/

\
cxcaraﬁ

ma}

n HE if51'?
n‘?':$}

as,»

?

El. .l TA

_L\__

-|-1-—-i_q—\-l----cl

ESTADO oo CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

w_

%,amW¢.—**'

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA UNIFICADO
DO OBIETO

Contratagao de prestagao de servigos de locagao de veiculos diversos, para ficar a disposigao das
Diversas Unidades Administrativas (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) da Prefeitura Municipal do
Morada Nova.
DA IUSTIFICATIVA

A contratagao aclvinda deste Termo de Referéncia encontra justificativa na necessidade de
deslocamento de pessoal para desenvolver as atividades administrativas inerentes as diversas
Unidades Administrativas deste Municfpio.

Entendendo, que o municipio nao dispoe de frota propria de vefculos para suprir tais necessidades, a
administragao recorre-se a terceirizagao destes servigos, por meio de procedimento licitatorio onde
se busque uma proposta que melhor atenda as necessidades da administragéio municipal, dentro dos

principios da legalidade para a execugéio dos servigos e seguranga de seus usuarios.

nos DOCUMENTOS ms I-IABILITAQAO
A) I-lABILlTA(,Z1'i0]URlDICA
a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro plilblico de empresa mercantll da Iunta

Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro cla
Iunta onde opera com averbagao no registro da Iunta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s)
-_.-

copia(s) do(s) CPF e RG do(s) socio(s) da empresa.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro pﬁblico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de

eleigao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia,
apresentar o registro da ]unta onde opera com averbagao no registro da Iunta onde tem sede a
matriz, acompanhado da(s) copla[s] do(s] CPF e RG do[s] s6ci0(s) da empresa..
a.3] INSCRIQRO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooparativas ~ no
Cartorio do Registro das Pessoas Iurfdicas acornpanhada de prova da diretoria em exercicio;
devendo, no caso da licitante set‘ a sucursal, filial ou agéncla, apresentar 0 registro no Cartorio de
Registro clas Pessoas lurldicas do Estado onde opera com averbagiio no Cartorio onde tern sede a
matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AU'l'ORlZA§IAO PARA FUNCION/KMEN'FO expecliclo

pelo organ competente, quando a atividade assim o exigir.
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a.5) REGISTRO NA ORGANIZAQAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acornpanhado dos seguintes documentos:
1) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764-/71;
II) Comprovacao da composicao dos érgaos de administracao da cooperative [diretoria e
conselheiros], consoante art. 47 da lei 5.764/71;
lll) Ata de fundacao da cooperativa;
IV) Ata da assembléia que aprovou 0 estatuto social;

V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII) Editais das O3 Liltimas assembléias gerais extraordinarias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Morada Nova, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no

item deste termo.
I) 0 Certiﬁcado exigido acima é obrigatorio somente para 0 licitante que queira substituir documento
conforme 0 estabelecido no item supra.
a.7] ALVARA DE FUNCIONAMENTO emitido pelo orgao competente do Municlpio da empresa
proponente.

B) QuAur1cAcAo ECON(“)MlC0-FINANCEIRA
b.1] Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do {ultimo exercicio social

(2016), jé exiglveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacﬁo ﬁnanceira da
empresa, vedada a sua substituicao por baiancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por lndices oficiais quando encerrados ha mals de trés meses da data de apresentacao da proposta,
_.-

na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores.
b.1.1) A comprovacao da boa Situacéio Financeira atestada por documento, assinado por proﬁssional

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial do licitante,
demonstrando que a empresa apresenta indice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um

virgula zero), calculada conforme a formula abaixo:
LG = AC + ARLP
2 1,0
PC + PELP
Onde:
LG - Liquiclez Ger:-11;
AC — Ativo Circulante;
ARLP — Ativo Realiziivol a Longo Prazo;

Q.

PC - Passivo Circulante;
PELP — Passivo Exigivel a Longo Prazo;
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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b.1.2] As empresas Optantes pelo Sistema Simples de Tributacﬁo, se declarado em
Credenciarnento, ficarao isentas de apresentacao do que se refere este item, conforme art. 25, c/c art.

26, paragrafo 2*? e art. 27 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, mediante apresentagao:
b.1.2.1) Copia da Declaracao de lnformacao Socioeconomicas e Fiscais - (DEFIS) do Pessoa Iurldica e
respectivo recibo de entrega em conformidade com 0 programa gerador de documento de
arrecadacao o Simples Nacional;

b.1.3) No caso de sociedade por acoes, o balanco devera ser acompanhado da publicagao em jornal
oficial, em jornal de grande circulacfio e do registro na junta Comercial;

b.1.4) No caso das demais sociedades ernpresariais, o balanco devera ser acompanhado dos termos
de abertura e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na junta
Comercial - constando ainda, no balango, o mimero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha

transcrito por contador registrado no Conselho Regional cle contabilidade e pelo titular ou
representante legal da empresa;
b.1.5) No caso de empresa recém-construida [ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o

balango de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta
Comercial, constando no Balanoo o numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou
autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional
de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
b.2) CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETAQAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for 0 caso, da sede da pessoa juridica.
b.3) CERTIDAO SIMPLIFICADA E ESPEClFICA, emitida pela Iunta Comercial da sede da empresa
licitante, com data de emisséio nao anterior a 30 (trinta) dias da data da licitacao.

I) No caso da licitante ser filial tera que apresentar as certidoes de sua filial e matriz.
II) No caso cle cooperativa, esta dispensada a apresentacao da Certidao exigida no item “h.2" acima.
b.4) A empresa vencedora do certame devera possuir Capital Liquido Integralizado, ao qual sera
comprovado através da Certidao Simpliﬁcada, de no minimo 10% (clez por cento] do valor do lote
vencedor, de acordo com o art. 31, paragrafo 39 da Lei 8.666/93.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) CARTAO NACIONAL DE PESSOA ]URlDlCA — CNP];

c.2) PROVA DE INSCRIQAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede ou ﬁlial do licitante, expedidos pelos orgaos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de

validade, devendo os mesmos apresentarem igualgladg de CNP|.

Q

I) CERTIDAO CONIUNTA NEGATIVA DE oaarros RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA
ATIVA DA UNIAO.
ll) CERTIDAO QUANTO A DlVIDA ATIVA DO ESTADO, ou EQUIVALENTE, REFFJRENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA oo ESTADO;
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO. NO. 726 - CENTRO - MORADA NOVA — C'-EARA- CEP 02941000
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Ill) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE D0 MUNICIPIO DA SEDE DO DOMICll..l0 DO LICITANTE.
C/l) A prova de situacao regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEG/\.TlVA DE

DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela
portaria conjunta RFB/PGFN n9 1.751
de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
_
c.5) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico [FGTS), da jurisdicao da sede ou ﬁlial do licitante, devendo
0 mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade ﬁscal.

