrito neste Edital. tudo de confom1idadc com as regras 
esripuladas na Lei n" I 0.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555, de 08/0M/2000, Lc1 
Complementar 123/2006 de 14 de:tembro de 2006, aplicando-se, subsidíanamentc, no que 
couber, a Lei 8 66(), de 21/06/93. com suas alterações e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

Constituem anexos do presente edital : 
Anexo I: Termo de Referênc1a 
Anexo ll: Minuta de Contrato 
Anexo 111: Modelo de Declaração que cumpre as exigências de habilitação. 
Anexo TV Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
Anexo V: Modelo de Credenciamento 
Anexo VI· Modelo de Carta Proposta da Lici tante 
Anexo V TI: Modelo de Carta de Apresentação da Documentação 

I. DO OB.IETO 
I I Constitui objeto da presente licitação a PR.IESTI\ÇÀO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE OI (UM) VEÍCULO TTPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, PARA FICAR A 
DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE IPUEIRAS-CE. devidamente relacionados e especificados no Termo de Referência -
Anexo 1. 

2. DIA, HORA E LOCAL DO RECEBlME TO DA DOCUMENTAÇÃO. 
2.1. O recebimento da documentação c dos envelopes relativos à proposta c a habtlltação será 
efetuada da seguinte forma. 
2.1. 1. No dia 09 de l\larço de 2016, à 12b00min, recebimento da declaração que cumpre as 
ex1gênc•as de habilitação, declaração que é microempresa ou empn::sa de pequeno porte 
(quando for o caso), o atestado de adimplência c os envelopes contendo as propostas d..: 
preços c documentação de habilitação dos interessados credenciados, que deverão ser 
cnLregues em envelopes separados c fechados. 
2. 1.2. O endereço para a entrega da documentação c abertura dos envelopes é: 



Câmara Municipal de lpueiras 
CNP. 02.158.838/0001-33 I CGF: 06 910 . ./51-9 

Rua c.,/ Ma11oel Mortrufl S N C ttlf/11 - Jpuctra .~·Cf.' 
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS- CEARÁ 
Sala da Comissão de Licitação 
Rua Ccl. Manoel Mourão, sln° - C~ntro - lpuciras- Ceará. 

3. DAS CONDJÇÕE GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
3 t - Poderão participar desta licitação toda e qualquer pessoa listca, finna tndtvH.lual ou soctcdadc 
regularmente estabelecidos no Pais. que seja especializada c credenciada para a prestação dos 
serviços, c que sattsfaça a todas as exigências do presente Edital, especificações c nonnas. de acordo 
com os anexos rclactonados. 
3.2. A participação na licilação importa total c irresttttn submissão dos proponentes its condições deste 
Edital 
3.3. Não poderão concorrer, direta ou IIH.Iiretamenle. nesta licitação: 
3.3.1 Empresas ~m estado de falência. de concordata. de dissolução ou liquidação: 
3.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidõncas por qualquer órgão da Admi.nistração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distnto Federal bem como as que 
estejam puuidas com suspensão do direito de contratar ou licitnr com a Admm1slr.tção 
Pública: 
3.3.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Câmara Municipal de lpuciras, 
bem assim a empresa da qual tal servidor seJa sócio, dirigente ou responsável técnico. 

4. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAM ENTO 
4. 1. Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido ti~ 
credencial, será o único admitido a mtcrvir em todas as fases do procedimento hcitatório, 
quer por escrito, qncr oralmente, respondendo assim, pora todos os efeitos, por sua 
representada. 
4.2. Nenhuma pessoa física. ainda que credcnciatla pot procuração legal. poderá reprcsentnr 
mais de uma licitante. 
4.3. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos. os quais farão 
parte dos autos do processo: 
a) Cópia awenlictultl de documemo de idemificaçiio com foco do represenllllllf' a ser 
credenciado: 
h) Trarando-se de representante legal, o Estoluto Social, Contrato Social ou outro 
instmmenlo de Regtslro Comercial. 110 qual sejam e.rpres.ms os podere~ para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de rnl im•esridura: 
c) Tratando-se de procurador, PROCURAÇÃO ptiblica ou particular. onde 110 caso da 
particular deverá ser reconhecida a firma em cartório compelc!nle. t; ambas outorgando 
e..r:pressamcllfe, poderes ao mandatário para formular ofertas e lances de preços, bem como, 
praticar em todas as fases do procedtmento ltcitatório os demais atos perline11tes ao certame. 
acompanhada da documentação descrita 1ro item anterior e de um documento de 
identificação com foto do representante legal da empresa; 
d) Declaração de cumprimento das condições de hoblllfaçào (ANEXO 1/1): 
e) Declaração de lvlícroempre.'ia nu Empresa de Pequeno Porte (ANEXO IV), ncomponhado 
de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da /iciumte. mio emtllda a 
mais de trinta dias anteriores da data de ahertura do certame. 11os termos do art. 8" da 11\' 
103107 do Departamento Nacwnal de Registro no Comércio - DNRC, em se tratando de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte, 11os tl!rmos da Lei Complemt>ntar 11. " 123106, 
para que es.ça posso gozar dos heneflcio.r; que /Ire são conferidm;; 
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PR I!:GÃO PRE ENClAL N°. 005/2016-CMI 
Processo o0

• 005/201 6 
Modalidade: Pregão Pre~en ciul 

Dota de Emissão: 26/02/20 16. 
Data da Licitação: 09/03/201 6. 
llor:J da Licitação: 12h00min 
T ipo de Licitação: Menor Preço por I tem. 
Unidade Adminis trativa: Câmara Municipal de lpuciras. 
Dotação Orça mcn tá ria: O 1.0 1.0 1.031.0 101.2.001 -33.90.36.00 I 33.90.39.00. 

A Câmara Mun1ctpal de Ipuciras. através de sua Pregoeira Olicial, toma públtco ao~ 
mtcrcssados, que no dia 09 de Março de 20 16, na sala de Reuniões da Câmara Municipal, à 
Rua Cel. Manoel Mourão, s/n" - Centro - lpueiras - Ceará, realizará licitação na modahdade 
de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. para prestação dos serviços de fonna 
parcelada, conforme objeto descrito neste Edital, tudo de confom1idadc com os regras 
e::.ttpuladas na Lei n° I 0.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555, de 08/08/2000, Le1 
Complementar 12312006 de 14 dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que 
couber. a Lct 8.666, de 2 I /06/93, com suas allcraçõcs c demais ex igências deste Edi tal e seus 
anexos. 

Constituem anexos do presente edital : 
Anexo 1: Termo de Referência 
Anexo 11: Minuta de Contrato 
Anexo LU: Modelo de Declaração que cumpre as exigências de habilitação. 
Anexo IV: Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
Anexo V: Modelo de Credenciamento 
Anexo VI: Modelo de Carta Proposta da Licitante 
Anexo V JI: Modelo de Carta de Apresentação da Documentação 

1. 00 O BJETO 
1. 1 Constitui objeto da presente licttação u PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE 01 (UM) VEÍCULO TfPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, PARA FTCAR A 
DISPOSLÇÀO FM TEMPO INTEGRAL DA PRESIDENC' IA DA CÂMA RA MUNICIPAL 
DE IPUEIRAS-CF, devidamente relacionados c cspccifkados no Termo de Referência -
AnCÃO L 

2. DIA, HO RA E LOCAL DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 
2. l. O recebimento da documentação c dos envelopes relativos à proposta c a habilit ação será 
efetuado da scguimc forma: 
2.1. 1. No dia 09 de Março de 201 6, às 12h00min, recebimento da declaração que cumpre as 
exigências de habilitação, declaração que é microempresa ou empresa de pequeno porte 
(quando for o caso), o atestado de adimplência c os envelopes comendo as propostas de 
preços e documentação de habilitação dos interessados credenctados. que de' crão ser 
entregues em envelopes separados e fechados. 
2.1.2. O endereço para a entrega da documentação c abcrt11ra dos envelopes é: 
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CÂMARA MUNICIPAL OI· IPUEIRAS C'I·A RÁ 
Sala da Comissão de Ltcttação 
Rua Cel. Manoel Mourão. Sln°- Centro- lpuctras - Ceará. 

3. DA CO~DIÇÕE GERAl PARA PARTI CIPAÇÃO 
.3 .1.- Poderão purttcapar dc!>tn hcatação toda e qualquer pessoa fisica. firma andtvadual ou sociedade 
rcgulannemc estubclccadns no Pab. que seJa el!pcciahlnda e credenciada porn a prestação dos 
scrvtços, e que sntisfaçn a tm.las as cxtgênctas do presente Edttal. especificações c nurmas. de acordo 
com os anexos rclac10nndos 
3 2. A parltcipaçào na hcttaçõo importa total c irrestrita submissão dos proponentes â:; condições deste 
Ediwl. 
3.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação: 
3 3.1 Empresas em estado de falência, de concordalll. de dissolução ou ltquidação: 
3.3.2. Empresru; que tenham sido declaradas mtdôncas por qualquer órgão da Admtmstraçào 
Pública. dtreta ou indtrcta. Federal, Estadual, Muntctpal ou Distnto Federal bem como as que 
estejam pumdas com suspensão do d1re1to de contratar ou licitar com a Adrmmstração 
Pública; 
1.3.3. Scrvtdor de qualquer órgão ou entidade vmculada a Câmara Mun1cipal de Tpueiras. 
bem assim a empresa da qual taJ servidor seja sóc1o, dingcntc ou responsflvel têcnico. 

4. RE PRE. ENTA('ÀO E CREDENCIAM E TO 
4.1. Cada hc1tante apn.!scntar-se-a com um rcprcsemame legal que, devidamente munido de 
credencial. será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatóno, 
quer por escnto, quer oralmente, respondendo ass1m, paro rodos os efeitos. por sua 
representada. 
4 2. Nenhuma pessoa lis1ca, tunda que credcnctada por procuração legal. poderá representar 
majs de uma lic1Lante. 
4.3. Para o crcdl.!nciomcnto deverão ser apresentados os segUinlt:s documentos. os quais farão 
parte dos autos do processo: 
a) Cópia autenticada de documento de.' idcmti/ic:açiio com foto do representante a ser 
credenctado: 
b) Tratando-se de repre.wlllanre ll!gal. o Estatuto Social. Comrato Social ou owro 
mslrumefiiO de Registro Comercial, 110 qual sejam expressos os poderes para exercerem 
direitos e assunur ohngações em decorrência de wiiii\'C.'itidura; 
c) Tratando-se de procurador, PROCGRAÇ1.fO ptihltc:a ou pamcular. onde no caso da 
particular deverei .'ier reconltec1da a firma l'm cartóno competente, c; ambas outorgando 
cxpressameme, podere.\ ao mtmdatário para formular ofertas e lances de preços, bem como, 
praltcar em todas as fases do procedimento lir1 wtório os demais atos per/mentes ao certame, 
acnmpanlwtla da documcnwção descnw no item amerior e de um documento de 
idemi{icação com foto do representame legal dn emrwesa; 
d) Declaração de cumpnmento das condiçõe.\ tle habtlilação (ANEXO 111); 
e) Declaração de Microempre.m ou Empresa de Pequeno Porre (A VEXO 11'). acompanhada 
de Certidão Simpli/ic:acla mpedida pela Junta Comt!rcial da sede da ltctlcmle, nào emtllda a 
mats de trinta dia'i ameriore'< da dato de abertura do cename, nos rermo.\ do art. S" da IN 
/03107 do Deparramt.!lllo Nac:wnal de Regutro no Comércio - DNRC. ('fll se tratando de 
11/l('roempresa 011 ele C'111f'rl'Stl de pequeno portt. l/OS termos da Lei Complemellfar 11. n 123106. 
para que essa possa go:ar dos bem~ficios que 1/u: s(io conferidos; 
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f) Comprovação de Adimplência atran!s da apresenwção do A testado de Adimplência 
emitida pela Cãmara Municipal de lpueiraç (A ,çollciração do Atestado deverá ser feita 
atra~·és de requerimenw escrito, assinado pelo responsável legal da empresa. e protocolado 
junto a Câmara J\,lunicipal com antecedência mínima de 24 (vtnre e quatro) horas data 
marcada paru aberrura das propostas e documentos de habilita(:ào): 
f!) Comprovante de endereço. no caso de pessoafisica. 
4.4. O credenciamento dos mtcrcssados será efetuado antes da apresentação dos envelopes 
contendo a documentação e proposta:>. no mesmo local de apresentação da documentação. 
4.5. Todos os documentos referentes ao presente CREDENCiAMENTO deverão ser 
apresentados em original ou por cópia autenucada em cartório competente. 
4.6. Na falta ou incoiTeção dos documentos exigidos no credenciamento, a empresa não 
poderá formular novas ofertas e lances de preços na fase da disputa de preços, nem se 
manifestar durante o transcurso do Pregão. não podendo ainda interpor recurso. valendo-se, 
para todos os efctlos, dos tennos de sua proposta escrita, estando isenta da aplicação deste 
tlem a não apresentação da Certidão Stmplificada da Junta Comerctal. 
4.7. Todos os credenciados pela& licitantes deverão permanecer na sessão até a conclusão dos 
procedimentos, tnclustvc assmando a ara respectiva, sob pena, de preclusão do direito ao 
prazo recursal. 

