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ANEXO I! AÀAUToRrz
AUTORIZACAO
çÀo
^NExo
TERMO
01-:
TERMo
DE REFERENCIA
Do OB]!-ITO
REFERÊNCIÂ oo
oB,ETo
1-OBIETO:
r - OBfETO:
1.1 -- SELECAO
MELHOR PROPOSTA
sEl-.EçÀo DA MELHOR
PROPOSTA PARA
PAR REGISTRO
REGISTRO DE
DE PRECOS
PREÇOS VISANDO
FUTURA E
E EVENTUÀL
EVENTUAL CONTRATACAO
FUTURA
coNTRATAçÂo DE
DE LOCACAO
LocAçÀo DE
DE MAQUINAS
MÁQUIN^S PESADAS
PARA
AS NECESSIDADES DA
PARA ATENDER
ATENDER AS
DA SECRETARIA
SECRETARIA DE
DE INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA DA
PREFEITURA
PREFEITUR,A DE CRATEUS
cRÂTEÚs —- CE.
cE.

D

u

21- UNIDADH
UNIDÀDE ADMINISTRATIVA
2.1.
Municipal da lnfraestrutura
2-r. Secnetaria
Secrcta a ^DMINISTRATIVA

33 - MODALODADE
MODALODÀDE DA
Ol LICITACAO
LtCneçÃO
3.1.
Prtgâo Eletronico
Eletrônico
3.r. Pregio
4
FUNDAMENTO LEGAL:
4.- FUNDAMENTO

4.1.
contraação dos Servieos
ServiçG tem amparo legal disposto
dispcto na Lei Federal N9
Nc 8.666/93
&666/93 - Lei
tÉi
4.r. A contrataeio
Licitaçõcs Pilblicas,
Públicâs, clc
Lei Federal
Federal
ro.po, de
r7la7leooe, Lei
das
ni 10.520,
das Licitaqoes
c/c os
os termos
term6 da
da Lei
de 17107/2002,
ne
r23
r4
r47
complementar n9 123 de 14 de Dezembno
Lei Complementar 147 de 77 de Agosto
Dezembro de 2006,
zoo6, tei
de 2014,
2or+ Decreto
DecÍ€to Federal n9
ne 10.024
ro.oz4 de 20
zo de Setembno
2or9, Decreto
DecÍeto Federal n!
ne 7.892
&
Setembm de 2019,
2.892 de
zor3 alterado pelo Decreto
Agosto de 2018
uorS
23
13 de janeiro
DecÍeto Federal
FedeÍal n9
ne 9.488
Janeiro de 2013
9.488 de 30
30 de Agosto
55 —- ]USTl
FICATIVA
JUSTIFICâTWA

5.1.
DA CONTRATACAO
F.DACONTRATÂçÂO
prcsente contrataeéio
pÍ€eente projeto
proieto visando
pnomoveÍ a
5.1.1.
contEtação justiﬁca-se
visando promover
tr-t- A presente
iustifica-sê 0o pnesente
popuhção de
manutenqaio
manutenção das estrades
garanündo £1à populagrio
estÍades Vicinais do Municipio de
de Crateus,
Crateus, garantindo
ülas e comunidades acesso aà sede
todo os
c distritos,
distÍitc, vilas
s€de do Municipio, visto
üsto que, 0o Municipio
pcui aproximadamente
possui
apÍoximadamente 2.500
2.5oo Km de estrada
rural, por
estrada carrooavel
canoçável ligando sede
sede e zona rural,
população estirnada
onde passa uma populaqio
habitantes.
habitant€§.
esürnada de
de 74.426
744â6

,\

A manutenção
manuteneio dâs
das estradas
é realizada
locação
Â
estÍadas ê
malizada sempre que houver necesidade,
necessidade, e
e a l0ca¢50
pelo
dos
pelo
fato
do
Municipio
n50
ser
dotado
de
uma
patruiha
d6 equiparnentos
€quipamentos se
se da
fato
Municipio
não
dá
do
ser doado de una
mecanizada
a demanda,
rnecanizaà corn
com equipamentos
equipâmento6 suﬁcientes
süffcientes para atender a
denranda, mesmo rendo sido
pelo Governo
beneﬁciado.
Federal, com
beneficiado, nos
nos anos
anos de
de 2014
aor4 ee 2015,
eor5, pelo
com maquinas
máquinas
Governo Fedeml,
(motonivehdorâ, caminhio
(motoniveladora,
caminhâo tanque,
auto.
tanque, carregadeira),
carnegadeira), ainda assim,
assim, isso
isso n50
não 0o torna
torna autosuﬁciente
suffciente para realizaqao
realizaçào do servieo
serviço referido.
rcÊrido.
S50
São realizados
rcalizadc ainda,
ainda, utilizando as
especiffcadas, os
os servieos
serviçc de
as maquinas
máquinàs acirna
àcima especiﬁcadas,
manuteneio
mànutenção do aterno
aterc sanitario,
sanitário, desmatamento
novas estradas
ücimis e
desrnatamento para abertura de
d€ novas
estmdas vicinais
quando
aeudagem
necessario.
neclssádo. Portanto, iustiﬁco
açudaçm
contratação das maquinas para
iustifico ainda a contrataeao
fazer serviqo
serviço de coleta ee transporte
transporte de residuos
ÍesiduG solidos
sólidc volumosos
volumosos ee de poda de arvores
arvorts na
area
ârea urbana
urôana e rural
nrral na area
áIêa da
da circunscrieilo
circunscriçilo Em Crateiis.
Crateús.
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5.2.
ESTCOLH DA
DÀ MODALIDADE
MOD^UD^Df,
5;," DA ESCOLHA
5.2.1.
adoção do
que éé aa modalidade
do Pregao
Prtgâo Eletronico,
Eletrônico, tem-se que
modalidade de
de licitaeio
licitação
5.2.t. Quanto
Qrülnto aà adoeao
aquisiqao
assim
entendidos
aqueles
“cuios
padrﬁes
de
aquisição de
de bens
bens ee serviqos
serviços comuns,
"cujo
padr6es
comuns, assim
aqueles
pelo edita],
por meio de
desempenho ee qualidade possam ser objetivamente
obletivamente deﬁnidos
definidos pelo
edital, por
prcc€itua 0
especiﬁcaeoes
mercado", conforme
especihcaç6es usuais
usuak do mercado',
Iêi n°
n"
conbÍme preceitua
o art.
aÍL 19,
te, paragrafo
único da Lei
ÍEráBrafo ﬁnico
1052012002.
rc.1»l>mz.
5.2.2.
Os servieos,
s€Íviç6, do
do objeto
licitação, enquad1'am-se
na categoria
de servieos
serviçc
objeto desta
desta licitaqao,
enquadram-se na
categoria de
t2-2. Os
que trata
por possulrcm
padrôes de
comuns,
possuirem padroes
comuns, de
de que
trata aa Lei
lf,i 11°
n" 10.520/2002,
rc.1t,.lxnz, por
de desempenho e
caracteristicas
caracterlsticas gerais ee especiﬁcas
especlficas usualmente encontradas
encontÍadas no mercado.
p6to,
5.2.3.
lsto
posto,
é
cabivel
entio
a
utilizaeao
da
licilzaeio
Isto
cablvel
entáo
utilizaçâo
licitaçáo na modaiidade
modÂlidade Pregao
Prcgôo Eletronico,
Eletrônico,
tz.r.
pÍocessuais, propiciando
propiciàndo maior
por ser
sêr a
à modalidade
modalidade com maior celeridade entre
entÍe as
as fases
fases processuais,
màior
modalidade, culminando
competitividade
competitividade devido
devido aa fase
fase de
de lances
lances caracteristica
caracterlstica da
da rnodalidade,
parà obtencao
prcpo6ta mais vantajosa
invariavelmente para
obtençâo de
vantaiosa e aa contrataeao
conbatação com valores
de proposta
conforme
roalidade de rnercado.
conforme a realidade
mercado.