2.6] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 'I‘RABALHlS'l‘AS (CNDT), da jurisdicao da sede ou filial do
licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade fiscal.
c.7) Os documentos referentes a regularidade ﬁscal deverao apresentar
§iNﬂ

ressalvando-se aquele que 0 proprio orgao emissor declara expressamente no referido documento
que ele é valido para todos os estabelecimentos - sede e ﬁliais da licitante.

c.8) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados
se forem acompanhados da versao em portugués ﬁrmada por tradutor juramentado.
c.9) As certidoes do comprovacao de regularidade, exigidas nestc edital, que néio apresentarem
expressamente o seu perioclo do validade, deveréio ter sido emitidas nos 30_(trinta),di_a§ a_gtq_riQ_|;g§
:3 data dg gpggggijg do gggjgamg.

o) QUALIFICACAO TECNICA
d.1) Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito Publico ou
Particular, comprovando aptidéio pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitagao, acompanhado do respectivo Contrato, este com reconhecimento de ﬁrma das
__--

assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
d.2) Prova de Inscricao junto ao Conselho Regional de Administragao — (IRA, seccéio da sede da

empresa, de acordo na Lei Federal no. 4.769/65, Decreto Regulamentador no. 61.934/67.
d.3) O Contrato acima pedido tera que esta Averbado no Conselho Regional de Administracao — CRA,
com a devida apresentacao da AVERBAQAO.

E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITAQAO PESSOA IURIDICA
e.1) Apresentar memorial fotograﬁco Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum
documento de agua, luz, telefone, outros, que comprove o funcionamento da empresa a participante
do certame.

e.1.1) A comprovacao do documento tera que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nao
serao aceitos documentos de comprovagzao de endereco ernitidos em hipotese alguma em nome de

pessoa fisica, mesmos estas sendo socio(s) e ou Proprietario da empresa.

Q

e.2] Certidao de Ra-gularidade de Tributos Municipais-CND, emitida pela Prefeitura Municipal de

\
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Morada Nova, ao qual devera ser emitida no maxirno em 02 (dois) dias uteis anterior ao recebimento
dos envelopes do referido certame.
e.3] Certidao Negativa atestando que o proprietario e/ou os socios das empresas proponentes,
possuem bons antecedentes emitido pela Policia Federal.
Paragrafo Primeiro: Estes documentos deverao ser apresentados através de cépias autenticadas
por tabeliao de notas.

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.
F"-

SFS

S

f.1] Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

£2) Copia da Cédula de Identidade (RG);
f.3] Comprovante de Residéncia;
£4) Comprovante de regulariclade perante a fazenda Municipal (Municipio de origem do Licitante);

f.5) Certidao de Regularidade de Tributos Municipais-CND, emitida pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova, ao qual devera ser emitida no maximo em 02 (dois) dias uteis anterior ao recebimento

dos envelopes do referido certame.
£6] Prova de situagao regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela portaria
conjunta
RFB/PGFN
n9
1.751
de
02/10/2014;
encontrada
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
£7) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 'l‘RAl3ALlllSTAS (CNDT) da licitante.

no

site:

f.8) Declaragao expressa, sob as penalidades cablveis, afirmando a inexisténcia de fatos impeditivos
para sua habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca de ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaragao constante do Anexo IV deste
Edital.
£9) Apresentar pelo menos 01 [um] Atestado fornecido por pessoa juridica de direito Publico ou
Particular, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com 0

objeto da licitacao, acompanhado do respectivo Contrato, este com reconhecimento de firma das
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
£10) Certidao Negativa atestando que 0 licitante proponente, possue bons antecedentes emitido pela
Policia Federal.
f.11] Declaracéio formal de que a licitante nao possui menores trabalhando conforme determina o
inciso XXXIII, art. 79 da Constituigao Federal (ANEXO V].
Paragrafo Primeiro: Estes documentos deveréio ser apresentados através de Copias autenticadas

por tabeliao de notas.
Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento cie que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.
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Os velculos e os condutores a serem utilizados na prestacao do servico deverao obedecer as

disposicoes do Codigo de Transito Brasileiro bem assim as eventuais legislacoes complementares no
ambito estadual ou municipal, de acordo com a tabela abaixo:
O condutor de veiculo destinado aos SERVICOS DE ,art. 138

LOCAQAO devera satisfazer os seguintes requisites;
Habilitacao: ser habilitado na categoria correspondente
a capacidade do vefculo.
i

lnfracoes: nao ter cometido nenhuma infracao grave ou , art. 138, IV e 145
gravissima ou ser reincidente em infragoes médias

durante os doze tiltimos meses
,art. 138, Ve art. 145, IV

Curso especializado:

Ser aprovado em curso especializado, nos termos cla
regulamentagao do CONTRAN e em curso de
treinamento de pratica veicular em situacao de risco.
O curso acima foi regulamentado com carga de 48h, ulucoes CONTRAN n9 55 e 57/98
contendo as disciplinas abaixo:
CONTRAN 57/98 item 9.
a) relacionamento interpessoal: 3hs
b) atendimento ao usuario: Shs

c) direcao defensiva: 16hs
d) primeiros socorros: 6hs
e] meio ambiente e cidadania: 4hs

I
‘\\_.--

1‘) legislacao de transito: 14-hs
Observacao: é obrigatoria a reciclagern dos motoristas,
a cada 5 anos,_no maximo, com no minimo 16hs.

Jart. 3-29

Certidao negativa

Os conclutores de veiculos de que tratam os arts.
135[veiculos

de

aluguel

para

o

transporte

de

passageiros) devera apresentar, previamente, certidao
negativa do registro de distribuigao criminal
relativamente aos crimes de homicidio, roubo, estupro e
corrupcao de menores, renovével a cada cinco anos,
junto ao érgao responsavel pela respectiva concessao ou

autorizacao.

_

Cursos de Responsabilidade das Empresas
. Art. 150, paragrafo unico.
A empresa que utiliza condutores contratados para operar a
sua frota de veiculos é obrigada a fornecer curso de direcao
defensive,

primeiros

socorros

e

outros

normal-izacao do C_O_l§[l:_l1AN

conforme

_

vaicutos EQUIPAMENTOS E OUTROS mans
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, art. 136,lV e a rt. 105, ll. Resolucao

Tacdgrafo

Equipamento registrador instantaneo inalteravel de 98, art 19, I n9 2 1 e art. 29, III, RG5. N9
velocidade e tempo, a partir de 01.01.99
P9, art. 39 e Res. 9 3/99
Lanternas
, art. 136, V
Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas
extremidades da parte superior dianteira e Ianternas de

luz vermelha dispostas na extremidade superior da
parte traseira
_
_
Cintos de segurangza
, art 136, Vl

{*9/.9,8._aneXv. I19 2, item 3.1.4

Qintos em numero igual a lotacao
Pneus

Pneus em condigijes de seguranca
14/98
Sinalizagao
Sinalizacao e outros itens de seguranca: todos os demais
equipamentos e itens nomeados pela legislagao devem
ser_e>£igidos e fiscalizados.