S. DA A PRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE t>REÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO 
DE H A BrL TTAÇÃO 
5.1. A declaração que atende todas as cxigênctas de habilitação, a declaração que a licuamc é 
microempresa ou empresa de pequeno pone, o atestado de adünplêncta, a Proposta de Preços 
c a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia c hora determtnados 
neste edital, a proposta e a documentação de habtlitação serão apresentados em envelopes 
separados. devidamente fechados c ruhricados no fecho, assim denominados: 
Envelope n.0 I : Proposta de Preços: e 
Envelope n.0 2 : Documentos de I Tabilitação. 
5.1.1. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

A PREGOEIRA da 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEJRAS 
EDITAL DO PREGÃO N.c• 005/2016-CMI. 
ENVELOPE n.0 I - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N." .... .... ............................ .... .. 

A PREGOEIRA da 
CÂMARA MUNICLPAL DE LPUEIRAS 
EDITAL DO PRhGÃO N." 005/2016-CMI. 
ENVl~LOPF n." 2 - DOCUMENTOS DF liABll IT AÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.0 

........................ . ................ . 
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6. DA PROPO TA DE PREÇOS 
6. I A Proposta de Preços deverá ser aprcscntnda em wna via. na língua portuguesa. salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, rcdig1da com clareza, sem emendas. rasuras ou 
entrelinhas. devidamente datada, assmada c rubncada todas as folhas pelo representante legal 
do licitante proponente, contendo· 
6 1.1. Carta Proposta da Licitante- Anexo V I, nome ou razão social. endereço completo c 
número do Cadastm Nacional de Pessoa Jurid1ca- CNPJ, no Ministéno da Fazenda. 
6.1.2. Plantlha de Preços com espectficaçõcs clarns, completas e minuciosas dos serviços 
oferecidos c demais carnctcristicas técnicas cl\!'tulhudas que possibilitem sua avaliação, com 
respectivas quantH.ladcs, preços unitário c total, veiculo proposto para os serviços, inclusive 
marca. tipo. modelo. placas e ano de fabricação, confonne Tenno de Rcfcrêncw Anexo I. 
para os Hens que fiter o oferta, em real. expressos em algarismo e por extenso. de forma clara 
c prcc1sa. llmnado ngorosamcntc ao objeto desta llc11ação. sem a1Lcmat1vas de preços ou 
qualquer outrn cond1ção que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
6 I 2. 1. Em caso de divergência entre os preço umlano e total, será cons1dcmdo o pnme1ro c 
entre os expressos em aJgar1smo c por extenso. prevalecerá o último. 
6 1.3. Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta cscnta e naqueles que. 
porventura. vterem a ser ofertados por me1o de lances verbajs estão mcluídos todos os custos 
e despesas, tais como: impostos, taxas. royult ics, fretes e outros, conforme Anexo V I - Carta 
Proposta da Licllantc, 
6. 1.4. Prazo de validade da proposta não infenor a 60 (sessenta) dias. a contar da dota de sua 
abertura: 
6.1.5. Prazo de II11CJO dos serviços não supcnor a 5 (cmco) dias úteis, contados da data de 
recebimento da ordem de mlcio dos scrvtço. 

7. DO RECEBlMENTO E DA ABERTURA DO ' E VELOPE 
7. 1. A rewlião pnrn recebimento da docurncntução e abertura dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços c Documentos de J labllitaçào será pública c d1rigida pclu Pregoeira. 
7 2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira parn recebimento da documentação e dos 
envelopes de propostas de preços e documentos de habiütaçào. não ma1~ serão admitidos 
nO\'OS proponentes. além dos Já credenciados. dando-se inicio ao respectiVO rcccbtmcnto. 
7 3. Recebidas ~i documentação c os em'Clopcs. serão JlliCtalmeme confendas as declarações: 
de cumpnmento das cond1ções de habllnação c, se houver das licitantes que declararam ser 
microempresas ou empresas de pequeno porte. olcm do atestado de adimplêncta. 
7.4 As licitantes que não apresentarem n declaração de cumprimento das condições de 
habilitação terão os envelopes de propostas de preços c documentos de habi litação 
devolvidos. não parttcipando do certame licitatório. 
7.5 Se a licitante não apresentar a dccla111ção que é microempresa ou empresa de pequeno 
porte acompanhada da Certidão Simplificada, não gonrá dos bcnefic1os estipulados neste 
Edital para esta categoria de empresas. 
7.6. Para as demais hcatantes. serão abertos os envelopes contendo as Proposts1s de Preço 
que serão rubricadas pela Pregoeira c pelos part1c1pante:> que o deseJarem, procedendo à 
venficaçào da confom11dadc das mesmas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
COn\'OCatório. 
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8. 0 0 . CRITÉRIO . DI!. J LGA \lE ro, FORI\1 LAÇÃO DO. LA:'IJCES E DA 
ADJ OI CAÇt\0 
R 1 Paro JUigJmcnto das propostas serã adotado o cntén o de menor preço por item. 
8.2 As propostas apresentadas serão intcHtlmcnlc analisadas, quanto aos aspl!ctos fonnais. fui 
espccaficoçõcs. qualidade c quantidade dos scf\ 1ços propo-.tos, em atendtmcnto as extgênctas 
do Cdttal, somente as propostas aprovada" -.crJo cons1dcrJt.las pura a fase de class1ficação de 
preços 
~.3 . Scrüo desaprovadas as propostas que nõo atenderem ns cxigênctas do presente Edital e 
seus /\nexos, seJam omissas ou apresentarem 11 rcgulam.Jat.lcs ou t.lcfcito& capazes de dificultar 
o JUlgamento 
8 4 1\s propostas de preços apro' adas serão lidas para conhccunento de todos c. a Pregoetra 
classt ftcJn.t o hcttante autor da ofena de menor preço por atem. e àqueles que tenham 
apresentado ofertas com preços de ate I O"·o (deL por cento) supenores relatl\amcnte a de 
menor preço. confom1c dtsposto no mctso Vlfl c.Jo artigo 4° da 10 520 2002 
8 .LJ Quando não forem verificada . no mínimo. 03 (Lrcs) ofertas cscruas ui! preços na:> 
condtçl"n:s c.Jcfimdas acunu. a Pregoeira classtficnra as melhores propostas '\Ubsequcntcs. até o 
maxtmo de 03 (Ires), para que seus proponente parttctpem da fase dos l .. mces 'erbais, 
quaisquer que sejam o~ preços oferecidos nas suas propostas cscntas, confonnc dtsposto no 
inciso IX . do artigo 4 . da Lct I O 520 2002. 
R 4 2. O empate real entre d01~ ou mats hcllantcs somente ocorrem quando hou' er 1gualdade 
de preços entre as propostas escrttas c quando não houver lances para dclimr o desempate 
Neste ca..,o o vencedor ocorrerá por meto de sorteio a ser rcah1ado durame a sessão do 
prescnh.: Pregão 
8 5 \os hcttantes clnsstficados sera dada oportumdade para no'a dtsputu. por meto de lances 
... crbUis c sut.cssl\ os. de 'atores dtstmtos c dccrClicentcs, lllJCtando-sc pelo últuno classtficado 
c prm;segumdo-sc com O'\ demais lici tantes em ordem decrescente de clm,s1 ficaçào. 
8.5.1 Os lances verb3ts clcstmnm-se a cobrir o lance do prime1ro classificado, ou seja, tem de 
ser, obrigatoriamente, inferior n este, não sendo acei tos lances para igua lar valores. 
R 5.2 1\ dcstMêncta do licitante em aprescntm lance vc1 bnl. quando convocado pela 
Pregoetra, 1mpltcnrá n::l su::l exclusão da etapa de lances vcrbats c na manutenção do último 
preço por ele apresentado, para cfeuo de ordcnaçüo das propostas 
8.5.3. Quando nenhum llcuante apresentar mats lance, sera declarada encerrada a etapa 
compell ll\ .l de lances c ordenadas às propost:.ls. cxclustvamemc pelo criténo de menor preço, 
caso haJa parttctpação de mtcroempresas ou empresas de pequeno porte no certame, a 
Prcgoctra dorJ a prcfcrcncHl de contratação as mtcroemprcsm, c empresas de pequeno porte. 
da lonna estipulada no JICm 8.9 adtante. 
8 5 4 Definido o menor preço obtido parn a contratação. a Pregoetra examinará a 
accttabtltdade da pnmctru clnsstficada. quanto ;J c\.cqutbilidadc ou e.\.ccsstblltdadc. conforme 
o \ator estimado para a contratação. 
8.5.5. C nso não se rcalt7cm lances verbats. a Prcgoctra C\arnman\ n proposta escn ta de menor 
preço do nem, quanto a cxcqutbi lidade c o rcspccttvo va lor estimado para a prestação dos 
servtços 
8 56 <;;cdo desclassificadas as propostas que aprc!sentem valorc~ por Item !>imbóltcos. ou 
imsónos. de 'alor zero. excesstvos ou mamfestamente inexcquívcis 
8.5 7 Sendo accttável a proposta classificado de menor preço. ou seJa, em pnmctro lugar. c 
após a clnsstlicnção de todos os itens, será abcno o envelope contendo a documentação de 
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habilitação do:. liCitantes dass1ficado em pnmc1ro lugar. para confirmação das suas 
condições habllitmorias 
R.5.R. Con!'latado o atendtmento das cx1gc?ncias Jc hab1litaçào fixoda no Edital c seus 
Anexos, será dcclarndo pcln Prcgoetrn o licilan1c vencedor, sendo-lhe ndjudicado à 
contratação do objeto do llem 
8 6. A Pregoc1ra poderá negociar com a proponente detentora do menor preço. a redução c.lo 
\'alor para a prestação do::. sef'\ u;os, em todas as fases c.lo certame. 
H.7. Se a proposta classificada em pnmc1ro lugar nõo for aceitável ou o seu autor não atender 
aos requisatos de habilitação, a Pregocara cxammarú a oferta subsequcme, na ordem de 
classJ1icaçào, ate a apuração do ltcitante que atenda a touas as cxigêncaas do E:.dual. inclustvc 
quanto à documentação de habilitação, o qual será declnrado vencedor. 'iendo-lhc adjud1cado 
a contratação do objeto do itl!m 
R.8. O licitante c.Jcclarado vencedor devl!r:i apresentar a Pregoeira. propostn escrita de preços 
contemplando o lance final ofertado. no pra7o m1himo de 24 l vmtc c quatro) horas após o 
encerramento deste pregão A titulo de cclcndade a llcttante poderá 1mpnm1r sua proposta 
final tão logo ~c dê o encerramento da sessão. para que isso ocorro a Câmara \tfumcipal 
d1spombili7arti um computador com impressora paro a licitante impnmar sua proposta tina I. 
8.9 Preferênc1a de contratação da mtcroemprcsa ou empresa de pequeno porte, nas condições 
de empate de propostas. 
8.9.1. entende-se por empate aquelas snuaçõcs em que as ofcnns apresentadas pelas 
nncroemprc ·a., ou cmprc as de pequeno porte seJilln iguais ou ate cmco por cento supcnorc~ 
ao menor preço 
8.9.2. as condições aqui csupuladas somente serão aplicodas quando n melhor ofcna válida 
não ti\ cr stdo apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte 
8.9.3. a prefcrcnc1a será conccd1da da seguinte fomut 
I - ocorrendo o empate, a mtcrocmrrcsa ou emrrcsa de pequeno porte melhor classtficada 
poderá apresentar proposta U(.' preço infcnor aquela considerada vencedora do certame. no 
prazo má>. uno de cinco minutos por Item, sob pena de preclusão; 
li na htpótcsc c.Ja não contrutuçiio c.la m1croe1Uprcsa ou empresa de pequeno porte, com base 
no mciso l. scrno convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de 
empate, na ordem classificatóna. para apresentnr proposta de preço mferior àquela 
consiuerada v~nccdora, no prozo máxLmo de cinco minutos por item, sob pena di! preclusão. 
8 9.4. Não havendo a contratação ou n:lo havendo nova proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a proposta origmãria con!.ldcrada como melhor classificada, será 
confirmada como \Cncedom. 
8.1 O Não scrj acclla, sob qumsqucr htpotc ·cs. nem desculpas de erro de dtgHação ou outras. 
desistêncta das propostas cscrttas após a entrega dos envelopes que contenha as propostas de 
pr~ço~. nem tiio pouco será admitida a dc.,tstêncaa do'> lances ufcrtndos, SUJeitando-se o 
proponente dc!'i~tcnte às penalidades estabelecidas na Le1 I 0.520/2002, Lc1 8.666/93 c sua!. 
alterações postenorcs. dema1s lcgaslaçào pertinente c ns segumtes sanções: 
8.10 I multa de 20% (vinte por cento) sobre o \Olor total da proposta tctirnda ou des1st1da, 
recolhida ao Tesouro Mumcirol no prn7o máximo de I O (de7) dias opós a confinnação da 
desistência c noulicação de recolhimento pela Câmara Mumcipal. 
8 I 0.2 declaração de mad1mplênc1a junto a Câmara Municipal de lpuctras. c 1m pedida de 
hcttar c contratar com a Aclm1nisLração Munac1pal pl!lo pcriodo de 12 (do.le) mcsc:;. 
8. 11 . Será adm111do apenas O I (um) licitante vencedor para cada 1tem 
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8. 12. Da reumão lavrar-se-á ata circunstancinda, na qual serão regJStmuas 3S ocorrêncws 
relevantes e que. ao final. deverá ser assmadn pela Pregoeira e lici tamcs presentes. 
R 13 Não será moi I\ o de desclassificação Í)tmplcs omtssões que sejam trrclevantcs para o 
cntendtmento da proposta, que não venham causar pn!JU17o para a Adml111:-ilr.tçào c nem firam 
os dtrcllos dol' dcmats ltcJtantcs. 
R. J4. Se rã pubLicado com a afixação no Quadm de A" isos de~ ta Cãmara Munictpal, o 
resultado desta hcitnção com os hcuantcs vencedores por ucm. 