5.3.
DA olvlsiio
DÍvlSÃO EM
EM LOTES
LOTES
r]|. oa

licitação, para aa contrataeao
Tcrmo de Refenencia,
Referência, POR
5.3.1.
contratação de que trata o obieto deste
dcste Termo
5.rJ. A licitaeéio,
peh necessidade de preservar
pnesewar aa integridade qualitativa do objeto,
vcz
LOTE, justiﬁca-se
obieto, vez
lustifica-se pela
que varios
poderão
que
poder:-.'i0
irnplicar
descontinuidade
da
vários fornecedoreslprestadores
bmeedores/prtstadorts de
de servieos
implicaÍ
descontinuidade
serviçc
paôonização, bem assim em
gercnciais e.
rncsmo, aurnento
padronizaeio.
em diﬁculdades
dinculdadce gerenciais
ê, ate
âté mesmo.
aumento dos
dc custos,
cust6,
pois aà contrataeao
pois
unitario. Some-se
contetâçâo rem
tem aa ﬁnalidade
todo unitário.
Some-se aa isso
isso a
finalidade de
de formar
formar um
um todo
pocsibilidade de
padrão
possibilidade
estabelecimento
de
um
padrao
de
qualidade
e
eﬁciéncia
que
pode
ser
de estâbêlecimento de um
de
effciência
prestàção dos servieos,
acompanhado ao
ao longo da
da pnestaeao
scnr'içü, 0o que ﬁca
fica sobremaneira
sobrcÍnanein diﬁcultado
diôcultado
quanô se
quando
sÊ trata
tlâtâ de diversos
diversc fornecedoreslprestadores
sewiços.
fomectdores/prestadores de
de serviqos.
parcelamento
n'
5.3.2.
O
nao
pancelarnento
do
objeto
em
itens,
nos
termos
Lei n°
não
itens,
nos
art 23,
21, §1°,
da tei
do obleto em
termos do
do art
§f, da
11l O
viável ee néio
rÉo tem
8666/1993,
tem a
&6lgq1 neste
neste caso,
caso, se
demonstra técnica
técnica ee economicamente
economicamente viavel
se demonstra
ﬁnalidade
de reduzir
tio somente, assegurar aa
ffnalklade de
rcduzir 0o carater
caráter competitive
da licitaeao,
licitaçâo, visa,
visa, tão
competitivo da
ger€ncia
principalmente,
não so
mais ampla
geréncia segura
segura da
da contrataeéio,
conbatação, e€ principalmente, assegurar,
asseguriu, nao
só aa mais
competieao
processo liciratorio,
competição necessaria
necess&ia em urn
também, atingir
finalidade e
um procrsso
licitatóÍio, mas
màs tambérn,
atingir aa sua ﬁnalidade
Administração Publica
hiblica
efetividade, que é a de atender
contento as necessidades
efetiüàde,
atend€r a contento
necessidades da Administraeio
5.3.3.
O
agrupamento
dos
ilaens
faz-se
necessario
haja
visto,
a
celeridade,
economia
€conomia de
5"11 agnrpamento dc itens faz-se necessário hâi.r üsto, a
escala,
escah, a eﬁciéncia
effciência na ﬁscalizaeao
ffscalizaÉo de contrato
06 transtornos
transtorno§ que poderiam surgir
surgir com a
mntrato e os
pan aa execuqao
execução e
existéncia
ou mais
mais empresas
existência de
de duas
duas ou
emprcsas para
execução dos
dos servieos,
serviçoo, aa execugao
primlpic
supervisio
dos
sewieos
a
serern
executados.
Assim
com
destaque
para
os
principios
da
zupervisão dc seÍviços a seÍem executãfu, Âssim com desraque
os
da
eﬁciéncia
imprescindivel a licitaeio
eficiêrria e econornicidade,
economicidade, é imprtscindlvel
licitaçâo por LOTEIGLOBAL
LOTE/GLO&{L

5.4..
ESTIMÂTIVA
5a DA ESTIMATIVA
pr€sente licitaeao,
5.4.1.
quantitative para os
licitação,
estirnativa do quanütativo
6 servigzos,
serviços, levantados
levaltados para a presente
14r. A estimativa
por
gesora
que
foram elaboradas
esta uulilade
' de gestora
levou em
ehboradas através
arravê de um estudo realizado
r€alizado

dadc:

conta
conta os seguintes
seguintes dadosz

H530

if

’

Ressaltamos
Ressalamos que 0
o senriqo
sewiço de coleta e transporte
sólidc volumosos
volumosc e
tÍanspote de residuos
residuc solidos
de
na area
populaçáo ee
de poda de
de arvores na
árca urbana
runl éê considerado essencial
urüana e
e rural
essencial para aa populaeao
considerado
continua.
considerado continuo.
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a) Consumo realizado
rcalizado nas demandas
demandas nos
nos anos
anos anteriores;
anteÍioÍes;
parô prestacao
pr€staçâo dos
licitâção.
b) lnexistencia
lnexistência de contrato valido
válido para
serviços do objeto
obieto desta
d€sta licitacao.
dos servicos

DoIULG
DA 1.1crraci1o
6. 00
JULGAMI-INTO
MENTo oa
Lrcm^çÀo
6.1.
6.r. MENOR PRECO
PREÇO POR LOTE
7.
ESPf,CTFIC ÇÃO DOS SERVICOS
SERV|çOS
7. DA ESPECIFICACAO
LOTEI
t.ot I I

E

\

Vr
vr. ammo
MtDlo I v1-.11£o|or0ra1.
‘ uuo
'UNIT
V.. MÊDIO TOTAL
UND 1010:
QTDE
UNÍT

o1asc|11cAo
DEscRrçÀo

ITEM

6?9eôLoCAçlO or.
DD o4(QUA'I‘R0)
o4(QUATRO) P1
Pá
69996-LOCACXO

I

.._j
-_3

1

1';

(LOCAÇÂO on
1 ca11l11:oao1~:|11a
CATREGADEIRA or
D[ PNEUS:
PNEUS: (Locacao
DE
o.(QUÀTRO) Pa
Pá ca11111-:oao|a1|1a
DE PNEUS:
Pl.lEUS:
CARREG DEIR^ on
. <>4(Qua'r110)
(cHP) 1111111..
‘POTENCIA
PorâNctA MINIMA
MIN|MA (CHP)
|xHP.
MANI.'TENÇÀO CORRETIVA
,0PERADOR,
OPEf,ADOR, MANUTENCAO
CORRE'IIVA 1;E
PREVENTIVA
PREVENTTVA POR
POR coma
CONTA oa
DA
E
POR
,c01~rr|1a1aoa.
E
co1111us11v1a|.
P011
CONTRATADA.
COMBUSIÍVEL
l coma
CONTÀ oa
DA c01~rr11a'ra1~r1"1s.1
CONTRÂTAÀITE.)
6?9AÊESC^V DEIR monauuca
HIDRÂUUC^ 01-:
.6199-1-1=:scavao1:111a
Df,

(§SCAVADEIn^ H1o11au|.1ca
1-1srn111a=
üStElRA: (ESCAVADEIRA
HIDR^UIICA 05
DÊ
ESTEIRÀ: 1:sPEc1|=1caca0
ESPECIFICAÇÀO MINIMA:
,1=.sr1a111a=
MIMMAI
; POTENCIA
1~11111a on
POüNCIA 11l
MINIMA
DE 130HP.
I3OHP. cacauaa
CAçAMBA on
DE
t{o 111111110
MlNlMo 1.;
r,5 M‘. 0P1111ao0|1.
oPERADOR.
1N0
‘MANUTENCAO
M^N,TtNçÀO c011111:r1va
E PREVENTIVA
PREVENTÍVA
CORRE'TIVA E
P011
POR coma
COI.ITA oa
DA comaaraoa.
CO}.ITRATADA. ET

MES
MÊs 3

D

12

HORA.
HORA 10.500
ro.5oo 1

H

H W’.

R57!-693125
RqL698,2j

R$86o.3'/9.00
Rr8óo.379,oo

RS2T7.0o
Ril77,oo

R$2.908.50o.00
Rrr.go8.soo.oo

poR C01~rra
‘COMBUSTIVEL
coMBUsIÍvEL POR
D,\
coNTA oa

JCONTRATWE)
CONTRATANTE.)
6?99+(XÀçÀO
DE <>;(c1nc0)
o5(CINCO) 11111110
R"ETRO
iﬁmaocacao on
(LOCÂçÂO on
.1-zscavaosma
f,§CAv DElf,^ on
DE PNEUS:
PNEUS: (Locacao
DE
o5(Cll.lCO) 11111110
o5(ClNCO)
ESCAVADEIRA
on
PNEUS:
REIRO ESCAVADEIRA DE PNEUS:
(cHP) 70HP.
pHP.
POTBNCIA
PorÊt{crÀ MINIMA
MIMM (cm)
3, \OPERADOR,
MAM,TENç,TO co11|11;nva
E
OPERADOR, MANUTENCAO
CORREIIVA 1:1
\-r
:PREVEN'I‘IVA
PREVENNVA POR
POR coma
CON?A oa
DA
PoR
‘c01~1r|1a'ra0a.
CONTRATADA. EE co|1111us11v1=.|.
COMBUSTIVEL P011
CONTA
COIITÀ DA
D CONTRATANTE.)
CONTR.ATÂI.mÊ)

MES;
MÊS

12

R883-541.25
Rl8l.í',2,

l

1

Rl{.7rr.r,t,oo
R54-771-374»°°

VALOR
VALOR TOTAL
TOTAI. LOTE I

.1_,_
l

a _ i.

,

lTEMl
Itt:M

DESCRIQAD
r)EsfRrçÀo

l
1..

l‘1

1.01111
LOTI
i II

.
_ _,
_

A
1

.

Vr
vr.' MEDIO
MtDlo

1 UND
UNI) ‘QTDB
Q'r'Dl:

.

R$1.002.495,0o
Rn.oo2495,@

_,_ ,

3

iVl‘.MED|O'lT)TAl.
vr. MnDto roTAl.