14/as

Demais exigencies do Codigo de Transito Nacional e outros diplomas legals

DEFINICAO DOS LOTES E ESPECIFICACDES DOS [TENS
LOTE I - LOCACAO DE vsicuto TIPO caaao PASSEIO I
ITEM

ESPECIFICACOES DO
.
VEICULO

V

QTE.
SEDUC

QTE.
AMT

QTE.
IMAMN

QTE.
SECULT

0.5

01

01

O1

QTE.
SEFlN—‘

QTE.
SEGOV

QTE.
SEIUV

QTE.
MESE5

QTE.
T TAL
O
VEICULOS

02

01

O9

12

Locacao de veiculo tipo
passeio,
motor com
poténcia minima de
1.000 cilindradas, 04
portas, ar condicionado
com capacidade para
transportar
04

‘-L,»

passageiros além do
motorista, a gasolina

e/ou alcool, corn ano de
O1

fabricagao niio inferior a
2012. Veiculo para ﬁcar a

disposigao

01

inlnterruptamente
(quilometragcm
livre]
nos servigos 21 serem
prestados
junto
as

DIVERSAS
§E§ﬁETARIA§
AQTARQIIIAS,

E

Q!!!
da

Prefeitura Municipal de
Morada Nova. (CUTAR

PRE(,Z0

MENSAL

__(;_oivn3usTivEL

\

-

E

Q.
_,_
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roar

CONTA
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'_I"

‘

I
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|

DA

.__ QQNTRATANTE)
LOTE II - LOCAEAO DE VEICULO TIPO CARRO PASSEIO ll

ITEM

ssPsc|i=|cAcoEs Do VEICULO

CITE.

QTE.
MESES

01

09

QTE.
TOTAL

Locacao de veiculo tipo passeio, motor com poténcia mlnima de 1.000 cilindradas.
04 portas, ar condicionado com capacidade para transportar 04 passageiros além

01

do rnotorista, a gasolina e/ou alcool, com ano de fabricacao nao inferior a 2012.
Veiculo para ficar a disposicao ininterruptamente [quilometragem Iivre) nos

01

services a serem prestados junto 5
ﬂigﬂjjﬂg Q9 §ﬁg IQQQ (IQ ATQQLQ. (COTAR PREQO IVIENSAL - COMBUSTIVEL E
II/IOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA)

LOTE III - LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PASSEIO 1.8 — SAS (DOTAQAO 2.035)
ITEM

O1

ESPECIFICACOES DO VEICULO

QTE.

Q1-E‘
MESES

QTE.
TOTAL
VEICULOS

01

09

01

Locacao de veiculo tipo passeio, motor com poténcia minima de 1.800 cilindradas,
04- portas, ar condicionado com capacidade para transportar 04 passageiros além
do motorista, a gasolina e/ou alcool, com ano de fabricacao nao inferior a 2014.
Veiculo para ﬁcar a disposicao ininterruptamente [qullometragem Iivre) nos
servicos administracao a serern prestados junto a ﬁggretaria da A.§5i51;g‘ngja.
[COTAR PRECO MENSAL - COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E
_ MOTORISTA POR CONTA DA CQNIRATADA)
LOTE IV - LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO

ITEM

ESPECIFICAQOES Do vslcuto

QTE‘

GTE‘

GTE‘

QTE‘

cm‘

QTE.

IMAMN

SEGOV

SEFIN

SEDUC

MESES

VEICULOS

01

01

01

01

09

04-

QTE.

ore. TOTAL

U9

U1

Locacao de veiculo tipo motociclo com potéencia
minima dc 125cc, s gasolina, com ano de
fabricacao nao inferior a 2012. Veiculo para ﬁcar a
disposicao ininterruptamente [quilometragem
01

Iivre) nos servicos a serem prestados junto a

DIVERSAS SEQRETARIA5 E Q11 A!!IABQL[]A§, da
Prefeitura Municipal de Morada Nova. (COTAR

Pnsco MENSAL - COMBUSTIVEL POR CONTA
DA CONTRATANTE E CONDUTOR POR CONTA

PA ¢.QI‘!_IR+\TADA)

LOTE v ~ i.ocAcAo DE vsicuto 'rn=o BALI
ITEM?

01

\

ESPECIFICAQCES Do veicuto
Locacao cle veiculo tipo caminhao 3/». com bad, com capacidade minimal para 04
[quatro) toneladas a diesel em perfeito estado de conservacao, com ano de
fabrlcacao néio inferior a 2012. Veiculo para ﬁcar a disposicao com quilometragem
Iivre, nos servicos de entrega da merenda escolar e demais servicos
administrativos a sereni _p§e_stados_junto a

Pore.

O1

MESES

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO. NO. 720 — CENTRO - MORADA NOVA -—- CEARA- CEP 6294I'.\.000
CNPJ 0'?.732.B40I0001-00 - CGF 06.920.'I'/‘I-4. E-MAIL: licitacaom n@outIoDk.§Qm,br — FONE: (BB) 34221381

VEICULOS

J

/

Q

QI10 I.IL‘i

"-Fe
'Eﬂl||??{_P

ii.l.;
6

-P

ESTADO Do CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

'%rgm\D‘ﬂ’$§:
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LOTE VI - LOCACAO DE VEICULD TIPO VAN E/OU TOPIC
ITEM

'

_

.

ESPECIFICACOES DO VEICULO

QTE.

QTE.
MESES

01

09

QTE. TOTAL
vsicutos

Locacao de veiculo tipo de locacao de veiculo tipo TOPIC E/OU SIMILAR, com
capacidade minima de 15 (quinze) lugares além do motorista a diesel cm perfeito
estado de conservacﬁo, Com ano do fabricacao néio inferior a 2005. Veiculo para
01

llcar a disposicao com quilometragem Iivre, nos servigos de suporte pedagogico
de profcssores da Rede Municipal de Ensino e demais servicos administrativos a

serem prestados junto a

I

O1

(COTAR PRECO

MENSAL - COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR
CONTA DA CONTRATADA]

l._

LOTE vn - LocAcAo us vsicuto TIPO omens
ITEM

ESPECIFICACOES DO VEICULO

O1

Locacao de veiculo tipo de Iocacéio dc veiculo tipo onibus com capacidade minima
para 42 passageiros além do motorista a diesel em perfeito estado do
conservacao, corn ano de fabricacao nao inferior a 2000. Veiculo para ﬁcar a
disposicéio com quilometragem livre, no transporte dc alunos participantes dos
diversos servicos e programas sociais atendidos pela Secretaria da Assisténcia
Social. (COTAR PRECO MENSAL - COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA
DA CO NTRATADA]
_
Z