9. DO CRIT ÉRIO DE ACEJTABIL lDA DE DO PREÇO 
9.1. o~ preços a serem cotados de\ erão levar em conta os praticados no mercado, atendidas 
as pccultandadcs locats c rcg10naas. 
9.2. Os preços dcwrJo ·cr cotados por umdadc c global em R$. 
9 3 Deverão ser computados nos preços propostos da prestação dos scrvaços, todos os 
tributos, encargos, royalucs. taxas. seguros c tmpostos, que ~erào de total respoosabthdade da 
proponente. 
9 4. Os preços máximo!i admitidos por item são os valores do orçamento esumauo pela 
Câmara Mun1c1pal de lpuctms que ficará sob .1 guarda da Prcgoetra para clac;sificação final 
das proposta!> e ncgoctaçõo de preços com os ltcnantcs. 

10. DOS DOCU1\I ENTO DE HABILITAÇÃO (Em•clope o.o 2) 
I O. I. Os proponentes de' crão apresentar no En,rclopc n° 2 - "Documentos de UabiJitação ... 
os que demonstrem atcndnncnto às cx1gl!ncias que são mdicadas a segUir: 
I O.l. A documentação .lprcscntada deve compro' ar: 

1 0.2.1. P RA PE OA FÍ ICA 
lO.l . J. l. Rclathamcnte à 11ituação juridü.·a· 
a) Ccdula de ldcnttdadc do Ltcitantc; 

10.2.1.2. Relativamente à regu laridade fascal c truhulh ista: 
a) Cadastro de Pessoa Fis1ca - CPF. 
b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos f-studua~s; 
c) Cen1dão Negall\3 de Débitos relativos a Tnbutos MunictpaJs: 
d) Cc!rttdào Conjwua Negauva de Déb1tos rclali\O~ .1 Tnbutos Fcderats c! a Di\ ida Ali\ a da 
Umão; 
c) Ccrttdão 'Negatl\o de Débuos Trabalhistas CNOT: 

1 0.2. J.J . Relativo mente à qualificação técnica 
o) Apresentação de J\testndo de Capacídodc Tccntca fomectdo por pl!sson JUrídica de direito 
púbhco ou pnvndo. que comprove que o licitante t:xccutou ou está c'\ccutundo. de manctrn 
~altsfatóna c a contento o;cn tços de natureza c vulto samt larcs com o objeto da presente 
ltcllação. com fim1a rcconhcctda em cart6no. 
h) Documento de Rcgtstro c Licencinmt:nto do veiculo (DUn. que deverá estar em nome do 
ltcuanh:. autenticado em cartono competente 
cl Compro\ante de quitação do IPVA (2016) 
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10.2.1.4. Relativamente à qua lificação econômico- linanceira: 
a) Cerudão negauva de execução patrimomal cxpedada pelo dastrabuador do domacilao da 
hcatantc. dentro do prozo de vahdade. 

10.2.1.5. Outra comprovações 
a} Comprovam~.! de resadcncu.1 do Lacitanh!. 

10.2.2. PARA PJi; OA JURÍDICA 
10.2.2.1. Relativamente à s ituação juridlcn. 
a) Cédula de idcntic.Jndc; 
b) Registro comcrcaal. no caso de empresa mdtvadual: 
c) Alo con:;tatuuvo. estatuto ou conLrnto socaal em v1gor, dcvadamcnte rl.!gtstrJdo, em se 
tratando de -.oc1cdadcs comcrc1ats, c. no ca.,u de soc1cdadcs por ações, acompanhado dos 
documentos de ele1çào de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis. acompnnhoda de prova de 
tn\csudura ou nomeação da darctoria em exercício 
e) Decreto de autort7nção. dc\>adamentc publicado, em se tratando de empresa ou o;ocacdade 
cc;trangeira em functonamcnto no País. c nto ele rcg1stro ou autorizaçiio pura funcionamento 
cxpcdjdo pelo órgão competente. quando a uti\ 1dade assim o cxagir; 

10.2.2.2. Relati\'amentc à r<'guluridadc fi scal c trabalhista : 
a) Comprovante de mscnçào no Cadastro Nac1onnl da Pessoa Juradaca do Min1stcrao da 
Fa7cnda(C PJ-Mf); 
b) Prova de inscnção no cadastro de contnbuintcs mumc1pal. relntavo ao domacilao ou a sede 
do hcitante. pcrtmcntc ao seu ramo de ativ1dadc c compat1vel com o objeto dcMa lacttaçâo. 
c) Pmva de rcgu lnndadc com a Fazenda Federal, por meio da apresentação da Certidão 
ConJunta Negauva ou Ccnadão ConJunta Poslltva com efeitos de Negativa de Tnbutos e 
Contnbuaçõcs fcdcrnis e Divida Ativa da União, com base na Portaria Conjunto RFB/PGFN 
N° 1.751. de 02/ 1012014; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Fstadunl - CN D Estadual, do domiclho ou sede da 
Licatnnte. ou outro cqutvalentc. na forma da Let , 
e) Pro\ a de n:gulandade com a Fa7enda Muntctpal - CND Municipal. do dorrucilin ou sede 
da 1 acname, ou outra cqul\·alcnte. na forma da I c1: 
I) Pro\ a de regulandadc junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Scrv1ço (1-GTS) - CRS, 
através da Ccn1dtio de Rcgtllandade com FG rs CRF. emitida pela Caaxa Econômica 
Federal: 
g) Pro' a de Inexistência de débitos inadamplidos perante a Justiça do Trabalho. mediante 
upr~cutação de Cenidõo Negativa de Débitos Trubulht~ws - CNDT. cm1tidu pelo Tnbunal 
Supcraor do Trabalho ou outro órgão da Justiça do Trabalho. 

I 0.2.2 .3. Rclati\'amentc à qualificação técnica: 
a) Apresentação de Atestado de Capacidade Tecrm.a fornccado por pcs..,oo Jund1ca de dtrctlo 
público ou pnvado, que comprove que a ltcllnntc c~ccutou ou está executando. de maneara 
sallsfatóna e a contento scrvaços de natureza c vulto similares com o obJeto dn presente 
ltcJtação, com firma rcconhcctdo. em canário. 
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bl Declaração de disponibilidade do vc1culo utili7Ju.fo para o prestação dos sef\ tc;o~. bem 
como ~c comprometendo a apresentar o referido 'cJcuto devidamente legalizado e em bom 
estado de conservação no pra.w ma,C~mo de 05 (canco) dias apos o recebimento da ordem de 
inicio dos scrv1ços. sob pena de rescisão contratual c pcnaltdadcs previstas na fonna da I ei 

10.2.2.4. Relativamente à q ualificaÇJ1o econômico-fino nceira: 
a l Certidão Negat1vn de FaJênc1a ou Concordata c:x}')\!dldn pelo Da::,tribuidor da sede da 
lscatantc, 
b) Balanço pammomal c demonstrações contabc1s do ultimo cxcrcic1o ~>ocml. Já c:~<Jgi\Cls e 
apresentados na forma da lei. que comprovem a boa s1tuação financc1rn da empresa, vedada a 
"utl suhslllUJção por balancetes ou balanços prov1sonos, dc\ldamcnte assmados por 
contabilista registrado no CRC. bem como por soc1o. gcrcntt: ou dm:tor, podendo 5Cr 
atunli1.ados por and1ces otictats quando encerrado a maas de 03 (três) meses da data de 
apresentação cJa proposta. de\otdamente regastrado nn Junta Comercial (an 1150 do Ccxhgo 
Cl\il 1 

b. l. A comprO\ação da boa situação linancctru ~crâ baseada no obtenção de md1ce~ de 
Ltquidcz Geral (t.C.). Liquida Corrente (LC) e úrau de End1\1damcnto (GI ) resultantes da 
aplicação das fórmulas· 

LG - AtiHl Circulante Rcalizavel a Longo Pra1o maior ou igual n 1,00 
Pussi\o Circulante .... E\igl'el a Longo Prato 

l C At1vo C1rculante _ major ou 1gua1 o 1.00 
Pass1vo C1rculanLe 

GE = Passivo lirçl,l.lante · Exig1vcl a Longo Pra70 menor ou igual a 0,75 
Att\0 total 

b.?. Fm se tratando de pessoa jundtca consutuida a menos de um ano da data prevtsta paru 
abertura das propostas. poderão part1c1par do certame apresentando o balanço de abertura. 
assmado por contabilista reg1strndo no CRC 
J 0.2.2.5. Pum a ... cmprest).l)lpessoas fistcas de"tdruncntc mscntns no Cadastro dl! fornecedores e 
i>restndores de ~en iços dn C amam \.fumctpal de fpuctra'\, a apre~mnçào do CertlficudtJ de Regi,tm 
Cudu'ltrul- CRC. ,/u p~.\IIU flsica/jurldicu \llb!!1itui ltJJa o ltobilitaçéitl jurítlil.:o, tle~·emlo o licitante 
upresentar juttltJ ao CRC o!l· dtJcumetrtos que c:umprtn•em <;uu re~uluritlude fi<;cal, trubulltiWu, 
t[ualifit.·arlin tt.r('ltit.·a e econõmit.•o-financeira. O Certijit'odo de Regl,tm Cadastral poderá \'U 

re~·alitludtJ nu utulllizado, cam al~11m documento esteja ~·encitln, cnm a apresentação dn documeJr/0 
tlltlu/iuultl no uw da uprc.\elltuçãfl dtl tlocumentaçclo. 
lO 3. fxccpctonnlidade para as MJCrocmpresas ou fmpresas de Pequeno Porte. 
I 0.3.1 As Microempresas ou [ mpresa.s de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação c"gtda. ha\C.mdo algumn restnção na compro\ ação da rcgulandade fiscal c 
trabalhista. será ns'\cgurndo o prazo de ate OS (ctnco) d1as LJlci~;. cujo termo IniCial 
corrcspondcrá ao momento em que a l1c1tantt! for declarado \encedora do certame, 
prorrogavel fXlT 1gual pcnodo. para a regularização da documentação. pagamento ou 
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parcelamento do débtto, ~:emissão de cvcmuuill ccrt1dõc..as negati vas ou poSIII\'O!> com efeito de 
certidão negauva 
lO 3.2 A prorrogação do prazo estipulado IOJCHtlmcntc deverá sempre ser concedida pela 
odmmastração quando rcqucnda pelo ltcnantc, a não ser que exasta urgência na contratação ou 
prazo ansulic1cnte para o empenho, devtdamcntc JUSll licados. 
I 0.3.3. A não rcgulanlação da docwncntaçiio. no prazo previsto acima. ampllcará c.Jecadl!nc1a 
do d1rcito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no arL 81 tia 1 c• 8.666 93, com 
suas alterações posteriores, sendo facultado a Prcgoe1ra convocar os ll<.:1tamcc; remanescentes, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitaçiio. 
I 0.4. Os llc1tante!> c.Jevcrào apresentar amda: 
I 0.4.1 Carta de apresentação da documentação. con tonne modelo constante do Anexo VIJ. 
que constnrá 
I OA. l . l . Declaração de que não há fato 1mpc<.hll\ o c.Jc parucipar de licitações ou de contrato r 
com qualquer orgão do Admmistração Pública, obngando-se a mfomutr a supervemcncta de 
ocorrcnc1as postcnorcs, 
I 0.4.1.2. Declaração da licitante. em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art 7° da 
Consutuiçào e no InciSO V do art. 27 da Lei no 8.666/93, incluído pela U!1 no 9854/99, que 
não mantém relação de trabalho noturno. pcngoso ou msalubre com menor de 18 (dezoito) 
anos e de qualquer lrabolho com menor de 14 (quutor1..c) anos, salvo na conuu;ào de aprendtL. 
I 0.5. Não scrjo acellos protocolos de entrega ou solicitação de documcnro em substituição 
aos documentos tequcndos no presente Ed1tal c seus Anexos. 
I 0.6 Os documentos poderão ser aprescmatlos \!m ongmaJ ou cóp1a uutcnticac.Ja por tabelião 
de natas. exceto os documentos cxpcdtdos pela inrcmct. cujas autenticidades deverão ser 
confirmadas mcd1nntc consultn ao respecll'vO ~tte. que o expediu~ ou por publicação em órgão 
de 1mprensn ofictal. 
I O 7. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a tnnbtlitação do 
proponente. Os documentos rclattvos à regu laridade fiscal e qualificação econômico
financeira. que não possuírem pnl7o de validade, somente serão aceJtos os emitidos com data 
não excedente a 30 (trinta) dias de antecedência da data previsto purn apresentação das 
propostas. 