UNTT

M

,_
_______ __

__

c?99r-L(x^çÀo on
‘£799;-LOCACAO
D8 o6(SElS)
06(58rS) MOTO
MOTO
(toc^çÀo on
1~1|vn1.ao0|1a=
NlvEtÂIxlRÀ: (1.ocaca0
DE 0615215)
oó(s§ls)

I

M010
MOTO 1~11veu\oo11a=
Ntv[:t DOR r POTENUA
POTêi.rcI,À ulmua
MINM^

MÊS
(CHP) 125HP.
1161111)
D5HP. OPERADOR,
OPER^DOR. 111aNu'r1a1~1c110\
M mrrrNCÀO M95
,
‘c01111s'r1va
CORREÍÍVA EE PREVENTIVA
PRTVENTIVA P011
POR coma
CONTA DAl
DA

Rirgo.ljo,@
11 I Rﬂso-350.00

R§.úa.roo.oo
RH-184-wow

l

\

1 CONTRATADA.
COT{TRATADA. EE COMBUSTWEL
CoMBUSTIVEL POR
PoR
n‘~
,.

1 CONTA DA CONTRATANTE.)
CONTRATANTE.}

__

__

_

;__

_

_

_ L

_

3

_

YALORTOTAL
VALOR TOTAL LOTE ll
7
II
LOTE Ill
III -COLETA
- COLETA DE
Dt RESIDUOS
Rf,SIDUOS
_
LOT!

Rtrraa.roo,oo T
R51-334300100

.1@.1.~. 1"
FÁ&o

PorlaÍia

§§=“-3E35§

gﬁm
015.01

(

11$.Q

,...
1..

PIEFEITUII

ITEM

J

1a1-gr-

{

ffisalÍÊl§

I

11 x
1%=2
111110

DE

>t&<

ü

ll

REF; -11-“-'1:1/‘1':_;
-OQ

ls I6" <11.
-J

l N

F

l

vr. MÊDto V..
um)
UND QTDE1
MÉDIOTOTAL
QTDI ""MEm°
umr
, v1-.MEo10'ro1‘a1.,
UNIT

oasclucao
DIscRrçÀo
C8ooo.TRÀTOR
1111111»-1'
11a"ro11 012
DE ESTEIRA
ESTEIRA con
COM 1.aM1Na
LÂMINA
(TRATOR on
11E £sca11111r1caoo11;
f,SC^RRInCADOR; ('r|1a'r011
DE 1zsr1a111a
ESTBRA
COM
coM LAMINA
LÀM|NA 11E ESCARRIFICADOR;
Esc.ARRlncADoRi
(CHP) 140HP.
Po'rI=.1~1c1a
POTÊNCIÂ MINIMA
Mh.flMA (CHP)
I4oHP.
OPERADOR,
oPERADoR, MANUTENCAO
MÂNLI.TENçÁo CORRETIVA
coRREnvA EE
PREVENTIVA
PRWENTIVA POR
POR coma
DA
CONTA oa
c0m11aTaoa.
CoNTRÂTÀDA. EE COMBUSFIVEL
CoMBUSTIVEL P011
PoR
DA CONTRATANTE.)
coma
CONIA oa
CO}ITRÂTANTE.)
am:-Locacao
tooeloc^c^o on
DE 111110110)
oqomo) caM11~111ao
c^lftNHÁo
(LOCAÇÀO on
TIPO
TIFO COMPACTADOR:
COMPACIAIX)R: (Locacao
DE
OE(OMO) CAMINHAO
TIPO
011101110)
TIPO
CAMINHÃO
COMPACTADOR:
COMPACTADOR: vEicu1.o
VEICULO TIPO
TIPO

HORA 7200‘

R$2T;.oo
R3:z,oo

R$r.9B4.4oo,oo
161.994.400.00

R§4:.tjo,oo
R$14z.55o.o0

Ri\7o.óoô,oo
R$1.71o.60o.oo

3

DIESEL TURBO.
CAMINHAO.
CAMINHÀO, MOTOR .1à 01115111.
TIJRBO, 04
O+
ctuNDRos on
DE N0
No 111111110
CILINDROS.
MlNlMo 3.91»
3.9oo

2

c11.11~1o11aoas
CIUNDRÀDâS P011
POR cw.
CM}, com
COM c01.1;'10|1
COI".ETOR
COMPACTADOR
COMPAC"TATr)R 05
D6 uxo
LIXO DB
DE caPac1oao5
CAPACIDADE
on
DE caaca
DE 11l1~111.1a
MINIMA 05
DE
CARGA COMPACTADA
COMPACTADA 011
12M‘.
trMr, CARREGAMENTO
CARR§GAMENTO 'r11as111110.
TRÂStilRO, P1aca
PLÀcA
01:
DE coMPac1"acA0.
PI CA |1~111:1011a
TNTETORA E
E
COMPÀCT ÇÀO, PLACA

MAs
MES

12

s1s'rma
stsrÉMÂ on
DE s11~1a1.1za¢Ao.
srN^LrzAçÀo. OPERADOR.
oPER DoR, l

‘

MANUT!-INCAO
MÀNUENçÂo c011|11:1'1va
PREVENTÍVA
coRRmrvA 11E PREVENTIVA
P011
POR coma
CONTA oa
DA c0m11a'raoa.
CONTRÁTADA. E‘
E

3

kw

COMBUSTIVEL
CoMBUSTIVEL POR
PoR coma
coNTÂ DA
DÁ Y
c01~rr11a'ram1:.)
I
CONI-RÂTÂNTÊ)
paws-Locacao
or
o6(SElS)
CAMINHOES
6too6-LOCÀçÃO DE oó(SEIS) C MTNHÕES
com
COM ca11110c1;111a
CAR.ROCf,RIA 011
Df, 11aoe111a=
MOEÍRA:
(LocAçÀo on
(LOCACAO
DE o6(SElS)
o6(sErs) CAMINHOES
CÁMINHôES com
coM
DE
ca1111oce111a
11ao11111a
CÂRROCEruA 01;
MADEIRA
?EsP1zc11=1caca0
?ESPECIFICAçÃO MINIMA:
MINIMÂI ca1v|11~111a0\
CÂMINHÀO
21'
MÊs
3’
ca|1110c1=.111a
c RRocEru 012
DE canoa
CARGA MINIMA
MINIMA DE
DE 4.0001
4.ooo
110.
KG. OPERADOR.
oPERADoR, MANUTENCAO
MÂNUTEI!çÀo
c011111rr1va
CORREIÍVÂ 11E PREVENTIVA
PREVENTIVÂ P011
FOR coma
CONTA om
DA
PoR
c0m11a'raoa.
COI.ITRATADA, 11E COMBUSTIVEL
CoMBUSTÍVEL P0111
CONTA
CONTÂ DA
DÂ CONTRATANTE.)
CONTRÁTANTE.)

ITIM
rr1-:11

l

1:

Rt49.492,oo
R149-4911»

l

R359l.9o4.oo
R1593-904-00

;

va1.011
VALOR 'ro'ra1.
TOTAL LOTE
LOTE 111
III
LOTE I!
IV
...__
.1-QTE
1
olisclucao
um)
D[s( RrÇÀo
uNt) QTDE
QTDI

Ra{-:rt.9o4,oo
R84-=9B~9<>4.oo

-._
vÍ. MFIDIO
MÊDtO
Vr
‘mm.
UNIT

1

ea»;-1.0ca1;ao
6toolLOC^çiO on
DE 11110112)
ro(Df,z) CAMINI-I685
CAMlNtlóf,S
(LOC/tsàO 051
BASCULANTE
BÀSCUL NTn 011
D[ PNHUS:
PNüU§ (1.0ca¢ao
DE
1111052)
rc(D§Z) camluuoss
CAMINHôES BASCUI..ANTE
BASCUI"^NTG 051
DE

‘Punus
PNEUS ?ESPEClFiCAca0MiNlMA:
PÉSO
?ESPECIFICAçàOMINIMÂ: Peso
OPERACIONAL
OPERACION]\L 141111110
MINIMO 01-:
DE 111.000
ú.ooo 110.
KG.
POTêNCL\MINIMA 00
DO 1101011
POTéNCIAMiN!MA
MOTOR on
DE 200}-IP.
2@HP MES
MÊs

11

comsuoo
CONTENDO 03
ol EIXOS.
EIXOS. CAPACIDADE
CAPACIDÂDE oa
DA
ca¢a1111-1a
C çAMBÀ on
DE 111.11
l2Mt 11111
EM CONDk;oES
DE
CONDIçôFS os
com|11~1¢ao
CONTENçào Pa11a
PARÂ a111a1a
AREI.À 1=11~1a.\
FINÂ.

DE BASCUl.AMEN'l‘O
&{SCULÀMENTO 012
‘caPac1oao1a
CÀPACIDADE on
DE 45».
{jr.

CONTER LONA
LONA P102101.
PROPICIÂ PARA cor-11111
COBRIR A
A
Cormn

11115546115
R$5546l,2,

i

__

Vr.
'10'ra1. ‘
VI. 1.111010
MÊDIOTOTÀL
\

J

R$.86j.5lj,oo
1111.1?-61535.11»

-__

rlaro

PREGOEIRO
330
§
% lf 015.01.01/2ml
hrhda
E13E311§a

252$

CPF:

027.066.706-m

'5
1:

trN

; §

PIEFEITIIII

DE

,D
?.§
"'
¥""”‘*
>trF /"-Q’§"“‘““"
Ê
/

CRATEUS
I ffiimrill§

PR IGÁ

ii!