ore. ore. 0.12. TOTAL
i i |v|sss_s_ vsicutos

01

09

O1

DO CONTRATO, DA FISCALIZACAO E DA SUBCONTRATAQAO.
DO CONTRATO
O Municipio de MORADA NOVA, com a interveniéncia do ORGAO REQUISITANTE, assinara
contrato com a(s) vencedora(s) desta licitacao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados
da data da convocacao expedida por esse orgao, sob pena de decair do direito a contratacao,

podendo ser prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Contratante.
Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou nao apresente
situacéio regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera extinguir os
efeitos da homologacao e da adjudicacao através do ato de rescisao e retornara os autos do
processo ao Pregoeiro, sem prejuizo da aplicacao das sancoes cabiveis.
O Pregoeiro retornara as atividades de selecao de melhor proposta e convocara outro
licitante, observada a ordem de qualificagao e classiﬁcacéio, para verificar as suas condicoes de
habilitacao, e assim sucessivarnente.
_
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O licitante que, convocado dentro do prazo do validade da sua proposta, nao celebrar D

contrato, deixar de entregar a documentacao exigida neste edital ou apresentar
documentacao falsa, ensejar 0 retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidcineo ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de MORADA

NOVA e sera descredenciado no cadastro do Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacoes legais.
O Contrato podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei
8.666 /93 e suas alteracoes posteriores.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizacao de subcontratadas por razoes
técnicas ou administrativas.
Os vefculos a serem locado[s) deveréio ter autorizacao expressa (POSSUIR ATESTADO DE
VISTORIA E/OU DOCUMENTOS SIMILAR EMITIDO PELO DETRAN-CE), bem como passar

por uma vistoria, formada por uma comissao de no minimo 03 (trés) pessoas, formada por
funcionarios da Prefeitura Municipal de Morada Nova.

DA i=1scALizAcAo
A ﬁscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens e/ou servicos,

anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o
que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicties técnicas ou vfcios

redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas

alteracoes.
O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios a regularizagﬁo eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a

regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

DA SUBCONTRATAQAO
A subcontratacao nao altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra a

solidaria perante a Contratante.
As subcontratacoes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela Contratada.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. 720 -- CENTRO - MORADA NOVA — CEARA- CEP 002940.000
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A Proponente vencedora da Iicitacao, podera subcontratar os servicos, objeto deste certame,
ate o limite admitido pela administracao, com a anuencia prévia da Gestora do Contrato, e em
pleno cumprimento do art. 72 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;
Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio e que
tenha sido considerada inabilitada.

A empresa subcontratada devera apresentar patrimonio liquido exigido da Contratada
Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:
Relacao dos veiculos a serem subcontratadas.

Certiﬁcado de Cadastro na Prefeitura Municipal de Morada Nova.
A Contratada deveré solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Morada Nova os pedidos
de subcontratacao, com os quais a mesma podera anuir mediante a apresentacao de todos os
documentos exigidos no item 9.3 e subitens.

Qualquer subcontratacao somente sera possivel com a anuéncia prévia da Prefeitura
Municipal de Morada Nova, que exigira contrato ﬁrmado entre a empresa vencedora e o seu
subcontratado, mediante a apresentacao de todos os documentos exigidos neste Edital e
autorizacao expressa da Prefeitura Municipal de Morada Nova.
Da solicitacao prevista no item acima, constara expressamente que a empresa contratada é a
unica responsavel por todos os servicos executados pela Subcontratada, pelo faturamento em
seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitacao.

0 contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado a Prefeitura
Municipal de Morada Nova, que podera objetar relativamente as clausulas que possam vir em
seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
N este contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA é a iinica responsavel por

todos os servicos executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e
por todos os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitacao.
Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os

subcontratados.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizacao de subcontratadas por razoes
técnicas ou administrativas.
Os veiculos a serem sublocado(s) passarao por inspegao de vistoria, realizada por membros
da Prefeitura Municipal de Morada Nova, para que os mesmos possam dar atesto, cle que os

\
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veiculos a serem locados encontram-se aptos a realizar a prestacao de services, objeto deste
C8I'tEIITlE.

DAS DBRIGAQOES DA CONTRATANTE

A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente

atestadas pelo Setor Competente.
Fornecer combustiveis e lubrificantes para o pleno funcionamento do veiculo. (CONFORME
RELAEAO CONSTANTE NESTE TERMO)

Utilizar proﬁssionais_ devidamente habilitados [motoristas), para execucao dos servicos.
(CONFORME RELACAO CONSTANTE NESTE TERMO)

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos neste
Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de liabilitacao e qualificacéio exigidas na Lei de Licitagoes;

Providenciar a imediata correcao das deliciéncias e/ou irregularidacles apontadas pela
Contratante;
Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acréscimo e supressoes até 0 limite fixado no §

1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
Ficar responsavel pela substituicao dos veiculos, no periodo de no maximo 06 [seis) horas,
quando os mesmos apresentarem algum tipo de problema (técnico/outros).

Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionarios e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
clecorréncia da locacao dos veiculos, objeto deste certame.
@/
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Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por aI;i-lo ou omissao, em decorréncia do fornecimento dos
servicos, nao sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipétese, responsavel por danos indiretos
ou lucros cessantes.

Ficar responsavel manutencao, bem como pela reposicao de pecas e pneus para o pleno
funcionamento do veiculo a ser locado.
Fornecer combustiveis e Iubriﬁcantes para o pleno funcionamento do veiculo. (CONFORME

RaLAcAo CONSTANTE NESTE TERMO)

Utilizar profissionais devidamente habilitados (motoristas), para execucao dos servicos.

(CONFORME RELAQAO CONSTANTE NESTE TERMO)
A habilitacao dos motoristas devera estar condizente com os art. 138 e 145 do Cédigo

Brasileiro de Transito.
Os veiculos a serem locados deverao respeitar os elementos de seguranca constantes dos art.
105,107,135,136 e 139 do Codigo Brasileiro de Transito.
A CONTRATADA sera responsavel por possiveis treinamentos a seus motoristas, e, os mesmos
deverao possuir vlnculo empregaticio com a CONTRATADA.
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em moeda nacional por meio de ordem bancaria ou através de
cheque nominal até o 159 (décimo quinto] dia do mes subseqiiente ao da prestacao dos
servicos, devidamente atestados pelo Setor Competente, ficando sua liberacao condicionada a
total observancia deste Contrato. Para tanto, a CONTRATADA devera apresentar,
impreterivelmente, até o ultimo dia iitil de cada mes, as notas fiscais/faturas em boa e devida
forma. Caso a Prefeitura Municipal de MORADA NOVA, nao as receba até o ultimo dia util de
cada més, o pagamento sera realizado 15 [quinze) dias apos seu recebimento.
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de
alguma forma, para o atraso, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
apurados com base na variacao do Indice Geral de Precos - Disponibilidade lnterna (IGP-DI],

divulgado pela Fundacao Getulio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a
do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pro-rata temporis" para as atualizacdes nos
subperlodos inferiores a 30(trinta) dias.
Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar Ds vinculos deste Contrato por

esgotamento do objeto, por ﬁnal do prazo Du rescisao contratual.