11. DA lMP GNAÇÃO DO ATO CO VOCATÓRJO 
li I. Ate 02 (do1s) daas úte1s antes da data lixndn pnrn recebimento dns propostas, qualquer 
pessoa poderti solicitar esclorcc1mcntos. prO'-Jdcncia!> ou impugnar o nto convocatóno do 
Pregão. 
I I . J . I . Caberá a Pregoeira dcc1d1r sobre o ped1tlo tle impugnação do Edital no prazo de 2~ 
(vmte e quatro) horas, confonne estabelecido no§ 111 do art. 12 do Decreto n.0 1.555/2000. 
l i 1.2. Acolhtdo o pcc.J1do de tmpugnação con lt'a o ato convocatóno. scr.i designada nova 
data paro a reali/uçiio do certame. 

12. DO RECL RSO E DA liOMOLOG Ç- O 
12. I No final da sessão. apó~ declarado o vencedor. qualquer licllante potlcrá mamfestar. 
motivadamente. sua 1111enção de tnterpor recurso. quando lhe será conccd1do o prnzo de 03 
(três) d1as para apresentação das razões do r\!curso, ficando os dcma1s hcllanh!S, desde logo, 
intunados puro apresentar as contra-razões, em 1guul número de dias, que começarão a correr 
no término do pm1o do recorrente, sendo-lhes osscguratla vista imediata dos autos. 
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12.2. i\ falta de manifestação imed1a1a c motivada do hcllantc imponará a decadência do 
d1reito de recurso e conscqucntemcntc haverá a adjudicação do objeto da hc1tação pela 
Prcgoc.mn ao vencedor 
12.3. O acolhimento do recurso imponaru a mvalidaçào apenas dos atos msuscetiVCIS de 
aproveitamento. 
12A. A pct1çào poderá ser feita na própna ~cssão de recebimento c. se oral. sera redtU:ida a 
tcnno em at.a. 
12.5 Após dcc1didos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autori<.lade competente homologará a adJudicação do objcro ao licitante vencedor 

13. DO CO TRATO 
13 I Scr.l lavrado contrato com a hc1tantc adJudicatária ou instrumento equivalente ordem 
de scrv1ços, nota de empenho, confomle faculta o art. 62 da Lc1 no 8.666/93. 
13 .2. A cxc.!cução do Contrato será acompanhado c fiscali7adn por servidor du Câmara 
Mumcipal de Jpuciras. dcs1gnndo como representante da Contrntnntc. que anotará. em registro 
própno, todas ru, ocorrênc1as relactonadas com a execução do contrato. detemunando o que 
for nccessáno à rcgulanzaçào das faltas ou defeitos observados c atestarà as notas fiscats da 
prestação dos serv1ços, paru Iins de pagamento. 
13.3. O I icitantc vencedor deverá comparecer para lirmar o Contnllo, no pra7o de o r; (cinco) 
d1as úteis, contados da data da convocação. 
13A Como cond1ção para cc:lcbraçào do Contrato, o hc1tantc 'cnccdor deverá manter as 
mesmas cond1çõcs de hublltlação ex.1g1dus na licitação. 
13.5. Na htpótese de a adjudic,uária não atender a condição acima ou recusar a assinar o 
Conlrnto c não apresentar JUStificatl\ a porque não o fez, a Admm1stn1çào com ocará a 
segunda empresa class1ficadu c, a~stm, ~uccssh amcntc.!. na ordem de class11icaçào. obcdcc1do 
ao d1sposto nos mctsos XXJJ e XXIII. do art. 11. do Dccrl!to n.0 3.555 2000 c § 2", do 1\rt. lH, 
da Lei n o 8 666/93 
13.6. O presente edital c seus Anexos. hem como o proposta do licitante vencedor. farão 
parte integrante do Conlt31o a ser firmado. tndependentcmcnte de transcrição. 

14. OA OBRIGAÇÓE DO PRE TADOR DE En VIÇOS 
14. 1 Arcar com todas as despesas, d1rctas ou tndiretas, mão de obra c:;pectali~ada. 

transpone!). impostos, 1axas, encargo~. seguros c outros. decorrentes do cumprimento das 
obngações assumidas, sem qualquer ônus para a Câmara Muntcipal de lpucirn:,. 
14 2 Substllutr as suas expensas. to<.lo c qualquer scn:1ço executado ou em execução em 
desacordo com as especificações exigidas c padrões de qualidade c.!xigidos. com defeito. vic1o 
ou má qualidade. 
14 1 Rcsponsabtluor-sc pelos danos cnu'\ndos diretamente à Administração ou n 1crcciros. 
dccorrcnle de sua culpa ou c.Jolo na cxt.:cuçào dos :.cf\ u;os. inclumdo seus prepostos e sub
contratados 
14.4. Rcspon'iabll1zar-se pelo fiel execuçiio dos sen: 1ços nos prazos estabelecidos 
14.5. PrcslUr lodos os csclurccimcnlos que forem so licitados pela Câmara Munictpal de 
lpucims. durante a execução da prestação de serviços. 
14 6 Aceitar nas mesmas condtçõcs contratuni~. os acrésc1mos ou supressões que se fizerem 
neccssarios. até 25°·o ( vmle e cmco por cento) do \nlor micial atuahzado do comrato. na 
follllO do nrt 65. pará&rrafos I c:! da Lc1 no 8.666/93 c ~uns alterações postcnorcs. 
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14.7 Manter durnnte todo n execução Jo contrato. em compaubihdade com O!> obngações 
assumtdas. toda~ as condações de habilitação e quahlicaçiio exigidas na tic1taçào. 

15. DAS OBIUGAÇÕE. DO CONTRATANTE 
I S I. ProporciOnar todas as facilidades para que o pri!Stador de scn 1ços possa cumpnr suas 
obngaçõcs dentro das nonnas c condiçõ..:s deste processo de contratação. 
15.2. Rejellar no todo ou em parte, os <\Crv1ço.; executados em dcc;acordo com as obngações 
assum1das pelo prestador 
15 3. Indicar o rcpresentantl! da Câmara Mumcipal para acompanhar c fiscalizar a execução 
c.Jo contrato. bem como para atestar o recchamcnto dos serviços. 
15.4 Efetuar o pagamento uas condiçõe~ pactuadas 
15.5. Rcsponsabali7.ar-sc pela manutenção preventiva c corrc11va do veiculo. 
I S c; Respon~nbilintr-sc pelo motonsta. dcvadamenae habalnodo; 

16. DO 1 fCIO E DO RECEBIM ENTO 
16. 1 A contratada terá o pmzo de 05 (cinco) dtas paro inicaar os serviços contatos a pan1r do 
n.:ccbimento dn ordem de mícto dos scn aços. 
16.2 O rcccbuncnto dos serviços dar-:;c-:\ por sen·idor dcstgnado pela Câmara Municipal de 
lpuciras que fnrá a verificaç~io da sua confom1idade com a propostu apresentado, e ainda, 
quumo a cspcctlicação c nom1as esttpuladas no Termo de Rcferêncta. 

17. DO ACOMPA IIAME~TO E DA Fl. C LIZAÇÃO 
17 .1. A prcstnção dos scrv1ços será acompanhada c fiscali7ada por representante dcsagnado 
para este fim pela Câmara Munictpal de lpucirn!õ. 
17 2 . O representante anotará em regtslro pr6pno todas as ocorrênctas relacionudas com os 
scn tçoc;. dctcnnmando o que for ncccs :ino à rcgulanzação das falhas ou dcfe1tos 
observados. 
I 7.3. As decisões c providcnctns que ultrapassarem o competência do representante deverão 
ser solicitadas uos seus supcnor..:s. em tempo hábil. pam a adoção d~ medidas convenientes. 

18. 00 PAGAi\JEI\10 
18.1. O pagamento será fctlo por meto de cheque ou ordem bancána, no prazo de até 30 
(tnnla) dias. após a apresentação de Nota Fiscallf·atura à Câmara Municipal de Jpuearns 
contendo a dc.;crição dos serviços prestados, preços umtários c o vulor Lotai. c comprovante 
de recolhtmcnto de multas aplacadas. se houver 
I 8.2 No cnso de C\'entunl airoso de pagamento. o 'alor de' ado de' cr.i ser acresctdo de Juros 
moratónos de 0,5 % (cinco décarnos por cento) no mê~. apurados desde a data ac1mn referida 
oté a data do cfctavo pagamento, calculados "pro rata dic'', sobre o valor da nota fiscal/fatura 
18 3 No .tto tlo pagamento será compro\ ada a manulcnçâo da~ condições imc1aas de 
hahaluaçào quanto ft slluaçào de regularidade Ja contrntada 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENT ÁR IA 
19.1 Os recurso:> financeiros para pagamento das despesas com a prestação dos serviços 
correrão por conta de rccur.;os repassados pelo municipto, na seguinte dotação orçamentána· 
OI 01.01.0310101.2.001-33.90.3600 para pessoa fhaca e 01.0101.031.01012.001-
33.90.39.00 pw11 pessoa Juridaca. 
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20. OA , A "-ÇÓE D:\11~ 1 T RA T I\ .\. 
20.1. Pela mC'<CCU~ ão tmnl ou parc1al do objeto deste Pregão. a Câmant ~lumctpal poderá. 
gar.mtida a prévia defesa.. aplicar às hcnantc~ \Cncedoras as seguintes sunçõe~ quando for o 
caso 
I advcnência: quando de ·(;umpnr qualquer clau,ula do contrato, inclu'i' c pra.to de prestação 
dos ~CTVIÇOS 
11 multa de 0.31111 (lrê~ dectmo. por cento) sobre- n vnlor do parcela mensal, por din de atraso 
ou não execução dn prestação dos serviços; 
li!. multa ôc I ~11ro (qum/e pur cento) sobre o vulor global cJo controlo, no caso de inexecução 
total ou parcial cJo objeto contratado, rccolhH.Io no pra7o máximo de 15 (qumzc) dtas comdos, 
contado~ da comumcação ofic1al. sem emba1 go ôe 111dentzaçào do' prCJUI/o~. pon enturn 
causados a (.amam Mumctpal de lpuciras. pela nao cxccuc;iío parcJUI ou tnt<tl do conlr.lto. 
20.2. I tcar.i impl.'dida de hcuar c de contratar t.om a Admtmstrac,:ão Públu;.a, pelo pra7o de at~ 
05 (cinco) anos, garantido o thrcito prévio da citnç;io c de <~mpla defesa. enquanto perdurar os 
moti\'os dctcnninantcs da punição ou até que ~cja promov1da a rcabtlitução perante a prôpria 
autoridade que aplicou a penalidade. a hcttantc que convocada dentro do pr:vo de \'ahdade da 
sua proposta, dcixnr de entregar a documcnlaç;io cx1gtda para o contrato ou apresentar 
documentação fàlsa. enseJar o retardamento da cxecuçao do seu obrcto, não manth c r a 
proposta, falhar ou fraudar na cx..:cuçào do objeto pactuado, componar-sc de modo midôneo 
ou cometer fraude n~cal 
20.3. A-. sanções prc\ ista" na alinea I do sub-item 20 I c sub-ttem 20.2 deste item poderão ser 
aplicadas JUnt.tmentc com a.., das aJineas 11 c 111 do .,ub-Jtcm 20 1. fucultad~• a defesa prc ... m do 
intcn::>sat.lo. no respectivo procc,so. no prn7.o de 05 (c.mco) d1as utcis 
20.4 C)c n multa for de \alor superior no \Uior t.la Nota de Empenho, além da perda deste , 
responderá J conlr.uacJa pela sua d1 f crença, a qual ser.\ cJcscontndu dos pagamentos de\ tc.los 
pdo Prcfc1tunt Mmllctpal ou. quando for o ca .... o C{)bJadu JUdtctalmcntc 
20.5 As penalidades scrão obngatonamcntc rcgtstrnc.las no Cadastro de f-ornecedor ou 
Prestador de f)cn'IÇOs du Cfimnm Mumcipal dc lpucirus, da respccuva empresa contratada, c 
no cuso de 'iU&pcnsuo de hcllar. a contrntadn cJevcrú ser dcscrcdcnciUdo por 1gual pcriodo, sem 
prcJUIIO da!> multas previstas no edital c das dema1~ com1naçõcs lega1s 
20 6 Não 'cr.1o aceitas jushiícatnas postenorc a .ldJlH.hcação nos vcnccdorcc;, por pane da 
licitante que nüo poderá manter a propostu '~Ja cscnta ou por mctu c..lc lance, com a 
justificativa que houve erro na fomlulação, engano nus preços ou erro de dtgttaçào da 
proposta. não 'crj admitida a desistencta da proposta para este' ca~os, sendo a licitante 
penalizada com a aplicação de multa. conforme prc,ista no ucm 8 10 l. declaração de 
inidonctc.lade c imped1da de hcuar com a Administração pelo pcnodo de 04:i (cmco) anos 