‘CARGA.
C^RGA. IORNADA
DláRl.A DE
DE 08
06 HORAS.
HOR^S.
IORMDA DléRlA
M^t(,TENçàO CORRETIVA
‘OPERADOR.
OPE:nADOR, MANUTENQO
CORRETÍVA E
1 PREVENTIVA
CONTA
PREVEI.ITIVA FOR
CONTA DA
gC0m"IzATAIJA.
CONTRATADA. E COMBUSPKVEL
COMEUSTÍVEL POR
POR

POR
E

DA c0I~rmA'rAN'I‘I=..)
‘CONTA
H_
CONTA DA
CONTRATANTE.)
‘68004-L0CA¢5O
08(OlTO)
CAMINI-I655
6aoodOC^çãO ma
DE oE(OITO) CA}|ÍNHôES
(!OC çâO DE
BASCULANTE
M'CUTTTNTE on
DE mans:
PNf,US: (l.0CA¢iO
DE
<>a(0rno)
o8(OITO) CAMINHGES
CAMINHóES BASCUIANTE
BASCUI NTE ma
DE
Iruzus
PNEUS ?ESPEClFlCA¢5OMiNlMA:
?ESPECIFICÂçáOMINIMÂi PESO
PESO
OPERACIONAL
OPER CIONAL MINIMO
MINIMO ms
DE 14.000
r.çoo KG.
KG.
POTGNCIAMINIMA
POTariCI,ÀMINIMA no
DO MOTOR
MOTOR ma
DE :00HP.
rooHP.
CONTENDO
CONTXNOO 0:
o: EIXOS.
EIXOS. cAI>AcInAn5
CAP CID DE DA
DA
DE aw
6Mt BM
CA¢AMaA
C ç^M8 ms
EM CONDi¢6ES
CONDIçôES on
DE
MES;
MÊs
CONTEN¢30
CONTENçiO PARA
PAR ARBIA
AREIA FINA.
Flt.l/\.
DE BASCULAMENTO
CAPACIDADE
CAPACID DE DE
&{SCUI MENTO DE
DE 45¢.
4rt.
ICONTER
CONTIR LQNA
LONA PROPICIA
PROPICIA PARA
PARA comm
COBRIR A
A
CARGA.
DIARIA
ma
08
HORAS.
C^RG^. IOILNADA
DIaRIÀ
DE
08
HORAS.
,ORNAD
OPERADOR.
OPER DOR, MANUTENQO
MANUTENçÂO CORRETIVA
CORRETIV EE
PREVENTIVA
PREVENNVA POR
FOR CONTA
DA
CONTA DA
CONTRATADA.
POR
CONTRATADA. EE COMBUSTIVEL
COMBUSTÍVEL POR
CONTA
CONTA DA
DA CONTRATANTE)
CONTRATANTL)
v^loR TOTAL
vAI.0R
ToTAt. LOTE
l.oT[ IV
rv

I

__ J

u

i\

\

‘E

R$B6.a91.50
RrEó.29L!.5o

118.035.498.00
R§.olt49a,oo

Rtr.gor.úrr,oo
B1-901-033.00

púBuc
LOTS
t.ot'ü V
v - ILUMINAQKO
ll.uMrN^cÀo PUBLICA
\
vr. MEDIO
Vr
MtDlo
IT[M
ITEM
0EscIu¢A0
p UNI)
‘mm.
DEscRrçÂo
UND QTDI-I
QTDr
UNIT
I
II
68009-LOCACIO
GtooltOCAçÀO on
Df, 03('l‘R&S)
orCrRêS) cAmnuA03
C^riINHÀO

MUCK
MUCK com
COM CAPACIDADE
CAPACIDADE on
DE llrr
(LOC Ç^O DE
TONELADAS:
IONEL DA§ (LOCACAO
DE 03(TRéS)
oSFrêS) MES
MÊs
MUct( COM
CAMINHAO
DE 12\
cÂMINH^o MUCK
coM CAPACIDADE
c P clD DEDEl2

1

TONEIADAS)
TONEIÁD S)

I

U

‘1
I

v1-.u£0|0
Vr. MÊDtO TOTAL
TOTAL
0"

I

u

i R$:I.6.96&50
R§6.9óE,5o

Rs3z3.6.u.00
R§l:1.622,oo

;

I

Rtl4-6::,oo
R813~6n.w

VALOR TOTAL
TOTAL LOTE
L(}TE V

LOTEVI
LOTE VI

ITIM
‘(ITEM

‘
vr- MEDIO
MÊDlo
Vr
'UNIT
\ Vr.
VÍ. MEDIO
MÊDIO TOTAL
ToTAL
UNIT

|)£scIu¢A0
uun
D[scRrçÀo
UND Q11)!-2
QmI
I
68010-GUINDASTE
G8oroGUlND^STE com
COM cAPAcIOAn£
C^PACID Df, 012;‘
Df,
(GUIND
30
TONI-ZLADAS:
(GUINDASTE
COM
;HORA
TONf,LADÀSr
STE
HORA 3600
3o
1600
CAPACIDADE
CAPÂCIDADE 05;»
DC lo TONELADAS)
TONET.^DAS)

I

R$I40,75
Rtr4o,25

R$506.700.00
R3'oó.Fo,oo

U

saou-cAMII~mI0
6torr{AMINHÀO Sl(Y COM
COM cAPAc|0AmI
CAP CID Dt
(CAMINHÀO
an
13.;
M:
(CAMINHAO
sxv
D[ r3,r Mr
SXY com
COM I-{ORA
TIORÀ 1400

I

eÀPAe lÍ»DE DE r3,t M)
__._,,-I§£é§lP4\_E!EP5I.1_I1.\:4)
T
7%:
VALOR
v^loR TOTAL
mTÀ[ LOTE
LoT]: Vl
vt

I

’

'

F”

12166.50
Ri6ô,3('

-—-- »._-_-=_=-_—

_

’

30
H

;._ =1-.-. »-I.‘

i

'

'*"'1

R$I$0.600.00
Rlt19.úro.txr
~ ’

1

_

,_ ‘i -A

Rl666.300,00
Raááó.tr»,(x)

LOTf, VII

ITIM
ITEM

I}
I

H

DESCRICLO
DEscRrÇ^o

I

um)
UND QTDE
QTDE ;

1

Vt
vr.' MBDIO
MÊDlo
UNIT?
UNIT

Vr.
Vt. In-‘.010
MÊDIO TOTAL
TOTAL 1
J

GaooÊLoc^ÇÀo cAIv|mnA0
LrMpÀ
1 oaw;_|.0cA¢A0
CAMTNHÃO LIMPA
(LOC^çÀO cAMn~IHAo
I-‘OSSAS:
FO6SAS a.0cA¢A0
CAMINHÀO LIMPA
LIMP^

‘

s

Foss
\FO$AS.
CAPACIDADE
MIMM DE
C PAC|D,{DE MINIMA
DE 7.000
?.ooo HORÂ
(sErE MIL)
(sm
MtL) umos
UTRO§ PARA
PAR ESGOTAMEB-"l‘O
ES@TÂMENTO EI
E H0“

m-som=;rnu<;Ao
DEsoBSmuçÀo ma
DE |=0ssAs.
rossAs GALERIAS.
cAt-ERrÂS, 1‘
WBANI-IEIROS
BANHEIRoS QUIMICQS
CAIXAS on
DE vIsITAI
VISITA
QUIMICoS EE cA1xAs

48oo
‘a°°

I

rÁso
€tR

23“§'§§

Rtrog,oo
'“‘°9’°°

\

R5;rl:oo,oo
R‘5‘3“°°’°°

E

’

“

I

‘II
r# _._,_I

E

ffisRAÍÊu§
E6 SIMILARES.
SIMITÂRES VISANDO
vIsANDo ATENDER
ATENDER A51
Às
NECESSIDADES
NECESSIDÀDES DE
DE INFRAESTRUTIJRA
INSRAESTRUTURA E"
E
‘URBANISMO
uRMNrsMo D0
Do MUNICIPIO
MuNrclpto DB
D6 CRATEUS
cR TEüs
I?CEARA.
rcEAR^. OPERADOR.
oPERÂDoR, MANUTENQAD
M Nurf,Nç^o
É PREVENTIVA
PREVENTIVA POR
POR CONTA
DA I
‘CORRETIVA
CORRETÍVA E
CONIA DA
CONTRATADA.
CoNTRATADÁ. EE COMBUSTIVEL
CoMBUSTIVEL FOR‘
PoR
DA CONTRATANTE.)
cor~rrA
CONTA DA
CONTRATÀI.ITE.)

t§>rQ(

@-

PB

REF57 -0If g
)