@
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Serao descontados de (forma integral ou parcelada] sobre o valor da fatura, os valores
decorrentes de indenizacoes ou de multas eventualmente registradas.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
A violacao ou o nao cumprimento de clausula ou condicao estipulada no Contrato sujeitara a
CONTRATADA a multa, aplicavel sobre o valor apurado para pagamento no mes em que se
verificar a ocorréncia faltosa. Neste caso, reservar—se-a ao CONTRATANTE 0 direito de
deduzir do preco convencionado neste Contrato o valor da multa prevista,

independentemente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial, conforme abaixo:
Por cada atraso de até 10 (dez) minutos, até o limite de 30 (trinta) minutos, multa de 3°/o (trés
por cento);
Ultrapassando o limite de 30 [trinta] minutos até 60 [sessenta) minutos, multa de 3% (trés

por cento), para cada O5 (cinco) minutos de atraso;
Por dia, por infracao de quaisquer outros itens: multa de 3% (trés por cento) até 10% [dez
por cento).
O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas, exceto as compensatorias,
sera limitado a 20% [vinte por cento) do equivalente ao valor total estimado deste Contrato.
As penalidades estabelecidas nesta Clausula nao excluem quaisquer outras previstas no art.
87 da Lei n9 8.666/93 ou neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por
perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em conseqiiéncia do lnadimplemento de
qualquer condicao ou Clausula deste Contrato.
A CONTRATADA podera recorrer da aplicacao da multa, em peticao motivada, dentro do
prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias corridos a partir da data do recebimento da
notiﬁcacao, caso em que ao CONTRATANTE tera igualmente um prazo de 15 (quinze) dias
corridos para comunicar a manutencao ou relevacao da multa.

DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS
A violacao ou o nao cumprimento de clausula ou condicao estipulada no Contrato sujeitara a
CONTRATADA a multa, aplicavel sobre o valor apurado para pagamento no més em que se

verificar a ocorréncia faltosa. Neste caso, reservar-se-a ao CONTRATANTE o direito de
deduzir do preco convencionado neste Contrato o valor da multa prevista,
independentemente de notlficacao ou interpelacéio judicial Du extrajudicial, conforme abaixo:
Por cada atraso de até 10 (dez) minutos, ate o limite de 30 (trinta) minutos, multa de 3% (trés

por cento);

\
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Ultrapassando o limite de 30 (trinta) minutos até 60 [sessenta) minutos, multa de 3% (trés
por cento), para cada O5 [cinco] minutos de atraso;

Por dia, por infracao de quaisquer outros itens: multa de 3% (trés por cento) ate 10% (dez
por cento).

O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas, exceto as compensatdrias,
sera limitado a 20% (vinte por cento) do equivalente ao valor total estimado deste Contrato.
As penalidades estabelecidas nesta Clausula nao excluern quaisquer outras previstas no art.

87 da Lei n9 8.666/93 ou neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por
perdas e danos que causar ao CONTRATANTE. em conseqiiéncia do lnadimplemento de

qualquer condicao ou Clausula deste Contrato.
A CONTRATADA podera recorrer da aplicacao da multa, em peticao motivada, dentro do
prazo improrrogavel de 15 (quinze] dias corridos a partir da data do recebimento da
notificacao, caso em que ao CONTRATANTE tera igualmente um prazo dc 15 (quinze] dias
corridos para comunicar a manutencao ou relevacao da multa.

9,./~..A Q1.,1
lorge Augusto Cardoso do N ascimento
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

\

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. 726 - CENTRO — MORADA NOVA - CEARA- CEP 62940000
CNPJ 07.7B2.B4-0/0001-00 —~ CGF 0G.920.171-4. E-MAIL: lleltaeaorgn@gg§lgDk.com.br - FONE: (88) 3422:1331

/_

@

A

.5’

ans lie);7'

as

A ="

3
ii...-..._;-..=-=

ESTADO Do CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

as
%/Aale~rs

ANEXO II
MINUTA DE CONIIIBAIO
CONTRATO N9.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA
NOVA,
ATRAVES
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
E, DO
OUTRO LADO,
PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através da SECRETARIA DE
pessoa juridica de direito publico, com sede a Z
.
inscrito no CNPJ/MF sob o n9.
MORADA NOVA, Ceara, neste ato
representada pelo(a] Secretario(a) Municipal Sr.(a)
portador[a) do CPF
sob 0 n.9
, e a
,
(pessoa fisica/juridica)
doravante
denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, resolvem ﬁrmar o
presente Contrato de Prestacéio de Servicos, decorrente do processo licitatorio de Pregéio
Presencial, regulado pelos preceitos de Direito Publico e especialmente pela a Lei Federal n9

10.520 de 17.07.2002, com aplicacao subsidiaria da lei 8.666/93, supletivamente pelos
principios da Teoria Geral dos Contratos e disposicoes de Direito Privado, bem como
mediante as seguintes clausulas e condicoesz

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1 - 0 presente Contrato tem como fundamento 0 Processo deg
N9.
, de L
,
devidamente homologado por
e a proposta da CONTRATADA, tudo parte
integrante deste 'l‘ermo, independente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBIETO
2.1 - Constitui objeto deste Contrato a contratacao de empresa de servicos de locacao de
veiculos diversos, para ficar a disposicao da _
, deste Municipio, de
acordo com a quantidade e especificacoes constantes no anexo I do Edital, que passam a fazer
parte deste instrumento, independentemente dc transcricéio.