2 1.- Or\ JU . Cl - O CO~TRATUAL 
21 1 A Camar.1 f\ lunactpnl de lpueiras podem rescindir o contrato, mcJcpcnt.lentemente de 
qualquer tntcrpeloço.io JUdicial ou ~xtraJudtctal c a contratada· 
a) Atrasnr inJUSllltcadamcntc. por mais de OS (cmcn) dias corridos, o inicio dn execução dos 
sen IÇO'> , 
b) Paralisar a prestação dos scn tços por um p~.:nodo sup...:nor I O (de/) dias comcJos. 
c) Executar os scn ic;os em desacordo com as espe,lftcaçücs extgtdas, 
d) Não cumpnr ou cumpru Irregularmente a.s clr1u ... ulns contratU<IIS nu .1 lcgislaçüo \ •gente: 
c) Cometer rc11crndos erros na execução dos scn tÇO'i, 
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f) Ceder ou 1ransfcnr. no todo ou em parte. a prestação de servtços sem a expressa 
autorização da Contratante; 
g) Entrar em concordata. falência ou dissolução. ou recair no processo de msolvência sobre 
qualquer de seus dmgcntes. 
21.2. Declarado a rcsctsão contratual em decorrêncta de qualquer um dos fundamentos do 
Item anterior, a conlratada receberá exclusivnmcnle o pagamento dos sen·iços executados e 
recebido. dedu7tdo o valor correspondente às multa" porventura ex istentes. 
2 1.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que titulo for, se o 
contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das nonnas nele 
estabelecidas. 
21 4 . lndcpendentcmcntc do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por 
liHc decisão da Câmara Munictpal de Ipuesras. a qualquer época, sem que casba a contratada 
o dtrcuo de reclamação ou mdcnização a qualquer título, garantindo-lhe apenas. o pagamento 
dos serv1ços executados c devtdamente reccbsdos. 

22. FRAUDE E CORR UPÇÃO 
22. 1 As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório 
c a ~xecução do contrato. estando sujei tas às sanções previstas na legislação brasi leira . 

23. DA OI ' POSIÇÕES GERAl 
23. 1. Fica assc&>Utado à Câmara MumcspaJ de lpuctras o dtrcito de: 

23. 1. 1. Adiar a datn de abertura da presente licitação. dando conhec tmc.mto aos interessados, 

notificando-se, por escmo. às licitantes que J:Í tenham retirado o Ed11al. com a antecedência 

de pelo menos 24 (\ tntc c quatro) horas. antes da data micialmentc marcada: 

23. 1.2. Anular ou revogar, no todo ou em partc, o presente Pregão, a qualquer tempo. desde 

que ocorrentes as htpótcscs de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos 

interessados; 

23.1.3. Alterar as condtçõcs deste Edita l ou qua lquer documento pertinente a este Pregão, 

fixando novo prazo. não inferior a 08 (oito) dia.s útcts. para a abertura das propostas. a comar 

da publicação dns alterações. 

23.2 A participação neste Pregão implicani aceitação integral c irretratável das normas do 

Edstnl e do Tenno de Referência. bem como na observãncsa dos preceitos legais c 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação c recu rso. 

23.3. É facultada a Prcgoetra ou à Autondade Superior. em qualquer fase da licitação, a 

promoção de dilsgêncaa destinada a esclarece• ou complementar a instrução do processo. 
vcdoda à inclusão postcn ur de documento ou infonnnção que deveria constar no nto da sessão 
pública. 

23.4. O objelo da presente ltci1ação poderá sofrer acréscimos ou supressões, confonne 

previsto no§ 1° do An. 65 da Lei 8.666193 c§ 2°, Inciso li do Art 65 da Lei n° 9 648 98. 

23.5. A atuação do ltcttante vencedor pcnmtc a Pregoeira, assim como na execução do 

Contrato, serâ reg1strada no CadasLro de Fornecedores da Câmara Muntctpal de IpueJras e 

constará dos ceru fic:1dos c declarações soltcstadas. 
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23 6. A pregol!ira e sua cqmpc de apo1o, no imercssc público, poderão relevar omassões 
puraml.!nte fom1at!'t, desde que não reste inrnngado o princípto da 'mculaçiio ao mstrumento 
convocatóno. 
23.7. Os proponente'\ são rcsponsavcis pela fidcltdadl.! c legitinudadc das mfonnaçõcs c dos 
documentos aprc..>selllados em qualquer fase do ltcatação 
23 8. Scrá(ao) lavrnda(s} ata(s)do(s) rrnbalho(s) descnvolv1do(s) em ato públ1co do pregão, 
será assmado pela Prcgoc1ra. ressaltando-se que poderá constar a assannturn du equtpc de 
apo10. sendo-lhes facultado este direito. 
23.9. Os proponentes assumem todos o~ custos d~.: preparação c apresentação de suas 

propostas e a Prt:fcttura de lpucirns não será. l'm n~.:nhum caso. responsável por estes custos. 
mdcpcndcntemente t.la conJução ou do resultado do processo licitatóno. 
23.1 O. O desatcndtmento de c>.tgênctas fonnats não csscncuus. não Importará no afa!itamcnto 
do hcttante, desde que scjn possível a aleriçao da ·ua qualificação c a exata compreensão da 

sua proposta. dumntc a renlmtçiio da sessão púbhca de pregão. 
13 I 1. As normas que c.ltsc1plinam es[e prcgiio serão sempre interpretadas em favor t.la 
ampliação da dtsputa entre os mtcressados, sem comprometimento dn :.ct,'Urnnça do futuro 
contrato. 
23 12. Não havendo cxpcdtcntc na data marcada, a reunião será reahLada no prirnc1ro dia útil 
subscquente. iJ mesma hora c local. salvo por motivo de força maior. ou qualquer outro fator 
ou fato lmpre\'ISt\cl 
23 13. Os envelope:. de proposta e documentação encammhados após a data e horono lixado 
no presente Fdital. serão de' oh tdos. ainda fechados. aos respccttvos remetentes. 
23.14. Os scrvtços deverão ser executados rigorostunente dentro das e!\peclficações 
estabelecidas neste é.dllal c s~:us Anexos, sendo que a inobscrv~incia desta cond1ção amphcará 
recusa. com a apltcaçào das penalidades contratuais 
23.15. Caso a ltcitant..: se recuse a executar o obJeto contratual ou venha a fazê-lo fora das 
especificações estnbelccadas. a Câmara Mumc1pnl de lpucirns poderá, mdcpcndcmcmcmc de 
qualquer av1so ou notllicação, rescmd1r o contrut<., c optar pela convocação dos tlcmaJs 

licuantcs na ordem de classtficação. 
23 16. A hcttalllc que pretender obter csclarccmtcntm. o;obre o Edttal c seus anexos deveni 
soltcuá-los por escrito, por meio de cana. 1clcgramn ou fac-símile , cnvtodos no endereço 
menciOnado, até 02 (dois) dias úteis antes da data estabelecida paro a apresentação das 

propostas. A Prcg.ocirn responderá por e~crito. 1ts solicitações de esclarecimentos recebidas 
tempestivamente c cncammhnrá cópias das rc~postas, incluindo cxpltcaçõcs sobre as 

perguntas. sem tdcnt1licur sua ongem. a todos que Já tenham retirado ou \'Cnham u retirar o 
l datai 
23.17 l::.stc Edital poderá ser examinado c obttdo na sala da Comt~sõo de LICitação da 
Câmara Mumctpnl de lpuc1ms. silo â Rua Ccl Manoel Mourão, s/n° - C.cntro - Jpuei.Gls/Ce. 
no horáno das 8h00mm as 12h00min, de ~Cb'Unda a sexta-feira. Na ocasaão o mtcrcssado 
devera trazer umu mid1a Jc CD-ROM ou Pcn Dm c paro a gravação do mesmo. onde terá um 
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prazo de até 24 (vinrc c quatro) horas, após o rl!ccbuncnto, para efetuar, por cscnto, qualquer 
rl!clama~ãu pcnmcmc à fnlhn na gra,·o\·üo do!. arqUJvo~ ou UUtJllln-lo no endereço eletrônico 
hllp //www.tcm ce go\'.br/licnacocs 
23.1 R. Dcrna1s tnfonnoçõc.., podem ~cr nhtidas junto n Prcgnóm, no horário c dias acima 

mcncionndos, ou pelo telefone (••88) 36S5-l 000. 