I1?‘

unmet
-:1!§.4

ilﬁfﬂ 1%

I
I
‘

I
F§5r,-2oo,oo
R5513-19°-00

VAIOR TOTAL
VALOR
TCTTÀL LOTE
LOTI VII

LOTE
t.oru VIII
vllt

A
rum
IT[M

‘ IUND
lwumwn
vr.‘Um.
MÊDlo IV:-. u£D|010'rA|. *
VÍ. MêDIO T()TAL
UND QTDE
QTDI
UNTÍ
_
_____”
J
I__D
_
,I____I
'4
6too!-LOC^çÀO on
I68005-LOCACXO
D[ 06(SElS)
o6(SNS) CAMINI-l6E$I
C^M|NHoIS
1190
TIFO PIPA
PIPA TRUCADO
TRUCADO DE
DE PNEUS:
PNEUS:
(LOCi\ç^O DE
u.0cA¢A0
I
DE 06(SElS)
oó(SEtS) CAMINHOES
TrpO
CAMTNHÔES 'rIPo
‘ PIPA
P|PA TRUCADO
TRUcÁDo DE
DE PNEUS
PNEUS ?ESPEC!I-‘ICACAO
?EspEcrFrc çÀo I
DI-:sc|u¢A0
DEscRrÇ^o

MINIMA:
MIMM : PESO
PEso OPERACIONAL
oPERÂcroNAL MINIMO
MlNrMo DE
DE I
06.000
PoI,lNch MINIMA
16.000 KG.
xG. POTENCIA
MIN|M D0
Do MOTOR
MoÍoR I
DE
DE z.0oHP.
iooHP. CAPACIDADE
DO PIPA
PIPA DE
DE 8.000‘
C PACIDADE DO
Eo6

IIf

‘

I mnos
uTRos an
EM CONDICOES
coNDIçôEs sA'rIsI=A'r0IuAs
&tTtsFATORtAs A0
Ao
ICONDICIONAMENTO
CONDICIONAMENTo DE
DE Ac;uA
AGUA I>o'rAvE|.I
PoTÁvEL

I

‘PARA
PÀR VIAGENS
VIÀGENS DE
DE ATE
Ala 45l(M.
45(M. CONTER

MOTO-BOMBA
MOTO-BOMBA DE
DE ABASTECIMENTO.
AB^STECIMENTO,
MANGUEIRA
MANGUEIRA com
COM It-:xTsNsA0
EXTENSÀO DE
DE N0
NO
mimuo
MINIMo 25M.
DISPoR DE
DE AGUADOR
AGUADoR PARA
PARA
5M. DISPOR
BSTRADAS
ESTRÂDAS DO
DO masuo
MESMO TAMANHO
TAMANHO DA
DA I

I
I

1
MES
MÊs

I2.

I

R$85.658.75
Rt85.65À75

R$1.0:7.90-5,00
P§.or7.9o5"oo

I

IARGURA
r.rtRGURÂ D0
DO veicuuo.
VEICUT-o. IORNADA
DtÁRt
IORN D DIARIAI

DE
I
DE 08
oa I-I0RAs
HoRÂS. OPERADOR,
oPERADOR, II/IAI~Iu1‘IsI~I¢A0
M NUIENÇÁO
CORRETIVA
CORREIÍVA EE PREVENTIVA
PREVENTIVA POR
POR CONTA
DA
CO}TTA DA
CONTRATADA.
CoNTRATADA. EE COMBUSTIVEL
CoMBUSTIVEL POR
PoR
DA c0I~rI1zATAI~rr|a;1
CONTRATANTE )
CONTA
_
CONTA DA
Rar.ozT-goj,oo
VALOR
I Rn.0:7-905°"
VALOR TOTAL
TOTAL L01‘!-I
L(}Tf, vm
VIII
I
LOTEIXZ
A
i
t,oTlt tx
I
I
v.. MoDlo Vt.
lTEM
v.. m:DI0'r0'rAL
MIDIO TOTAL
mu
0sscIucA0
unn
""L';‘:ﬁ$'°
D[scRrçÂo
UND QTDEI
QTDE
UNIT
Y
6800:-TRATOR
6Eor-TRATOR DI-I
DE PHI-IUS
PNEUS 4:0
COM
aX, com
AnADo=
AR m: (TRA'IOR
DE PNEUS
PNEUS 4x1
COM
CIRÂToR DE
4Xr com
ARADO:
I
ARÀDO: EsPacu=IcA¢a0
ESFECIFICAçàO MINIMA:
MINIMA: TRNIUR
TRATOR
DE PNET S

COM AR DO. OPÉRÂDOR,

4X2
HORÂ
R34o,7s
' 3§§§-§EU§¢%°¢§§I'
§E?I§I'§E.D§'
p?I'§5%§ "°“‘
'5°°°1 R“-*°-15
M,{MTTENçáO CORRE.flVA
PR-EVENTIVA

Rir.
r5o,oo
R“-'
"~=5°-°°

rSooo

POR
POR CONTA
CONTA DA
DA CONTRATADA.
CO}.ITR,{TADÀ EE
COMBUSTIVEL
POR CONTA
COMBT'STÍVEL POR
CONTA DA
DA

DL

‘

CONTRATANTEJ
CONTRATANTE)

,

,

ma
lI Àt

VALOR
VAI,OR TOTAL
TOTAI. L01‘!-IIX
LOTf, IX
LOTf, X
__A
. _. _E.T5._L

0sscn|¢A0
Da,If,RrçÀo

_ __ _

Xtr-[r-r5o,oo
Ran:-190.00
_.-_._,_..H. _____-.I __ I.

UNI)
trNl) QTDI-2
QTDü

W0aoo“"~|ééAvAL0
M(xr-CÀV^lI) Mac.
Mt:C. Eﬁu
COM *IiI'\AIiI‘(‘ié|A
PR^NCll^ 3?
I

‘

I

vr. MâDto
v"J‘:fr?'°
UNTT

I_

‘V:-JAEDIO
v., MâDto TOTM.
T()T^1.

IA” ‘“:'i—:I:::“:i

(c' v to MEC.
EIXOSI
titxo§ (CAVALO
Mtic. COM
coM PRANCHA
PPÁNCHA 3,
ttoR^ 36°“
,&xr
mos
BIXOS msPacu=|c?A¢a0mNmA=
?ESPEtHeAçàOMlNlM^r |.ocA<Ia0
L(x]^$O "OM
(cHP)
DE
__ _
Dli CAVALO
C^VAú) MECHNICO
MEeáNlCo (CHP) róoHP COMI
COM

_

ffifu

§§;§2%" 55$

Ri39À4oe,«)
R‘39"“°°‘°°

R$oo,(ro
R“°°"‘°

I

'7$/

I

rw

I

v.;\_'1‘/

M('