Q).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CLAUSULA TERCEIRA - DA oocuME1\n‘A§:Ao COMPLEMENTAR

3.1 — Fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que nao o contrariarem, o

lnstrumento Convocatério, o Processo cle

com todos os seus anexos e a

proposta do licitante contratado, como Se nele transcritos fossem.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO
4.1 - Na execugao do objeto deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a observar
rigorosamente os termos nele estipulados, as especiﬁcagoes dos se1"vi<;0s contidas no Anexo i
do Edital e as observagoes constantes de sua proposta, comprometendo-se a adotar todas as

providéncias necessérias a perfeita execugz"-io dos servigos.

ci.AusuLA QUINTA - no VALOR
5.1 ~ Pela prestagao dos servigos objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA o Valor lote _ de R$
(a), sujeito as incidéncias tributarias
normals. (INSERIR PLANILI-[AS DE PREQOS)
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correréio por conta da Dotagao Orgamentéria n9
— _
, Elemento de Despesa:
referente ao
Orgamento Municipal do exercicio de 20_, com recursos diretamente arrecadados ou
transferidos da PMMN.

cuiusum SETIMA - DA VIGENCIA
12.1- O presente Contrato tera vigéncia até

, a partir da data de sua

assinatura, podendo ter a sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante
Termos Aditivos, até 0 limite de 60 [sessenta) meses, nos casos previstos cle acordo com o art.
57 e incisos da lei Federal n9. 8.666/93, em consonancia com a lei federal nQ 7.783 de 28 de

]L1nho de 1989, no seu art. 109, e com Parecer Técnico do COTEM - Coordenadoria de
Assisténcia Técnica dos Municfpios (relativo a consulta de servigos continuos da Prefeitura de
Amontada, Processo 2.715/01 - lnformagao Técnica 111/()1), apos a verificagao da real
necessidade e com vantagens a Prefeitura Municipal de Morada Nova, na continuidade do
Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

PARAGRAFO UNICO: Este Instrumento podera, ainda, ser rescindiclo de pleno direito, a
qualquer tempo, sem onus para o CONTRATANTE, em caso de lnadimplemento de qualquer
clausula ou condigao assumida pela CONTRATADA, ou por acordo das partes, desde que haja

conveniéncia para a Administragao, mediante aviso, por escrito, com antecipagao de, no
mfnimo, 30 [trinta) dias.
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CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO, DA FISCALIZACAO E DA SUBCONTRATAQAO.
DO CONTRATO

81.1- O Municipio de MORADA NOVA, com a interveniéncia do QRGAO REQUISITANTE,

assinara contrato com a(s) vencedor-a[s) desta licitagao, no prazo maximo de 05 [cinco] dias,
contados da data da convocagao expedida por esse orgiio, sob pena de decair do direito a

contratagao, podendo ser prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo Contratante.

8.1.2- Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou nao
apresente situacao regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera
extinguir os efeitos da homologacao e da adjudicagao através do ato cle rescisao e retornara os
autos do processo ao Pregoeiro, sem prejuizo da aplicacao das sancoes cabiveis.
8.1.3- O Pregoeiro retornara as atividades de selecao de melhor proposta e convocara outro
licitante, observada a ordem de qualificacao e classificacao, para verificar as suas condicoes de
habilitacéio, e assim sucessivamente.

8.1.4— O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentagéio exigida neste edital ou apresentar
documentagao falsa, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nfio mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou
cometer fraude ﬁscal, ficara impedido de licitar e contratar com 0 Municipio de MORADA
NOVA e sera descredenciado no cadastro do Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem

prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacoes Iegais.
8.1.5 — O Contrato poderé ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no Art. 65
da Lei 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

8.1.6- A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizacao de subcontratadas por
razoes técnicas ou administrativas.
8.1.7 - Os veiculos a serem locado(s] deverao ter autorizagao expressa (POSSUIR ATESTADO

DE VISTORIA E/OU DOCUMENTOS SIMILAR EMITIDO PELO DETRAN-CE], bem como
passar por uma vistoria, formada por uma comissﬁo cle no mlnimo O3 (trés) pessoas, formada
por funcionarios da Prefeitura Municipal de Morada Nova.

DA FISCALIZAQAO
8.2.1 — A fiscalizagao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 cle 1993,
sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou servigos,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao e determinando o

que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.
8.2.2 — A ﬁscalizagao néio exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicﬁes técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, I150 implica corresponsabilidade da Administragao

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e
suas alteracﬁes.
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8.2.3 - O representante da Administracao anotaré em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execucao do contrato, inclicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos
funcionarios a regularizacao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis.
DA SUBCONTRATAQAO

8.3.1— A subcontratacao néio altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara
integra e solidaria perante a Contratante.
8.3.2 - As subcontratagoes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela
Contratada.

8.3.3- A Proponente vencedora da licitacéio, podera subcontratar os servicos, objeto deste
certame, ate 0 limite admitido pela administragao, com a anuéncia prévia da Gestora do

Contrato, e em pleno cumprimento do art. 72 cia Lei 8.666/93 e suas alteragoes;
8.3.4 - N50 podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio e
que tenha sido considerada inabilitada.

8.3.5 - A empresa subcontratada devera apresentar patrimonio liquido exigido da Contratada
Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:
8.3.5.1~
Relacao dos veiculos a serem subcontratadas.
8.3.6 - Certificado de Cadastro na Prefeitura Municipal de Morada Nova.
8.3.7 - A Contratada devera solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Morada Nova os
pcdidos de subcontratacao, com os quais a mesma podera anuir mediante a apresentagao cle
todos os documentos exigidos no item 9.3 e subitens.
8.3.8 - Qualquer subcontratagao somente sera possivel com a anuéncia prévia da Prefeitura
Municipal de Morada Nova, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu
subcontratado, mediante a apresentacao de todos os documentos exigidos neste Edital e
autorizacao expressa da Prefeitura Municipal de Morada Nova.
8.3.8.1-Da solicitacao prevista no item acima, constara expressamente que a empresa
contratada é a unica responsavel por todos os servicos executados pela Subcontratada, pelo
faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam 0 objeto

desta licitagao.
8.3.9- 0 contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado a Prefeitura
Municipal de Morada Nova, que poder.-ti objetar relativamente as clausulas que possam vir em

seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
8.3.9.1-Neste contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA é a fmica
responsavel por todos os servigos executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu
exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta
licitacao.
8.3.10. — Em hipotese nenhuma haver.-ti relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE

com os subcontratados.

Q
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

\

"

AV. MANOEL CASTRO, NO. 726 — CENTRO — MORADA NOVA - CEARA- CEP 529401100
CNPJ 07.7B2.B40l0001-00 - CGF 06.920171-4. E-MAIL: licitaoaomn@out|ook.com.br ~ FDNE: (BB) 3-122.1381

/

$5580 de
Q

-

=»

r1.I5?r

.

a

E;

ESTADO no CEARA

%’i@W‘“'$’

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
8.3.11-A CONTRATANTE reserva-se o direito tie vetar a utilizacao de subcontratadas por

razoes técnicas ou administrativas.
8.3.12 — Os veiculos a serem sublocado(s] passarao por inspecao de vistoria, realizada por

membros da Prefeitura Municipal de Morada Nova, para que os mesmos possam dar atesto, de
que os veiculos a serem locados encontram-se aptos a realizar a prestacao de servicos, objeto
deste certame.