lpucm1s - Ceará, 26 de l·cvcretro de 2016. 

~~~~ 
PRE IDE 'T E DA CÂMAR \ \l l~ ICI P \ L DE IP EJR.\ . 

----~~--------~~~~~,~~~(-- ~Jd~~-~~ 
\11ana Cdtlcnc Leonc1o 

PREGO I-~ I R \ 
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ANE O I 

TERl\10 DE REFERÊ ClA 

I. L Contratação de pessoa JUmiJca para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DF LOCAÇÃO 
DE OI (UM) VI:ICULO TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO. PARA FICAR A 
DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA PlU:SIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TPUEIRAS-CF, confonnc as quantidades c cspccificnçõcs técnicas anexadas o este Termo 
de Referência - Anexo I A 

2- FUND M ENTO LEGAL : 
2.1. A prc~taçào clo!. scn.tço~ tem amparo legal disposto na Lc1 n" 10.520 de 17 de julho de 
2002. no Decreto n° 3 55~ de 08 de agosto clc 2000 - Regulamentação dn modalidade 
"Pregão". na Lct n" &.666t93 e suas alterações postcnores c Lca Complcrncntnr 12312006. 

3- J USTfFICA T JY A 
3. 1. A contratação dos scn iços se faz necc Mina para suprir as nccess1dadcs com 
deslocamento, tanto na nmu rural, como na zonn urbana. além de v•ugcns fom ela cidade de 
lpueíras, visando panícipar de reuniões. semm{trios, congresso~ e para todas as suuações em 
que a prcs1denc•a desta cac;a leg1slall\·a c:stcJa em scrvtço. 

4 - DA APRE E'JTAÇÃO OA PROPO. TA DE PREÇOS 
4. 1. Na proposta de preços deverá constar dtscnminação detalhada dos sen iços. o valor 
umtario e total. em moeda nac1onal. em algansmo e por extenso. ja con.,1dcrnndo todas ns 
dc5pcsas, mão de obm especializada. taxas, 1mpostos, encargos, tributos, fretes. transportes e 
demais despesas que inc1dam d1reta ou ind•rctnmcntc sobre a prestação dos scn 1ços, mesmo 
que não estejam rcg1strndos nestes documentos; 
-t2. A Câmara lunicípal de lpueira poderá se va ler da análtse t~cnica dos scn tços antes 
da adjudicação c homologação da hc1Lant!! c. assun. n:JCilnr a proposto CUJaS espcctficações 
não atenderem aos rcqu1S1los mínimos constantes do Anexo 1-A deste fenno de Rl!ferência. 
-&.3. Será constdcrada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor, por ilcm. 
desde que atenda as cxigêncaas contidas neste Tcnno de Referência c no cdttal cle Pregão. 

5 - DA FORM L IZAÇÃO E VIGt CIA DO ONTRA TO 
5. 1. Para a prestação dos serv1ços. será fonnal itndo Contrato Admmistrntivo, estabelecendo 
em suas cláusula:- todas as condiçõe-s, obnga\·ões e responsabilidades entre as partes, em 
confonrudade com o Eclítal de licitação, do TcmH> de Referência. e da Proposta de Preços da 
licitante considerada vencedora. 
5.2. O mic10 dos scn 1ços c;cró no máxnno em 05 (cmco} dias, após o rcccbJmcnto da ordem 
de inicto dos servtço~ 

5.3. A 'igêncio do contrato será da da la de sua assmatum até 31 de dc7cmbro de 2016. 
podendo ser prorrogada sua duração por 1guais c sucessivos períodos. limitada a sessenta 
meses, confonne an 57 lnc1so 11 da Lc1 8 666. 93 
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6 - O EXE L'Ç \O DOS ' E R VIÇO . . 
6. J. Os sei"\ 1çu~ ser Jn cxecuwdos com a d1spomhi I ização do veiculo para ficar em tempo 
integral a d1spo~1çào da C5mara Municipal de lpu~o:1r.ts. 
6.2. Os -.cl"\·iço' '\Cri'io receb1dos e atc-.tados sm1 execução por 'cl"\·idor dc<:ignado. 
c:-p..:c.iulmcnte p.mt acomp.mhamento e fiscalli'a~àn, pda Camara Mumc1pal de lpuctr.l!>. 

7 - rH:CEBJI\11-:NTO DO ERVIÇO 
7. 1. Os scrv1ços serão recebidos. dcpo1~ de cunfcmlos todas as cspecllicuçõcs minunas 
c>.1g1das no anexo 1-A deste termo de rcfcrêncw 

8 - DO AC0 \ 11' \ 11 \l\JE~TO E FI CALIZ \ Ç;\0 DO .• ER\'1('0~ 
8.1. A prcstaçao dos sei"\ 1ços sem acompanh.tda c lhcalli'ada por sei"\ tdor Camara Mumctpal 
de Jpuciras , o qual dc-.er..l atestar o~ documentos da despesa. quando compro\ada a fiel e 
correta entrega para Iins de pagamento 
8.2. A presença da fiscalização da Câmara Municipal de Jpuc1ras nàu d1dc nem diminui a 
r..:sponsabilidade c..la empre ... a contratada 
8.3. Cabem ao sei"\ 1c.lor dcs1gnado reJeitar totalmente ou em pane. qualquer produto que não 
..:steja de acorc..lo c.:om íls exigências. bem como. dct..:munar o pnuo pJro ~ua adequação ou 
rcf:v1mcnto c..los serv1ços fom de normas ou da lcg~'>l.tçíin 

9- RE 1'0~~.\ BILID \DE. DO PRE T \ DOR 01:. ER\ IÇO 
9.1. A.n.ar com toda~ a-. de:,pesas. d1rcta.:. ou mdir<:t.ls, mão de obra cspec1almtda. transportes. 
Ul'<as. encargos. tmpoc;tos c tnbutos, decorrentes do cumpnmento das obngaçõcs a ·sum.Jdas. 
sem qu.tlqucr onus pur.t a C:umara ~Jumc1pal c..lt lpuc1ras 
9.2. Manter as condiçõc:, de hab1htuçào m1ct.tl em compaubllu..l.tde com as obngaçõcs 
assumtc..las durante todo o processo desta compru 
9.3. Rcrazer ou adcquor as suas expensas. todo c qualquer serviço executado ou em execução 
em desacordo com o~ nom1ru. e legislação c:x tg1dos c pndrõcs de quohc..ludc cx1gidos. com 
dcfciiO. '1c1o ou má quahdac..lc. 
9A. Responsabilizar-se pdos danos cau ·ados dirct~uncnte ã Admmistraçào ou a tcrcc1ros. 
decorrente de sua culpa ou dolo na cxccuçãu du.., 'c" 1ços, mclumdu seus prcpo tus e sub
contratados. 
9.5. Responsabilizar-se pela fiel c'ccução c..los scf\ 1ços entregá-los nus prazos e horários 
est.tbl!lcc1do-s. 
9.6. Prestar todos os esclurcc1mentos que forem -,ohcllndos pela Administração, durante a 
execução dos sef\ 1ços 
9. 7. Acettar nu~ mt!~mas condtções contratuais, n' acrcsc1mu~ ou suprcsstlcs que se fizerem 
neccssanos, ate 2S11 o (vinte .: cmco por <.:enio) c..lu \Jiur mtc1al Jlualizado do contrato. na 
forma do an. 65. parJgrafos I o e 2o da Lc1 no 8.66ó 93 c ~uas alterações postcriorc~ . 

lO- RE. PO'I~ '\BILIOADES DO CO'ITRAT \'TE 
I 0. 1. Pro\. u.lcncmr os pagamentos de \Idos a contratac.Ja. nos prazos acordóldos. c de acordo 
cum as Nota~ r 1~cms l'nturJs crmttdas c atestados os rcccbtmcntos do ... scrv1ços pelo servtdor 
responsável pelo acompanhamento c fiscall/açõo c..lus scrv1ços 
I 0.2. Fl<.,call/nr c ncompanhar a execução dos serviços. cu C\Ccuçàtl c..lo contrato 
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I 0.3. Comunicar o contratado todas c quaisquer arrcgulandades ocomdas na C\ccução do 
contrato e cxagar a<i devidas pro' idências que demandem da Contratado 
I 0.4 Proporcaonar todas as fac i ltdadcs 1.k anforrnaçõcl) pnr.t que o prestador de scn tços possa 
cumpnr suas obngaçõcs dentro das nom1ns c condições aqua estabelecidas; 
10.5. Responsabilizar-se pcln manutenção preventava c corrcuva do veiculo; 
10.6. Responsabilizar-se pelo motorista. dcvadamcnte habalatado, 
10.7. Informar i1 contratndu com antcccdêncaa danos causados ao veículo: 
1 0.8. Real azar o abastecimento e limpeza, tanto externamente como internamente do vcaculo, 
10.9. Responsabalizar-sc por quaisquer acidentes que venham a ser \ltama seus empregados 
e/ou passageiros. quando em serviço. por tudo quanto as Lcas trabalhistas, prcvidcncaánas c 
Cl\ a:, lhe assegurem. c demais exigências lcgaas paro o cxcrcicio das auvadadcs; 
I 0.1 O. Pennaur no pessoal da contratada acesso ao local do servaço desde qu~ obsca vadas us 
normas de segurança 

I J - CONDJÇÕE DE PAGA.\lENTO 
11.1 . O pagamento será efetuado mcnsalm~nlc. at~ 30 (trinta) daas após a execução dos 
serv1ços, confonne Nota Fiscal. discrimanada de acordo com a Ordem de Serviços, atestado.;; 
de execução c contra rcc1bos. 
11.2. O pagamento scró creditado em favor uo(s) prcstacJor(cs) de serviços, atrc.~vé!> de cheque 
ou ordem bancária, contra qualquer banco andicado na propos-ta, devendo paro ISto, ficar 
c~phcatado o nome. número da agencia c o número da conta corrente em que deverá ser 
cfc11vado o crédato, ou atrnvl!s de cheque nommaJ ao prcsUtdor dos scn iços. 

Jpuciros- Ccaní. 26 de Fcvercaro de 2016. 
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ANE ·o- l.a 

PL\ ' 11 liA DE E PECif IC \ ÇÕE. 00 .. ER\ l ÇO. 

OBJETO: PRl \1 \(,\o DOS SERVIÇOS DE I OC \( \0 DL OI (U~I) VEÍCULO TIPO 
,\L TOI\IÓ\ H DI I, \S5ll0. PARA fiCAR \ r>I()POSIÇ \O L~l TEMPO IN fEGRAL DA 
PRI·SIDL·NCII\ DI\ CI\MARA MUNICIP<\l 01· IPUF IRAS-CE. 

J. O veiculo dcvcni «cr de fabricação nac1onul, motor u gusolina/ulcool. em boas condiçõco; 
UC funciOillli11CiltO C trafego, dlTCÇÕO htdniu iiCO, lH C()llUICÍOil3dO, tiU VU C VtdrOs elétnCOb, 
04 portas, capac1dudc para cmco passagc1roo;, potcnctn mimma de 1.6 c com 10dos os 
nccss<lrios nccc:-.sónos c cXJgidos na lcgl' .. lação, inclusive c:..1epc tnungulo de 
,jnalizaçào, clht\C de rodas e macaco 

2. O veiculo dc:\crá ser apresentado a CârnarJ Municipal de lpul.!iras com O' impostos c 
nbngaçõcs junto uos órgãos fiscali1adorcs c n.:gulamenta,llm.:s. cumo lPVA Seguro 
Obrigatório c Licenciamento junto no DI· TRA '\j, devidamente: rcgulan7ados 

3. As despesa~ dc luhnficantcs. combusuvet~ rod.tgem. manutenção prcvenuvn c correlt\a 
do vctculo, mclustve subslitutçõcs de pl.!~·as c accssónos ncccssãnos ao perfeito 
functonamento do vetculo serão de rcsponsabtlldade da contratante. 

4. O motorista do' ckulo será de mtctra c cxdm.t\ J rc~pon~abilic.Jadc da cuntrmame. c serJ 
'ubordinado as nonnac; e recomendações da Cãmarn Muntctpal de lpueirn . . que sern a 
ele rcpa-.sado pclu prepusto da contratante 

S. A contratante caberá a respon, abtlidadc pelas in frações cometidas. e o rcspccti\O 
pagamento de taxa.;, multas ou ocorrêncw ... junto ao DFTRAN. ôrgãos \ 1umctpa1s de 
Tninsllo e Pnlíctu Rodovtária Federal 

6. O vcfculo deverá ser conduztdo por motonsl:.l profissional. dcvtdamcntc hnbtlitado c 
quahficado parn CM:rccr tal função. nos tcnnus da Resolução N 11 4C)1, de 0'\/07/2014 -

CONTRAN 
7. r JCJra a cnterio da Câmara Muntc1pal de lpucims. exigir a troca do veiculo que não 

atcndcr aos padrões do scrvtços contratado-. . 
8. 0:-. scn iços serJo pagos pelo valor mcn-.al sc:ndo descontados os dias em que o 'eículo 

não estiver dispnnhel para a prestac,;õo dos cn·iços. 

lpuc:iru .. • Ccani, 26 de Fc\crctro de 2016. 

tM/h ~,--{~a~ 
Antomo Carlos de Carvalho 

PRE .. JOE'JTE DACA IARA \ll 'li IPAL DE IP F:IR \S 
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:\EXO- l.b 

ORÇ \ \IF~TO E. T ll\1 \00 

OBJFTO: PRrSTAÇAO DOS SERVlÇOS De I OCAC. ÃO Df OI (U\s1) Vf iCLI O T IPO 
AU fOMOVI L Dl· PAS"ii, IO. PARA I ICAR A DISPOSIÇ'ÀO I· M fEMPO INTI:.GRAL DA 
PRFS!Dl:NCIA DA CÂMARA MUNICIPAl Df7 IPUf. lRAS-CI·. 

I rt:,\t 01-S(.RIÇ \O 

IÇO~ de locação c.lc O I (um) 
mó,cl c.lc passcill, 04 portas. 

Pn:stação dos scl'\i 
\CÍculo tipo auto 
cap.lcic.lac.lc par.~ O 
c:nndic ionaclo, tnl\ 

direção hidraulica 

S (cmco) passageiro~. com ar 