IIEFEITIIII
DE

,l/
CRATEU5
“" rm:
>#F
ffisalrÊl§
~~~~-M ~~»~ lllllllllllllllllllllllllll
>20;
N

‘X

I

É
R865!‘
‘:._
'"
'“'0
0L71“
vasF§;’\

1

umcof
llbﬂil KQ

(TRrcÂDO). OPERADOR.
I PRANCHA
PR }.lcHÁ ex;
OO (TRUCADO).
OPER DOR.

~IMANuTEN¢a0
ir^NurEr.káo CORRETIVA
PREVENTM
coRRmvA EE PREVENTIVA
I POR
POR CONTA
COTITA DA
DA CONTRATADA.
CONTRATADÀ EE

I

POR CONTA
COMBUSTIVEL
COMBUSTIVEL POR
CONTA DA
DA
IIC0r~I'I'RA'I'AI~I'I's.)
CONTMTANTE}

I

I

I

vAL0n
VALoR TOTAL
TOTAL 1.011:
LOTT x
X

mm
ITTM

I

I
‘ Vr.
vr. MEDIO
MÊDto
Dssclucko
DEscRrç^o
UND I QTDE
uun
UN“,
QTDE I
UNIT
saw-LOCACAD
I
6aoELoC^çÀO DE
DE 05(ClNCO)
o'(CINCO) vticumo
VEÍCULO
(LocÂçÁo DI-:
CAMINHONETE:
I
C^MlNHONfm: (I.0cA¢A0
Dli o5(ClNC0)
o5(cl|,lco)
VEICULO CAMINHONETE:
I VEICULO
CAMINHONETET TIPO
TIPO
ICAMINHONETE
CAMINHONE,TE u'r|u1'AIuo
UflLrtÁRIO DE
DE CARGA.
CÂRGÀ

‘

I
Vf. u£D101I0'rAI.
M ÊDIO TOTAL I
Vt.

I

ICAPACIDADE
CAPACIDADE MINIMA
MIMMA DE
DE 1.000
r.M KG.
I(G,

I

I

I

ICARROCERIA
MADEIRA. C0M02(DUAS)
I Rs24.853.75
RSI.98.J45,00
C RROCERTA DE
DE MÂDEIRA,
COM or (DUAS) MES
MÊs I 12.
l:
RSr4.85t,7t
RirÉr.t5,oo
PORT § moron
MOTOR A
A DIESEL
DIESEL MANUTENCAO
M^NlJTEr.rç^O
IPDRTAS.
I
ICORRETIVA
I
CORRETÍVA E
I PREVENTIVA
PREVENTIVA POR
POR CONTA
CONTA DA
DA
IcoI~rr|wrADA
CONTRÀT,{DÀ EE OPERADOR
OPERADOR EE
COMBUSIWEL
I
I
coMBUsrlvEL POR
PoR CONTA
Do
coNr D0
ico1~rrnA1"A1~rn=.)
I
I
CONTRATANTE)
Rl:gar.ai,oo *8
vÂt.oR TOTAL
VALOR
I8 M198-145.00
To't À1. 1.011:
l.ot § x|
xl

I

*1

I
.L

I,OT[ XII
I

ITf M
ITEM

DI.:sc|u¢A0
DEs(RrÇ^o

vr, MtDtO vr.u£D|o TOTAL
UNI)
VÍ. MÊDIO IOTAL
UND QTDE
QTDI "'$ﬁ$'°
UNIT

6?909ROLO COMPACTADOR
@7999-aomo
1
COMPÀCTAIX)R com
Cotrl =;I
$
(ROLO COMPACTADOR
‘PONELADAS:
I
TONEIÁDA§ (now
COMPACIADOR com
COM
(CHP)
I15
I
I
15 TONEMDAS:
TON§IÁDAS POTENCIA
POTâNCh MINIMA
MINIM^ (cur)
TIORÁ -mo
12.0HP.
0 IHORA
DoHP. OPERADOR,
OPER DOR, M NUTENçÂO
CORRETIVA
CORX.ETIVA a
E PREVENTIVA
PREVENTIVA P02
POR CONTA
CONTA DA
DA
CONTRATADA.
E
colsmusrivlzl.
E
CONTR,{TADA.
COMBU§ÚVEL PORI
POR

R3rl4"r5
R$134~=s

CONTA
COÀTTA DA
DA C0_NTRATANTE.)
CO}.ITRATANTE,)

II
VALOR TOTAL LOTE XIII
VALOR

I

I

VALOR
VALOR c|.oaAI.
GI,OBAL Dos
DOS |.o'r£s
LOTf,S

I

Ri9ó6.600,0()
R5966-600-no

I‘

t

x1

\-r

Rt 9."{oo,oo
R091-400.00

LOTE XI
LOTEXI

I
I

I

I

Rt úó6""p"
R5956-500,00

I

Rtro.írolt,oo A
I R810-565-033-1»

s.& Do1"A¢A0
Dor çio oR¢AIvIIaI~rrARIA
oRçAM ENTÂRI^

prwi§o oreamentéria.
poÍque
8.1.
&r. O Sistema
Sistemô de Registro
RegisEo de Pmqos
Pteçc independe de pnevisio
orçamentária. lsso porque
I150
úo hé
M obrigatoriedade
obrigatoriedade da contrataeio,
não hé
há necessidade
necessidade de
contratâção, portanto D50
de se
se demonstrar
demonstrar a
existéncia
existência de necurso.
ÍccuÍso.
8.2.
Com
base
no art. 79,
&2.
zor3n que
Decrtto Federal
F€derêl n9
ne 7.892
23 de janeiro
/, §§ 292e do Decreto
7.892 de 2.3
ianeiro de 2013,

Regulamenta
Reguhmenta 0
pÍevisto no art. 15
o Sistema de Registm
Registx,o de Pre¢0s
PEços previsto
15 da Lei
Lêi n9
nr 8.666,
&666, de 21
2r de
junho de 1993,
pÍeceitua: “Na
pom registro
prcços nﬁo
'No Iicitaqxio
,icitoçto pam
rcgr'stro de
aôo éé neoessdrio
necessdnb indicar
r'ndicqr 0
de precos
o
ry91 preceitua:
dotacio
para
0
f0rma!iza¢c'i0
do
contmto
ou
outro
dotqçio omamentdria,
ory?menadÍio, que somente serd
pam
sa{ exigida
exigfuh
a ftrmolizoçüo do
ou out o
instrumento
instrumcnto hdbir.
àdàif.
8.3.
Âs despesas do exercicio
&3. As
exerclcio subsequente
subsequente correréo
corrcrão Aà conta da dotaqio
dotação consignada para
esta
esa atividade.
atividade, ﬁcando
ffcando adstritas ao
ào respective
Espectivo crédito
cédito orqamentério.
orsàmentário.
‘l'lFÁtto
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99 —- REFERENCIAL
REFERENCTÀL DE PRECOS
PREÇOS

pÍso de refcréncia
r€&Éncia fora estimado
valor médio obtido
àuavds das
9.1esürnado com
com base
base no valor
obüdo através
9.r- O preco
prcç{» anexas
pro(rsso. 0
Rl
valor global
global esta
em RS
cotacoes
cotaçücs de
dc precos
anexas aà este
estG processo.
O valor
txtá estimado
cetimado em
qulnhentos
trlna
rrais).
20.565.030.00
(Vinte
milhoes
e
quinhentos
e
sessenta
e
cinco
mil
e
trinta
reais).
10.565.03r),@
milhôês ê
e seâsenta e
10.
ENTOS DE HABILITACKO
rc. OS
DOCUMENTOS
HrArLlTAÇÃO CONSISTIRKO
CONSTSTIRIÃO DE:
o§ DOCUM
10.1.
to.\ HABILITACKOIURIDICA;
H UILIÍ CÁQJ!ÉDIk

10.1.1.
rc.r.r. Copia
ldentidade e CPF do Socio
Sócio (s) da empresa;
emprcsâ;
Cópia de Cédula de ldentidade
público
flsica, no registro
regisuo publico
10.1.2.
ro.r.:. REGISTRO COMERCIAL,
COMERCI^|. no caso de empresa
emprcsa pessoa ﬁsica,
sucursal,
da licitanlae
licitane ser a sucmsal,
de empresa
emprtsa mercantil da junta
Juna Comercial; devendo, no caso da
ÍtBgistno da
ﬁlial
Êlial ou agéncia,
agência, apresentar
rtgistro da junta
averbação no registro
aprcsentar o
o registro
runta onde opera com averbacao
junta
,unta onde tem sede a matriz.
CONTR TO SOCIAL
SOCT L CONSOLIDADO
CONSOLTDÂDO
10.1.3.
ro.r.3" ATO CONSTITUTIVO,
CON§TITUTNO, ESTATUTO OU CONTRATO
público de
mercantil da junta
registndo no
no registno
registro pﬁblico
de empresa
empresa mercantil
em
em vigor devidamente
dêvidaÍrente registrado
lunta
emprcsárias e,
e, no
no caso
càso de
de sociedades
sociedades por
Comencial,
Comercial, em
em se
se tratando
tratando de
de sociedades
sociedades empresarias
de seus
sêus administradores;
âdministÍadores; devendo, no
acoes,
ações, acompanhado de
de docurnentos
documentm de eleicao
eleiçÃo de
ttgistlo da
da junta
fflial ou
apEsentâr 0o registro
caso da
da licitante ser aa sucursal,
sucursal, ﬁlial
ou agéncia,
agência, apnesentar
Junta onde
opera com averbacao
averbaçâo no registro
r€gistlo da junta
sede a matriz.
Junta onde tem sede
§rnples - exceto
10.1.4.
INSCRICKO
DO
ATO
CONS'l'lTUTIVO,
no
caso do
ro.r.4 INSCRIÇÃO
ÀTO CONSTITUTIVO,
de sociedades simples
prcva da
de pnova
âcompanhada de
cooperativas -- no Cartorio
CaÍtório de
de registro das
das Pessoas juridicas
,uddicas acompanhada
sucursal, ﬁlial
filial ou
ou agéncia,
agência,
diretoria em
em exercicio;
exercício; devendo, no
no caso da
da licitante ser aa sucursal,
Pessoas
Estado
onde
opera
apresentar
juridicas
rcgistro no Cartorio
Cartório de negistro
Fgistro das
apresentar o negistro
Jurldicas do
matdz,
com averbacio
averbaçâo no Cartorio
Cartório onde tern
tem sede aa matriz.
sock{ade
de empresa
empre§ir ou
ou sociedade
10.1.5.
ror.1 DIICRI-TFO
DECRETo DE
DB AUTORIZACKO.
AUTORIZAÇÀO, em
em se
se tratando
trâtendo de
REGISTRO
DE