CLAUSULA NONA - DAS connlcoas DE PAGAMENTO
9.1 - O pagamento sera efetuado em moeda nacional por meio de ordem bancaria ou através
de cheque nominal até 0 159 (décimo quinto] dia do més subseqiiente ao da prestacao dos

servicos, devidamente atestados pelo Setor Compete-nte, ficando sua liberacao condicionada a
total observancia deste Contrato. Para tanto, a CONTRATADA devera apresentar,
impreterivelmente, até o ultimo dia litil de cada més, as notas fiscais/faturas em boa e devida

forma. Caso a Prefeitura Municipal cle MORADA NOVA nao as receba até 0 ultimo dia util de
cada més, o pagamento seré realizado 15 (quinze) dias apos seu recebimento.
9.2 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de
alguma forma, para o atraso, 0 valor devido clevera ser acrescido de encargos moratorios

apurados com base na variacao do Indice Geral de Precos - Disponibilidade lnterna (IGP-DI),
divulgado pela Fundacao Getulio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a
do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pro-rata temporis" para as atualizacoes nos
sub-periodos inferiores a 30(trinta) dias.

CLAUSULA DECIMA - no REAIUSTE
10.1 - Nao havera reajuste de precos, podendo ocorrer revisao dos mesmos na hipotese de
ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de conseqiiéncias incalculaveis
durante a gestao contratual, bem como ocorra majoracao legal de precos; devendo a
contratada se manifestar e, comprovadamente, demonstrar o desequilibrio economico financeiro do contrato, cabendo ao contratante, justiﬁcadamente, aceitar ou nao, aplicando-se
o IGP-M — da Fundagao Getulio Vargas - FGV, ou outro indice em vigor, utilizado pelo Governo,
caso essa seja extinta.
CLAUSULA DI;-'CIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - A violacao ou o nao cumprimento do clausula ou condicao estipulada neste Contrato

sujeitara a CONTRATADA a multa, aplicavel sobre o valor apurado para pagamento no mes
em que se verificar a ocorréncia faltosa. Neste caso, reservar-so-a ao CONTRATANTE o
direito de deduzir do prego convencionado neste Contrato o valor da multa prevista,
independentemente de notiiicacao ou interpelagﬁo judicial ou extrajudicial, conforme abaixo:
11.1.1 - Por cada atraso de até 10 [dez) minutos, até o limite de 30 [trinta] minutos, multa de
3% (trés por cento);
11.1.2 - Ultrapassando o limite de 30 [trinta) minutos até 60 (sessenta) minutos, multa de 3%

(trés por cento), para cada O5 (cinco) rninutos de atraso;
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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11.1.3 - Por dia, por infracao dc»: quaisquer outros itens: multa de 3% (ti-es por cento) até 10 %
[dez por cento).

11.2 - O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas, exceto as
compensatorias, sera limitado a 20% [vinte por cento) do equivalente ao valor total estimado
deste Contrato.

11.3 - As penalidades estabelecidas nesta Clausula nao excluem quaisquer outras previstas no
art. 87 da Lei n9 8.666/93 ou neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por
perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em conseqﬁéncia do inadimplemento de
qualquer condicao ou Clausula deste Contrato.

11.4 - A CONTRATADA podera recorrer da aplicacao da multa, em peticao motivada, dentro
do prazo improrrogavel de 15 (quinze] dias corridos a partir da data do recebimento da
notificacao, caso em que ao CONTRATANTE tera igualmente um prazo de 15 (quinze) dias
corridos para comunicar a manutencao ou relevacao da multa.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

12.1 - A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a

Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
12.2 - Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
12.3 - Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenclando nos casos que exigem providéncias corretivas;

12.4 - Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
12.5 - Fornecer combustiveis e lubrificantes para o pleno funcionamento do veiculo.
(CONFORME RELACAO CONSTANTE D0 TERMO DE REFERENCIA)
12.6 - Utilizar proﬁssionais devidamente habilitados (motoristas), para execucao dos servicos.
[CONFORME RELAQAO CONSTANTE DO TERMO DE REFERENCIA)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - oBRioAcoEs DA CONTRATADA
13.1 - Executar 0 objeto do Contrato de conformidade com as condicdes e prazos
estabelecidas neste Edital e, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
13.2 - Manter durante toda a execugao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condicoes de habilitacéio e qualiﬁcacao exigidas na Lei de
Licitacoes;
13.3 - Providenciar a imediata correcao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela

Contratante;
13.4 - Aceitar nas mesmas condigoes contratuais os acréscimo e supressoes até 0 limite fixado
no § 1°, do art 65, da Lei n" 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
13.5 - Ficar responsavel pela substituicao dos veiculos, no periodo de no maximo 06 [seis]
horas, quando 05 mesmos apresentarem algum tipo de problerrla (técnico/outros). @/
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13.6 — Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a
prejudicar funcionarios e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros,
veriﬁcados em decorréncia da Iocagao dos veiculos, objeto deste certame.

13.7 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por acao ou omissao, em decorréncia do fornecimento dos
servicos, nf-io sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, responsavel por danos indiretos
ou lucros cessantes.

13.8 — Ficar responsével manutencao, bem como pela reposicao de pecas e pneus para o pleno
funcionamento do veiculo a ser locado.
13.9 - Fornecer combustiveis e lubrificantes para o pleno funcionamento do veiculo.

[CONFORME RELAQAO CONSTANTE no TERMO us REFERENCIA)
13.10 - Utilizar profissionais devidamente habilitados (motoristas), para execucao dos
servicos. (CONFORME RELAQAO CONSTANTE DO TERMO DE REFERENCIA)
13.11 - A habilitacao dos motoristas devera estar condizente com os art. 138 e 145 do Codigo

Brasileiro de Transito.
13.12- Os veiculos a serem locados deverao respeitar os elementos de seguranga constantes

dos art. 105,107,135, 136 e 139 do Codigo Brasileiro de Transito.
13.13 ~ A CONTRATADA sera responsavel por possiveis treinamentos a seus motoristas, e, os
mesmos deveréio possuir vinculo empregaticio com a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - no EQUlLlBRlO ECONGMICO-FINANCEIRO
14.1 - Quaisquer tributos ou encargos legals criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicoes legals, ou na hipotese de sobrevirem fatos imprevisfveis ou
previsiveis, porém de conseqiiéncias incalculaveis ou impeditivos da execucao do ajustado,

ocorridos apos a apresentacao da proposta, de comprovada repercussao nos precos
contratados, implicarao a revisao destes objetivando a manutencao do equilibrio economicofinanceiro inicial do Contrato, em conformidade com o art. 65, paragrafo ll, alinea "d" da Lei

n.Q 8.666/93.