,, clétnca. '1c.lros elétncuo., c 

. motor :1 gasolina álcool. com 
te I 6, em boa~ cunc.l•çõc~ de O I po1ênda mini ma < 

u .. o c luncionamcn 
tempo imcgrul 

10. para ficar a dl'fl<hJção em 
c.la pr~•dencia da Câmara 

,\tunicipal de lpuctras-Cc. Condiçõe~: 
combusth d , mmo 
da Comnnantc. 

risla e manutenção por conta 

V,\ LOR TO r \I. EM RS 

li~ JU. 
Q uilnl. Valnr \':alor Tntal 
~Otll Unlt. 

Mês 10 3.416.67 34.166.70 

34.166.67 

lmpona o prc ;ente urç.1mcn1o nu ' 'alor total de R 3~. 166,67 (Trin ta c quatro mil cento c sc.<.sentíl c 
sci'i rcnl\ c 'lc'iscnrn c \etc renh). 

lpuc.:u;h - Ceará. 26 de l·cvcrciHl de 2016. 

~~4'/' d &-1/~ 
7 

Ant5"nio Carlos tlc Curva lho 
PRE IDE'\ TE DA C \l\1,\RA Ml '\lCIPAL DE JP EIRA .. 



Câmara Municipal de lpueiras 
CVf' 02 158ll38 0001-33 CGF 06.920 45/-9 

fl1111 Cl'l \fun11 ·/ Afouf.l<l ~ \ ( r11trc /f'/I~UrJ t-( .,._. 

CEP 62 230.000 Fone/fax: (88) 3685-1000 

ANEXO 11 

1\JJ L.T \DO C OYrn,\ T O 

CO TRATO N° -------
CONTRATO QUE F.NTRF 
CÀMAR •\ Ml NlCrPAl DI" 
fMPRF<;A 

SI CI!LI!BRAM A 
rPUF.TRAS E A 

PARA 
PREST!\ÇAO Dl ER\ IÇOS 

A CÂMARA 1\IUNICIPAL DI· IPUEIRAS. pessoa juridrcn de drrcllo publico imcmo, domvnnro 
denommado CO'JTRATANTl· rnscnt.J no C N P.J sob o 0° 02.15M.8,8t0001-'U, com ~cdc ó Ruo 
CcL Manoel Mourão. s no - Barrro - L entro, na crdadc de lpucaras. l·srado do C cara. ntmvés da 
Prcstdêncra da C limara. neste ato representada pelo Sr Antonto Carlos c.lc Carvalho. brasilcrro. casado, 
mscnto no Codastro de Pcsso;u; físicas sob o n" o n cmpr.:sa 
--------------·· rnscntu no C.N P J sob o n1

' , com 
endereço 3 Rua no • Harrro - . nn Cidade de 

• Estado do Cc;:rr.i. doro,·ante denommadn CO~ I RA TAOA. neste ato --- -------· repn: .... entncla reto scu(a) SOCIO(a)-gercntc Sr(u) (nncion.tlidade),(l!)tudo civrl). 
(profissão). rnscnto no Cadastro de Pessoas foisrca~ sob o n'' , resolvem 
celebrar o presente contra to com nJ.. cláusulao; e condjções u seguir: 

C. LA UL\ PRJ\IEIRA - DO F NDA\lE~rro 
O I O I O presente contmto fundam1.1lta-sc nas dtspo:;tçõcs d.l Lct Fedcrnl n" 1<.(>66 93, de 21 de junho 
de 1993. c.lemars ultcmções c utuulwtdn pela Ler n" 9.648 '98. de: 27 de ma10 de 19lJK, nos lermo!> do 
Pregão Prescncli.ll n" 005120 16·CM I. e 1 esultado da llcituçiio, dcvrdumentc homologada pelo 
Prcsrdcntc dn Cfimarn Municrpnl c lpucirns, com base na proposta da CONTRATADA, todos partes 
mtcgr.lllle!> t.le.,tc controlo mdcpcndcnte d.: transcrição 

CLÁU UL.\ SEG NDA - DO OBJ ETO 
02.01 O objeto du presente contrato é a LOCA( ÃO DE Vf!ICULO (TIPO PASSI:.IO, 
CAPACIDADT PARA 05 PASSAGI::.IROS EM 130M CSTADO Of! CONSl·RVAÇÀO F 
rUNCIONI\\itf"fl 0) PRA FICAR EM TEMPO lNTCGRAL A DISPOSIÇAO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPUE.LRAS-Cl:. 
02.02 02.02. O!> scrvtços serão prestados através do veículo 
fnbncaçào - _, __ . motor , OS ponas, polcncJn de _ CV, cor 

CLÁ ULA T ERCETRA - 00 REGIME DI!: EXEC ÇÃO 

• marca - _ _ , ano de 
c Plncns-

O' O I O objeto d~.o-ste contr..uo sem executado em regrmc de empreitada por preço unnàno. 

CLAU ULA Q ARTA- DO I)R.t\ ZO DE lNi 10 E DA VIGÊ NCIA 
04 O I. O anício dos 'ierviços scrtl de ou! 0'\ (crnco) di os após a enliSsiio dn ordem de rnicro dos 
SI! r'\ IÇOS 

04.0 I. O pm.!o de vrgêncio do presente controlo é da dato de suo nssrnmun.1 até 31 de Dczcmhro de 
2016. podendo ser prorrogada sua duração por tguats c sucessivo~ pc:riodos, limJtada a 
sesscnLa mcse:-, confom1e an 57 Lncrso 11 da Lc1 8.6ó6/93. 

CLA U ULA Q l"íTA - DOVALOR CONTRATUAL 
05 O I O \alo r global do prc:sl!ntc: tcnno .: de RS 
( • sendo pago em I O (dcL) parcelas mcnsats de RS --- . _______________ ). 
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05 02 1'\o valor acuna csupulado Já estão inclusos todas as taxas. encargos. ampostos, tnbutos. seguros 
e dcmats despesas ancrentcs a prestação tios serviçoli 
o 03 o d ~ d d d á b 5. li scn aços ora contrata os scrao executa os nas quanta n cs c preços unu nos a aaxo: 

IU:M l>E~CRJÇÃO LNID. 
Quanr. \ 'ulor 'alorTot~l 
lotai Lnit. 

Prcsto.çilo dos scrvtços de locação de O I (um) vctculo 
Upo automóvel de passcto, 04 punas. cupucidudc paro 
05 (cmco) pll-\:.agctro:., com ar condicmnudo. lravu 
ch.:tnco, \adros elétricos c direçiio hidrúulicn. motor a 

OI 
gosnltno/:ilcool, com pot.::nctn minamo de I 6, em bons Mcs lO condições de uso c r uncionamcnto. pon• fi cu r i1 
dtspostçiio em tempo mtegrol do prestdêncto do 
Câmn.ru Mw1ictpal de I puetras·C' e. Condtçõt=!;: 
comhustível, motonstn e manutenção por conto do 
Contratante 

VALOR TOTAL EM RS 

CLÁU~ LA EXTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 
06 OI. O pagamento serú efetuado pela Cümara t<.1umcipal de lpucírns, após os scrvtços serem 
recebtdo~ c conferidos pelo setor responsável pela solicitação, nte 30 (tnnta} dws após a entrega 
06 0::!. Os pagamentos ~crão efetivados mediante a apresentação da rc.c;pccllva Noto Fiscal dos Servtços c 
Rccabo corrcspondcmc, de' idamcnte atestado o rcccbtmcnto pelo rcspon\ávcl do setor soltcnante. 
06 01 C)c hou\cr aLraso nos pagamentos, estes serão atuali7..ados com base na tnctdêncaa de JUros de 
morn de 12 (doze por cento) ao ano .. por rata temporc". entre o d1a prevtslo e a data do efcLivo 
pagamento. 

CLÂU ULA ÉTil\lA - DO REAJUSTE DE PREÇO 
07.01. Os preço~ cowJo:. ~erào fixos e irreajusláveis, sendo assegurado ao controlado o equtlibno 
econômico CinaJ1ccaro do contrato. conforme dispõe a lei. 

CLÁU~ ULA OITAVA- DO ' RECUR O FINANCI!: IUO 
08.01. Os recursos financctros paro pagamento das despesas com n prestação dos serviços correrão por 
conta de recursos repassados pelo muui.clpio, na scguantc dotnçõo orçamentária: 
01 0 1.01 031 .0101.2.00 1-33 90.36.00 / 33.90.39.00 

CLÁ ULA NONA - DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9. I Arcar com todn.o; as despesas, diretas ou tntltrcws. miio de obru espcc10hzada e de apoto, 
transportes, Impostos. taxas, encargos. seguros c outros, decorrentes do cumpnmcnto das obrigações 
assumidas, sem qualquer õnus para a Càmarn Muntctpal de lpucams. 
09.2 Subslttuar às suas expensas. todo c qWllqucr SCI"\IÇO executado ou em execução em desacordo 
com as especificações exig1das e padrões de qualidade ex1gados. com d~o:fett o, vic1o ou má qualidade 
09 3. Rcsponsabtltzar-sc pelos danos causados dtrctamcntc ô Admamc;tração ou a terceiros. decorrente 
de sua culpn ou dolo na execução dos servtços. ancluando seus prepostos c sub-contratados. 
09 4 Rcsponsabila;tar-se pela fiel execução dos scn aços nos prazos ec;tnbclecidos. 
09 5 Pn....,lor todos o~ esclarecimentos que forem soltcuados pela Cãmnrn Muntctpal de lpueirns, 
durnntc n execução do prestação de scn~iços. 
09.6. Acettar nas mesmas condições conLmtuaas, os ocréscunos ou supressões que se fizerem 
ncccssónos, até 25% {vtntc e cinco por cento) do valor mtclalnlunlizndo do contrato, na fonna do art. 
65, parágrafos I e 2 do Lct oo 8.666/93 e suas alterações pos1cnorcs. 
09 7 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obngações assumidas, 
todos as comhçõcs de habilitação c qualificação cxtgidns nn licitação. 
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CLÁ U LA DtCIMA- DA OBRIGAÇÕE .. DA CONTRATA TE 
I O. I Proporcionar todas ac; facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações 
dentro das nonnas c condições deste processo de contratação. 
I 0.2. Rejeitar no todo ou em parte, os scrv1ços executados em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo prestador. 
I 0.3 . lndJcor o representante da Câmara Municipal de Jpueiras para acompanhar e fi scalizar a 
execução do contrato, bem como pora atestar o rccebunenlo dos serviços. 
I 0.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas 
1 0.5. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva c corretava do veiculo; 
1 0.6. Rcsponsabahzar-sc pelo mOtonsta, devidamente hnhalaado; 
I O. 7. lnfonnar à contrntada com anteccdêncHt danos causados ao veículo; 
I 0.8. Realit.ar o abastecimento c limpc7.a, tanto cxtcmamcnte como internamente do veiculo; 
10.9. Responsabilitar-se por qua1squer acidentes qw venham a ser vitima seus empregados e/ou 
passagc1ros. quando em serviço, por tudo quanto às Lcts lrnbalh1stas. prcvadenciárias e clv1s lhe 
assegurem, e demais exigências legais para o exerclcio das atividades; 

CLÁU ULA DÉCIMA PJUM EIRA- DO INADIMPLEME TO E SANÇÕES 
11 . 1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Admmastraçào poderá, garantida a 
prévia ucfcsa, aplicar às licitantes vencedoras as scgumtes sanções, quando for o caso: 
I. 8UVCrtência; quando descumprir qualquer cláusula do COnlrillO, incJu~ÍVC prazo de iniCIO dos 
serviços. 
11. multa de 0,3% (lres décimos por cento) sobre o valor da parcela mensal , por din de atraso ou não 
execução do prestação dos serviços: 
liJ. multa de 1511tó (quinze por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução lotai ou 
parc1al do objeto contratado. recolluda no prazo máxuno de I 5 (quinze) dia~ corridos. contados da 
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos, porventura causados a Câmara 
Municipal de lpuciras pela não execução parcial ou total do comrmo. 
11 .2 Ficará impedida de licitar c de contratar com a Administração Publica, pelo prazo de ate 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação c de amplo defesa, enquanto perdurar os mot1vos 
detenninantes da pun1çiío ou até que seja promovada n reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. a licitante qui! convocada dentro do prazo de validade da sua proposta. deLxar d~ 
entregar a documentação exigida para o contrnto ou apresentar documentução falsa, ensejar o 
retardamento da execução do seu obJclo, não manUvcr a proposta, falhar ou frnudur na execução do 
objeto pactuado. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ftScal. 
11 .3 As snnções prcv1st.'1S nn allnea I do sub-item 11 .1 e sub-Item 11 .2 dcs1e item poderão ser 
aplicadas juntamente com as das alincas 11 c 111 do c;ub-ncm 11.1, facultada a defesa prévia do 
mtorcssado. no respectivo processo, no prnzo de 05 (cmco) (.has úteas. 
11 .4 . Se a multa for de valor superior ao valor da No1o de I;mpenho. além da perda desae, responderá a 
contratada pela sua diferença. u qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, 
quando for o caso, cobrada jud1caaJmente. 
11.5. & penalidades serão obrigatoriamente regisllradus no Cadastro de Fornecedor ou Prestador de 
Serviços da Câmara Municipal de lpucir.tS. da respecti va empresa contratada, e no caso de suspensão 