AUTORIZAÇÃO
no Pais,
Palc ee ATO
ATO DE
DE REGISTRO DE AUTORIZACAO
estrangeira
ctrangeira em
em ﬁlncionamento
funciooàmento no
quândo aà atividade
essim
atividade assim
PARA
PÀR FUNCIONAMENTO
FUNCIONÂMENTO expedido pelo orgao
óÍgao competente,
competentê, quando
0o exngir.
exigir.
INDTVIDUAL
10.1.6. CERT]!-‘ICADO
ro.r.6
D^ CONDICKO
DE MICROEMPREENDEDOR
MTCROEMPREENDEITOR INDIVIDUAL
CERTTFICÂDO DA
CONDTç^O DE
(DnfoÍme Lei
(CCMEI), tipo
tei
que se
individual, conforme
(CCMEI),
tipo empnesarial
ao empnesario
emprEsário individual,
€mpÍ€saÍilú que
se equipara
equipârâ ao
rz8/zoo8 devidarnente
integÍalmente em
em ambiente
Complementar
Complermnar ns
no 128/2008,
devidamente disponibilizada integralmente
virtual,
por meio
ürtual, por
meio do
do sltio
sltio www.oorta.ldoenrprtendedor-Sov.br:

à

10.2.
ro.r REGULARIDADE
Rf,GUIÁRIDADE FISCAL
FISCAL E
E TRABALHISTA:
TRABAIHI§TA:
(CNP.lh
10.2.1.
Pj);
ro.e.r. Prova de inscricao
inscriçáo no Cadastno
Cadasuo Nacional de Pessoas jurldicas
lurldicas (CN
10.2.2.
esadual, se houver,
ro.r.r. Prova
Pmva de inscricao
inscrição no cadastro
cadastm de contribuintes
contribuintrs municipal ou estadual,
pertinente ao
r tx) de
relativo
rehüvo ao
licitante, pertinente
ao seu
seu ramo
de atividade
aüvidade e
ao clomicilio
domicllio ou
ou sede
sede do
ô licitante,
compativel
compativel com 0
o obieto contratual;
contratuah
para com
10.2.3.
ro.z.1 PI-ova
Ptova de
de regularidade
Municipal do
ô
regularidade para
com aa Fazenda
Fazenà Federal.
FedeÍal, Estadual
Estadual ee Municipal
domicilio
domicílio ou sede do licitante.
a) A comptovacao
deverá ser feita
Êita an-avés
àtÍãvés
comprcvàção de
de regularidade
reguhridade para com aa Fazenda Federal devera
da
da Certidao
Certidão de
de regularidade
rcgularidade de
de Débitos
tXbitc relativos
rclativc aa Créditos Tributarios
Tributários Federais
Federàis ee aà
(CND), emitidas
Dlvida
peh Receita
Bnsil na
na forrna
forma da
Dtvidà Ativa
Aüvà da
Rcceita Federal
Fcderal do
do Brasil
da Uniao
Uniào (CND).
emiüdas pela
porudâ Conjunta
Portaria
1191.751,
de
2
de
outubro
de
2014;
Coniuntâ RFBIPGFN
outubrc
ror4;
RFB/PGFN ni r.?ir,
1de
dê

1.
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Êita através
atnv{s
b) A comprovacao
compmnaçâo de regularidade
mgularidade para com a Fazenda Estadual
Esadual devera
deveá ser feita
de Certidio
Dlüda Ativa Estadual;
Cenidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida
para com
A comprovacao
Fazenda Municipal
Municipal devera
deverá ser
Êita
c)
regularidade para
ser feita
c) A
compmvação de
de rcguhridade
com aa Fazenda
inscritm
na
Dlüda
através
dc
Certidio
Consolidada
Negativa
de
Débilaos
inscritos
na
Divida
Ativa
atrôvê de Certidão Consolidada Negathrô de Dêbitos
Municipal.
Sewiço —
10.2.4.
to,2-+ Prova
Prova de situac:'='1o
situação regular
reguhr perante 0o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
FGTS, através de Certiﬁcado
Regularidade de Situaciio
Certificado de Reguhtridade
Situação -- CRS;
justiça do
10.2.5.
da Certidão
Certid-50
perante aa justica
ro.z.5. Prova
Prova de
de situacio
situação regular perante
do Trabalho,
Trabalho, através
aEavê da
Negativa
DT, conforme
Negativa de Débitos Trabalhistas
Trabàlhisbs -- CN
IÉi 12.440/2011.
D.44ol2ou.
CNDT,
cpnfolme Lei

-

10.;
ro.]- QuA1.1I=1cA(:Ao
TÉCNrCa:
QUAUFTCÁÇ{O 'rEc1~I1cA=

10.3.1.
ro.3-r- Comprovacao
compadvel
Comprovação de aptidao
apüdão para desempenho de atividade
aüvidade pertinente e compativel
em
em caracteristicas
caractÊrlsticas com o objeto
obieto da
da licitacao,
licitação, através
através de atestado fomecido por pessoa
público ou
papel timbrado
juridica
de direito
direito publico
ou privado, emitido
emiüdo em
em papel
ümbrado do
do ongio
órgão emissor
iurldica de
período da execucao
constando
eons,tando 0
comprovar que a licitante ja
o periodo
execuÉo dos
do6 servicos,
serviços, de
de modo a comprovar
iá
prova de
executou os
sewiços do objeto
obieto deste
ou outro
oumo semelhante, bem como prova
6 servicos
deste edital
edital ou
atendimenoo
pÍ€vistos em
for oo caso.
caso. 0
O atestado
atendimento de
de requisitos
Í€quisitos previstos
em lei
lei especial,
especial, quando for
devera
fisica identiﬁcada
identificada pelo nome e caigo
cargo exercido
deveú ser datado e assinado
assirndo por pessoa ﬂsica
na entidade, estando as
iofonnações sujeitas aà conferéncia
conferência pelo Ptegoeiro
Prcgo€irD ou quem este
às informacoes
mdicar.
deveráo
indicar. 0(s)
O(s) atestad0(s)
atetado(s) deverao
deverão estar necessariamente
necessaÍiômente em nome da licitante, e deverao
demonstrar
mínimo6:
demonstrar a execuc5olLoca¢50
execução/tocação dos seguintes equipamentos mlnimos:
ITEM
IT[M

DESCRICAO
D[s(RIÇÁo

‘

(CHP)
POTÊNCrA MINIMA
MIMMA (cl-IPII
6?9ÉLC ÇÀO DE
DE Pa
DE PNEUS:
PTEUST POTBNCIA
CAITEGÁDEIR DE
61996-I.ocA¢A0
P11 CARR!-IGADI-IIRA
mHP.
uülP.

IPHP
6qI997~ESCAVADEIllA
Ú?997'f,SCAYADEIRA HIDRAULICA
ESTEIRA: POTENCIA
POTÊNCIA MINIMA
MINIMA DE
DE 13oHP.
HIDÚULIC,{ DE
DE ESTEIRA:

2 CAQAMBA
CACÀM&\ DE
DE no
NO 1411111110
MÍMMO 1.5
r"§ M‘.
Mt.
(CHP)
3] 67998-LOCAQAO
DE
RI=.'rR0
ESCAVADEIRA
POTENCIA MINIMA
G7g0}TOCACÂO DE RETRO DSCAVADEIRA DE
DE PNEUS:
PNEU& POI'TNCIA
MINIM,\ (CHP)
';0HP.
0P1-:RAD0R.
7oHP. OPER DOR.

L_

4

(CHP) D5HP.
Q”;-1.0cAcA0
6,9Oi.LOCACÂO DE
DE MOTO
MOTO NIVELADORA:
NIVILÀDORÂ: POTENCIA
POTêNCIÀ MINIMA
MINIMÁ (CHP)125I-IP.

55

68000-LOCACAO
68@-LOCAç^O Dn
DE TRATOR
TRATOI DE
ISTEIR^ com
COM IAMINA
üM|NA 1:E ESCARRIFICADOR:
E]9C RRIFIC.IDOR;
DE ESTEIRA
(CHP) I4onP.
POTENCIA
if
POTTNCTA MINIMA
MINIMÂ (CHP)
4oHP.
IGBOOG-LOCAQAO
COM CARROCERIA
C RROCERTÀ I
ótoóL(x^çÂo DE CAMINHOES
c M|NHoESCOM
C RROCERTA DE
DE MADEIRA:
M^DEIRÀ CARROCERIA

6
6

77
_

I

I 111%‘

(G.
LDE
_
__
I‘
DE CARGA
MI}.IIMA DE
DE 4.000
CARGA MINIMA
{ooo KG.
68003-L0CA1;iO
6t@r-L()(,lsí) DE
PESO OPERACIONAL
DE CAMINI-I6!-ZS
C^IrllNHôG§ BASCULANTE
B^SCUL NTf, DE
Df, PNEUS:
PNEU* PESO
OPE:RÀCIOIIAL
111111110
MINIMO DE
DE 16.01»
e6.oo KG.
DE 20ol-IP.
CONTENDO 03
o,
KG. P0're1~1c1A
POTê|.lClÂ MINIMA
MINIMA D0
DO MOTOR
MOTOR DE
rooHP. CONTENDO
Imxos.
PARA
EIXOS. CAPACIDADE
C PACIDADE DA
D CAcAMB1A
DE 111.11
lrMr EM
EM c01~1D1¢o£s
CONDIçõES DE
DE CON'l‘ENca0
CONTENçàO PARA
CÂçAM8^ DE
jAR1a1A
l"oNA PR0P1c1A
PRoPrch
AR6IA FINA.
Fltü. cAPAc1DAD11
CAPACIDADE DE
DE BASCULAMENTO
B SCUIÂMENIO DE
DE 45-.
CONTER LONA
aÍ. CONTER

I PARA
I
_
I
PÀRA COBRIR
COBRIR A
A cARcA.
CARGA.
óTOO'.I.oCAçÁO DE
DE cA11111~11~1oas'nPo
DE PNEUS:
PIPA 'rRucAD6“
TRUCÂDO
I68005-LOCACAO
CAUINHÔf,S TIPO PIPA