CLAUSULA oscnvm QUINTA - DA RESCISAO
15.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir o contrato, independentementc
de qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial se a Contratada:
a) Deixar de iniciar os servigos por periodo superior a 15 (quinzej dias, contados a partir do
recebimento da ordem de inicio dos services;

b) Executar os servicos em desacordo com as especificacoes exigidas;
c) N50 cumprir ou cumprir irregularmonte as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;

d) Corneter reiterados erros na execucao dos servicos;
e) Cecler ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa
autorizacéio da Contratante;
i] Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou l'BC3II' no processo de insolvéncia sobre
qualquer de seus dirigentes.
@
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15.2. Declarada a rescisaio contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do
item anterior, a contratada recebera exclusivamente 0 pagamento dos servicos executados e

recebido, deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.
15.3. Nao cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se 0
contrato vier a ser rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele
estabelecidas.

15.4. Independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por
livre decisao da Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a
contratada o direito de reclamacao ou indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, 0
pagamento dos servicos executados e devidamente recebidos.
15.5. Amigéivel, por acordo entre as partes, mediante autorizagéio escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia
da Administracao;
15.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido.

15.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por
ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e a
ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se 0 desejar,
apresente defesa no prazo do 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese
de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados
da intimacao comprovada da decisao rescisoria.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - no FORO
16.1 - Fica eleito 0 Foro da Comarca do Municipio de MORADA NOVA - CE, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas deste Contrato nao passiveis de solucao pela via administrativa,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E assim, por estarem justos e acordes, apos lido e julgado conforme, as partes assinam 0

presente instrumento, em 03 (trés] vias de igual forma e teor, perante 02 (duas) testemunhas
idoneas que também o assinam, para que surta seus juridicos e legals efeitos.
MORADA NOVA - CE,

de

de

CONTRATANTE

CONTRA TADA
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TESTEMUNHAS:
1.
CPF NP
2.
CPF N.“
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ANEXO III
DECLARACAO DE HABILITAQAO
PREGAO PRESENCIAL NP
A empresa/Pessoa Fisica
inscrita no CNPJ/CPF n.9
com sede
declara, sob as penas da lei, que atendera as exigéncias do Edital no que
se refere a habilitacao juridica, qualiﬁcacao técnica e economico~ﬁnanceira, e que esta regular
”'

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e a CNDT.
.

de

de 20_

[Assinatura, nome e mimero da identidade do declarante]
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ANEXO IV
4-

DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES
PREGAO PRESENCIAL ms

A empresa/Pessoa Fisica
inscrita no CNPJ/CPF n.9
com sede
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacéio no presente Processo Licitatério, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorréncias posteriores.

.

de

_

,,de20 .

[Assinatura, nome e numero da identidade do declarante)
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ANEXO V
DECLARAQAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7Q DA CF

A empresa/Pessoa Fisica

inscrita no CNP]/CPF n.9

, com sede

declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregao Presencial n.9
PREGAO PRESENCIAL NP
que néio possui em seu quadro de pessoal
empregado menor de 18 [dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
[dezesseis] anos em qualquer trabalho.

.

de

de 20 .

(Assinatura e identiﬁcacao do responsavel pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condicao de aprendiz, desde que

maior de 14 (quatorze) anos, devera declarar essa condigao.

Q
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ANEKQ VI

nu

DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAIQAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A

empresa

__ , . CNP]/MF n9
com sede
Declaro [amos) para todos os ﬁns de direito, especificamente para

participacao de licitacao na modalidade de pregao, que estou Iamos] sob 0 regime de
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar n9

123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de agosto cle
2014 e Decreto Federal n9 155/201.6, de 27 de outubro de 2016.

.,_de

_

de20 .

[Assinatura, nome e Numero da Carteira dezldentidade do Declarante)
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ANEXQ VII
MINUTA DE PROPOSTA DE PREQOQ
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL N“ i______
PROPONENTE:
Prezados Senhores,
Tendo examinado 0 Edital supracitado, apresento(amos) a presente proposta para a
prestacao de servicos de
em conformidade com a Lei n.9 10.520/02, com

aplicacao subsidiaria da lei 8.666/93, com 0 Edital mencionado, e com as planilhas do precos e
condicoes abaixo.

Declaramos que, apos a emissao dos documentos relativos a habilitacao preliminar,
nao ocorreu nenhum fato que nos impeca de participar da mencionada licitacéio.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os servicos cotados nesta
proposta caso sejamos vencedor(es) da presente licitacao.

(INSERIR PLANILHA os Paecos)
Valor Global do Lote

: R$

[

).

Proponente:

Endereco:

_

Validade da Proposta: R$

(

t
3)

Dados Bancarios:
Prazo de Execucao:

[

)

CNP] (Ml?)/CPF N9:

CGF N9:
l

Assinatura/Carimbo do Proponente
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ANEXO VIII (*1
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO
COM o MUNICIPIO DE MORADA NOVA.

Eu,
. portador[a) do RG n9 A e CPF n9 A
residente e domiciliado(a) a
ocupante do cargo de
, da
empresa/pessoa flsica
, inscrita com o CNPJ/CPF n9
com sede/residéncia a
declaro para os devidos fins que nao tenho
nenngm vinculo emprQ.2iaI;I§.i9 de Il8I1I_]lll‘l_1§:l gatyreza. com a Prefeitura Municipal de

Morada Nova.
.

cle

de 20

ASSINATURA DO DECLARANTE

(*) A Declaracao sera para todos os socios da empresa [SEPARADAMENTE). se for o caso.
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ANEXO IX
DECLARAQAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS

Empresa/Pessoa Fisica
inscrita com o CNP]/CPF n9
declara para os devidos fins, que disponibilizar veiculo tipo
marca/modelo
de Placa
, ano/modelo de fabricacao
na cor
(dados da empresa e/ou pessoa juridica)
para realizar os servicos de
locacao de veiculos no municipio de Morada Nova, referente ao Lote _, em conformidade
com o edital cle Pregao Presencial n9 PP~
- DIVERSAS, seus anexos.

Declarante
ASSINATURA COM FIRMA RECONI-IECIDA

(*] A DECLARAQAO DEVERA ACOMPANI-IAR O CRLV DOS VEICULOS

I-2
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ANEXO X
MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO
MODALIDADE: Pregao Presencial 11°
OBIETO:

_ __

_

acordo com as especiﬁcacoes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referencia do
Edital.

I

-

LICITANTE

NOMEDE
FANT451411 _
CNP]/CPF: I

-

ENDEREQO COMPLETO:
BAIRRO:

N9

I

CIDADE: I

FONE/FAX: I

A

snosnsco Etarnomco no
LICITANTE:
naoos
CREDENIJIADO:

I CEP:

T
f

RG N9:
CPF N9:

O

E

Declarante
ASSINATURA COM FIRMA RECONI-IECIIJA
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