de liciU.lr, a contr:uada deverá ser descrcdenciada por igual período, sem prcjufzo das multas prcvisUIS 
no edital e das demais cominações lcgnis. 
11 .6. Não serão acenas JUstificullvas postenores a adjudacação aos vencedores, por parte da licilantc 
que não poderá manter a proposta SCJa cscnta ou por meao de lance, com a JUSllficallva que houve erro 
na fonnulação. engano nos preços ou erro de digitação da proposta, não scr.i admnida a tlcstsiência da 
proposta para est~ casos, sendo a licitante penali7..aua com a aplicação de multa, confonne prcv1sta no 
atem 8. 1 0.1. declarnção de midonc1dadc c impedida de licitar com a Administração pelo período de OS 
(cinco) ano~. 



Câmara Municipal de lpueiras 
r"VP: 0:!.15S.S38 0001-33 CGF: 06.?10..151-9 

·I M'SJUKI A I ·""' 111 /jJlJ , C'E 
CEP 62 230.000 Fone/f.?~ (88) 3685-1000 

C' l, \t SIJT.A DFCJ\1 \ SJo;cu~ D.\. -DA kt::.~ns,.\o 
11 I \ Cãmum ~Iuntctpal d.: lpu~trao.; rodcrft r~:)CJndtr o COntr'dlt}. mJ~pcn\.knlementc "lc qualquu 
tnterpclação JlU.hcllll ou e.xtrn;udtctnl se a comr.ttudn 
:1) Atmsnr IOJU.'>lllicadnmentt•, por mrus Jc O~ (em o) l.ha!i corndo.s. o mtCI\) JH ~xccuç.ão tios scn aços; 
h) Pnmhsar a prcMJtçiiO Jos Sl!f"\'IÇOS r~.)f um penoJo supenor 1 I I (J~;z) dms com dos, 
c) hxecutar O!i serviÇOS em di!Sn~ordo com as cspcctl!caç&-:; cxtgtdns 
d) Nno cumpnr ou cumpnr nrcgularrn~ntc ru; dnusulus contmtuws ou u legt.luç::m ~ tgcntc. 
c:) Cometer reHeru,ltls ctHls na l'XC< . .'Uçfu) dos scrvtço~. 
n í\•dcr ou tmnsfent. no toJt, tJU em p:utl!, n prc.o.;ta~·rio <k' s~?rvtço.-; sem a l'~pre•;sn Rutonz;wão d.t 
C' ~.mtratant~ 
g) l.!nlrar ~m ~oncwtlata. lhlêuem ou útssoluçrio. ou Il'Clllf no fUOCêSSi.1 úe msnlwnem S()brc qual4l11..:r 
J\! seus dmuent~·s 
12 2 DcclarnJa n resctsi\o contmtual em Jccorrêncaa ele qualqu~r um dos tundam~nto:. do ttcm 
antcnor, a contrntada rc.:c~bern cxclust\''dntentc o pagnmcnll1 dos <;l!rVJÇOS ex~cuuu.Jos c rc:ccbu..los 
dcdllztdo o \t~IOJ coJrcspondcnte as multHs pOIYI!ntum cxa&tt·ntcs 
I:! 1 Não cabem o vOntmtadn mdcruzação de quulqucr CSJX'ClC seJa a que Ululo fl r se 1.1 C\.lntralo \'tl'r 
a ser rescmJu..Jo em dccorrênctu de descumprtmento dlLS mmnao; nde cstabelecadas 
I:!. 1 Independentemente do J:,~pc:x;to ncr.la clnU!:uln o cont.rnto podem ~:cr rescmuJcL.-, pc-r line dcctr.âo 
da t. âmam Muntt lp.tl U{' lpuc1ras t quullJUCJ cpocu. ~em <.(UC ~aaha .1 t:ontrntudu o <hrcllo <lc 
teclRmnçàll ou tn lt.'mi'Jtçikl 11 qualqu~r titulo. gtll nntmdo-lhc Bp~nas. o paglllncnltl dos ~erv1ços 
executados c.: Ul!\'tdnrnL·ntc rc~chrdos 

( ' J.,\lJSLTLA Ht~Cll\IA l'EIU•t•.UlA - l>O FOHO 
l · UI I•t~l !!k•tLo o toro dn l'omarca dê fpuctms. com renunCia expressa de 4ualqu.:a outro, por mms 
pnvlleg:tadn que si!JFI pnm d~r~rntr qums4ucr Juvn.las "'u httgtos onunJl'li da execução deste commto 
L· por I!Sfnrcm JUStos c acenados. firmam o prcs\!ntc krmo em u1 (tr~) 'Ms de tgu.tlteor c lorma. nn 
prl~ença dru. t~stcmwlh!ls aba1XO nomeada.-.. pam surttr :;t.'US .:featos lega1s 

lpu.:trns- C'c.tr t __ de 

Anlunin Ce~rlus dl! Cun.a lhu 
PR ESIDENTE DA <:r\ I \R:\ :\1 NIClP.\L DF. IPUJ4: 1R \ S 

CON ll~Al ADA 

I hSTEML'NIIAS 

Nome 
l'Pl· 

li~ 2016 



A 

Run <.el Mano.:/ lfouriio .~ \ < tfllfr> lpu.:m1 J C F 
CEP 62.230-000 FonolfaK (88) 3685· 1000 

ANEXO Ill 

PREGOEIRA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUElRAS 
REF. PREGÃO PRESENCLAL N.0 005/2016-CMJ. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 
HABILITAÇÃO 

DECLARAMOS que, examinamos as cxigênc1as do referido Edilal de 

Pregão e. cumprimos plenamente os requisilos de habilitação, com os documentos 

de\ idamcme atualizados na forma da legislação '1gente, que se encontmm dentro do 

ell\ elopc de 11° 02 - Documentos de Habilitação, em confonnidnde com o mciso VIl, artigo 

4° da Lei 11° I 0.520. de 17 de julho de 2002, para participação do certame Jicitalório 

mcncionndo, que rcnhzar-se-á no dia 09 de Março de 20 16 às 12h00mm. 

Localidade,_ de ____ de 2.016. 

carimbo e assinatura do 
respousá•·ellegal 



A 

Câmara Munic1ipal de lpueiras 
CNP: 02. 158.838/0001-33 / CGF: 06.920.451-9 

Rua c~l. Manoal MortrÚ(I, s \ C. mrro lpiU' Ira s (,'E. 
CEP; 62.23{).()()0 FonelftJX· (88) 3685-1000 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES 
DA LEI COMPLEME T AR 123/2006 

PREGOEIRA da 
CÂMARA MUNICIPAL DE JPUEIRAS 
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N.0 005/2016-CMI. 

DECLARAÇÃO 

inscrita no CNPJ sob o n . ., 

......... ................... por intenn6dio de seu representante legal , Sr(") 

.. ....... .......................................................... portador(a) do CPF n.0 
............ .............. .. ..... e da 

Carteira de Identidade 11.0
............... ........ ........ . DECLARA, para fins de obtenção dos 

beneficios da Lei Complementar l2312006, niio estar incurso em nenhuma das ,,edaçõcs 

do § 4°, do art. 3" da referida Lei. 

Localidade, de ______ de 2.016. 

carimbo e assinatura do responsável legal 



~ ~ ~ 

Câmara Municipal de lpueiras 
CNP: 02.158.83810001-33 I CGF: 06.920.451-9 

Rua Cel. Manoel Mourão. SN C~nfro - fp11ctru .r·CE 
CEP. 62.230.000 Fone/fax; (88) 3685-1000 

ANEXO V 

CARTA CREDENCIAL (para representantes da proponente) 

A 
PREGOEIRA da 
CÂMARA MUNlCU'AL DE rPUE TRAS 
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N.0 005/20 16-CMI. 

inscrita no CNP 1 sob o 

por inlennédio de seu reprcscnlanle legal. Sr(") 

.. ................................... .. ............ .. portador(a) do CPF .0 
.. .. ........................... .... c da Carteira de 

Identidade n.0 
. . . ........................ . ... , abaixo ass inado, vem pela presente informar que o Sr. 

_(nome do credenciado}_, portador do CPF n.0 
_____ e Carteira de ldenlidnde 

n.0 é pessoa designada por nós para acompanhar o PREGÃO PRESENCIAL N.0 

005/2016-CM 1., podendo para tanto, impugnar, lransigir, ofertar lances, renunciar a recursos, 

requerer. assinar. enfim, fazer o que preciso for para o fiel cumprimento do presente 

credenciamento. 

Localidade. de _ _____ de2.016. 

assinatura do responsável legal com finna reconhecida 



A 

Câmara Municipal de lpueiras 
CVP 02.158113810001-33 / CGF· 06 920451-9 

R11a C ti Ma111KI Mo11,u11. !!. ·N ( 1111rt1 lpurtro ii·CF. 
CEP; 62.230-000 FortiJI1tJJC {88) 3685-1000 

ANEXO VI 
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

PREGOEIRA do 
CÂMARA MUNICIPAL Dr lPUElRAS 
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N.et 005/20 16-CMI. 

Senhora Prcgoc1ra, 

Tendo cxumínado o Editnl do Prcgiio Prcscncinl ne> 005/20 16-CM I. apresentamos 
a presente propo!>tn para a PRESTAÇÃO DOS SI::.RVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OI (u\11) 
veiCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSRIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM 
TEMPO INTEGRAL DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE. 
pelo valor global de RS (preço da proposta em mim em e por e:..:teltSO), 
conforme especificações dos 1;crv1ços sohcttodos, anexa. 

Outro~~1m. declaramos qut:. 

a) nos preços ofcrec1dos estão inclusos Lodos os cu tos c despesas, uus como. impostos. 
taxas. encargos. "cguros, royallle • fretes e outros; 

b} os serv1ços scdio executados no munic1p1o de Jpuc•ras-Cc 
c) prazo de início dos serviços de 05 (cinco) dia!), contados da data de rcct:bimento da 

ordem de imc•o dos o;crv1ços 

Concordamos em manter a volidudc desta proposta por um periodo de 60 
(sessenta) dins, contado n partir da data de suo abertura. 

Até que o contrato seja 3!ismado, c~ta proposta constitumí um compromJS$0 de 
nossa parte, obsen adas as cond1çõcs do Edital 

Localidade. de ______ de2. 016. 

carimbo e assinatura do 
rcJ;ponsó\'cl lcgal 



A 
PREGOEIRA da 

•t,. 

Câmara Municipal de lpueiras 
CNP: 02.158.83810001-33 / CGI!": 06.920.451-9 

Rua C~/ \lu11MI lf01min. S '/\" Crmro- lpurtm CE 
CEP 62.230.()()(} Fone/fax (88) 3685-tOOO 

ANEXOVJ- A 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 
(colocar em papeltimbrat.lo) 

CÂMARA MUNICIPAL DF rPUEIRAS 
REF. PREGÃO PRESENC IAL N" 00512016-CMI 

OBJETO: PIU.:.STAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OI (UM) VEICULO TrPO 
AUTOMÓVEL DE PASSEIO. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO .INTEGRAL DA 
PRESIDÊNCIA DA CÃMARA MUNICIPAL DL IPUELRAS-CE. 

ABERTU RA: d" 09 d 1:1 c Março e • s 1- mtn d 20 16 à .,hOO . 

I rE:\1 DE CRIÇÃO UNIO. 
Quant. \ator Valor Tot:~l 
Tot:d t'nit. 

Prestação dos serviços de locação de O I (um) 
veiculo tipo automóvel de passeio, O.t portns, 
capnctdudc paro 05 (cinco) passageiros, com ar 
condJc10nado, trova clétnca, vadros clétncos c 
dtrcção htdrâullcn. motor a gasohnal~llcool. com 

OI 
potência minima de 1.6. em boas condtções de 

Més lO 
uso e funcaonamento. paro licar à dtsposição em 
tempo integral da prcsadcncia da Càma.ra 
Municipal de Tpueiras-Ce. Condições: 
combustível, motorista e manutenção por conto Jo 
C'ontrotonte. (Especificar l"eÍculo, com marca. 
modelo, cor, placas e ano de fabricação) 

VALOR TOTAL EM R$ 

O valor total da nossa proposw paro a prestação dos serviços é de R$ ___ _ 

Prazo de vahdadc da proposta. _ ( ) dias. 

(Localidade), de ________ de 20 16. 

carimbo c assinatura do rcprcscmantc legal 



A 

---~ 
Câmara Municipal de lpueiras 

CNP· 02. 158.838/0()0f-33 I CGF· 06.92().451-9 
Rua Cri Ma~/ Mouriia. 'i:( \ Centro lpllt:II'<J t CE. 

CEP 62.230-000 FoneAax (88) 3685-1000 

ANEXO VII 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

PREGOEIRA da 
CÂMARA MUNICJPAL DE lPUElRAS 
Rcf. PREGÃO PRESENCIAL N.0 005/2016-CMl. 

Senhora Pregoeira, 
_ (nome tia empresa)_ , CNPJ/MF n.0 

_ , sediada _ (endereço 
completo)_ , tendo examinado e atendendo as cx tgênctas do referido Edital do Pregão, 
vem apresentar a documentação de habilttação, anexa. 

I . (Relacionar a documentação apresentada) 

E ainda, 

a) DECLARA, sob as penas da let. que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habili tação no presente processo licilatório, assim como. que está 

ciente da obrigatonedadc de declarar ocorrências posteriores; 

b) DECLARA. sob as penas da lei , que não mantém em s~::u qllildro de pessoal 

menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres. não possumdo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos. 

OBS. Emprega menor a partir de 14 (qualor.le) anos na cond1ção de aprendiz ( ). 

Localitlade, _ de ________ de 2016. 

canmbo c assinatura do 
responsável legal 