PIPA 1"RucAo0
TRUCAIX) D1-:
PNEUS: PIPA

DE
DE PNEUS
PNEI,S PESO
PESO OPERACIONAL
MIMMÀ Do
DO
OPERACIONAL 1111111110
MINIMO D1-;
DE 26.000
2Áooo xo.
KG. POTENCIA
POTÍNCIÀ MINIMA
IMOTOR
LITROS 1114
MOTOR DE
DE ZOOHP.
,ooHP. CAPACIDADE
CÁPACIDADE DO
DO PIPA
PIPA DE
DE 8.000
8.ooo LITROS
EM CONDICOES
CONDIçÔES
s8 IsA11s1=AroR1As
§\TISFATÓRnS A0
AO CONDICIONAMENTO
DE AGUA
ÁGUA POTAVEL
PoTÁvEL PARA
PÂRÂ VIAGENS
vIACf,}§ DE
DE
CONDICIoNAMENTO DE
IATE
CONTER
MOTO-BOMBA
DE
ABASTECIMENTO.
MANGUEIRA
com
ATÊ 451m.
CONTER
MOTG'8OMBÁ
DE
MÂNGUEIRA
COM
ABASTECIMEI.ITO.
4'XM.
II 1-:x'
n11~1sA0 DE
DfMNs/(O
DE no
NO 111111110
MINIMO 151.1.
PARA ESTRADAS
FSTRÂDAS D0
DO 11113110
MESMO
2'M. DISPOR
DISFOR DE
DE AcuADoR
AGUADOR PARA
;'rA11I1A1~1H0
TAMANHO DA
DA LARGURA
IÀRGURA D0
DO VEICULO.
VEICUIO.

M1110
FÁBI) eoﬁmmm
PPRR E O E

OFF:
CPÊ: 027.066.?
Portaria
turhda N” 015.01
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velculo§
10.3.2.
10.3.2. Declaracao
DeclaraÇão formal, contendo uma
núquinas, equipamentos
equipameotc e velculos
uÍna relacﬁo
rcla€o de maquinas,
1à disposicio
disposição para execucao
ünculação com aa empresa
empttsr
ex€cução dos
dG servicos
sewiços e€ sua condicio
condição de
de vinculacao
(púprio, arnendado,
(proprio,
anendado, alugado ou a ser adquirido), no prazo previsto para a assinatura
assinatura do
Contrato,
os conjuntos
Conüirto, 01.1
ou seia,
seià, os
os equipamentos devidamente
instahdos nos chassis e G
coniuntos
devidamente instalados
paftr serem
vistoriàdos no Municipio
CrâtÊús/CE;
em boas condiooes
condiçies de operacao,
operàçâo, para
sêÍem vistoriados
Municlpio de Crate1islCE;

10.4.
ro4. QUALIFICACAO
ECONoM|CG.F|NANCEIP,A:
QUÀUFICÂÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:
patrlmonlel eê demonstracoes
cxerclclo
10.4.1.
Balanco patrlmonial
ro4r. Balanço
dêmonírrçõê3 contabeis
contâbêb (DRE) do ultimo
ültlmo exercicio
na
fiscal, 1.1
na
[orma
da
lei.
Rgistrado
ﬁscal,
exigiveis
e
apresentados
,
devidamente
registrado
na junta
devidamente
,unta
iâ exiglveis e apresentado
enceÍramento
comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos
temo6 de abertura
abeÍtura e de encerramento
junta Comercial
do Livro
LivÍo Diario
Diário - estes termos devidamente
deviàmente registrados
Í€gishados na Junta
ComeÍcial - constando
Eanscrito,
ainda,
no
balanco,
o
numero
do
Livro
Diario
e
das
folhas
nos
quais
se acha transcrito,
ainda,
bahnço, número
üvro Diário
aompiomissos que
que comprovem
situaçâo ﬁnanceira
empGsa, com vistas aos oompnomissos
compm\.Êm a boa situacao
financeira da empnesa,
devidamente assinado
assinado pelo
tera
lhe seja
terá de assumir caso lhe
seia adjudicado
adiudicado o objeto
obieto licitado, devidamente
por
balançoc
contador
responsavel, sendo
vedada sua
ou balancos
substituição por balancetes
balanc€tes ou
co[tador r€sponsável,
sendo veàda
sua substituicao
pmvisóÍios, podendo ser atualizados
encerradc ha
há mais de
provisorios,
indices oﬁciais
atuaüzâdos por tndices
oficiais quando encerrados
(uÊs) meses da data de
pmpcta;
03
ol (trés)
de apresentacao
apÍ€sêntãção da proposta;
10.4.1.1.
Serio
considerados
como
na
forma da
tei, 0o Balanco
Balanço Patrimonial
htrimonial e
ro.4r.r. Serão considerados como na forma
da Lei,
Conábeis assim
Demonstracoes
DemonÍtrações Contabeis
assim apiesentados:
aprcsentadoe:
patrimonial e demonstracﬁes
gcral: Balanco
contábeis
a) Sociedades
Sociedadcs empresariais
emprecariais em geral:
Balanço patrimonial
demonstnçô€§ contabeis
(DRE)
da sede
exerclcio ﬁscal
nÀ junta
(DRE) do úhimo
ultimo exercicio
fiscal registrado ou autenticado na
Junta Comercial da
abertura ee de
cópia do
do terrno
termo cle
de abertura
ou
acompanhados de
de copia
ou domicilio
domicílio da
da Licitante,
Ucitânte, acompanhados
encerramento
Diario do qual foi extraldo.
LivÍo D'úrio
enc€rÍamento do Livro
caso de
de sociedades
cocledades anonimas
enônimas
b)
no caso
b) Sociedades
Sociedadcs empresarias,
empresáriag especiﬁcamente
cspêcificamente no
r:gldae pela Lei ns.
nr. 6404/76:
6.404lÉ registrados
rrgistrados ou autenticados na junta Comercial da sede
regidas
oficial da Uniao,
União, ou do Estado, ou
ou domicilio
domicllio da licitante; ou publicados na imprensa oﬁcial
dã companhia; ou,
do
do Distrito
Distrito Federal
Federal conforme
confurme 0
o lugar em que esteja
esteia situada aa sede da
grande
stá
da
ainda.
de
grande
circulacéio
editado
na
localidade
em
que
esta aa sede
sede da
na
localidade
em
ainda, em
em jornal
de
circulação
iomal
companhia:
companhia;
de
c) Sociedades simples: Iegistrados
rcgistrados no Registro
Registm Civil
Ciül das
das Pessoas juridicas
iurídicas do local de
deverá
sua sede; caso a socieàde
sociedade simples adote um dos tipos
tipc de sociedade empnesaria,
emprtsâria, devera
sujeitar—se
suieitar-se as
às normas ﬁxadas
fixadas para as
as sociedades
smiedades empresarias.
emprcsárias
mcnos de um ano: deverao
deverão apresentar
apr€sentar demonsüativo
d) As empresas
demonstrativo
emprcsas constltuidas
constltuldas 1'á1 menos
nâ junta
do
registrados ou autenticados
do Balanco
Bahnço de Abertura.
AbertuÍa, devidamente
devidimente rcBistràdc
autenticadc na
Junta Comercial
enctnamento do
do domicilio
domicllio da
da Licitante,
Licitânte, acompanhado
acompànhàdo dos termos
termc de abertura e de encerramento
Livro
Düirio - estes
registradm na
oa junta
assinado pelo
Uvro Diario
estes termos
termoG devidamente
devilamente registrados
,unta Comercial assinado
profissional equivalente,
socio-gerente
outro pnoﬁssional
equivàlente, devidamente
devidamente
sócio-gercnte ou diretor
diÍetor ee pelo contador
contador ou oumo
Regioml de Contabilidade.
registrado
egistndo no Conselho Regional
Contabilidadeque
mlnimo:
10.4.2.
a expressio
constante no item ro.4.r,
10.4.1, no rninimo:
lei'constante
ro.4z Entende-se
Entende.se
erpressão “na
'na forma
brrna da
ô lei‘
patrimonial e DRE, registro
ttrmos de
balanco
balanço patrimonial
registIo na junta
ComeÍaiàl ou 01-gao
órgão competente, termos
Junta Comercial
abertura
abertura e encerramento).
encerramento).
10.4.3.
As
copias
Diário deviclamente
devidamenE ﬁonnalizado
formalizado e
ro.+1" As cópias deverao
deveráo ser
ser originarias
ori8iúrias do
do Livro
Livro Diario
registrado.
Íegistrado.
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10.4.4.
Digital - SPED
podera
ro.44. A empresa
emprcsa optante pelo Sistema
SPED podeá
Sistemo Pliblico
Aiôlico de
de Escritumcﬁo
Escritumçôo Digito,
apresenta-lo
apresentáJo no
ao ‘forma
lci'.
formo do lei’.
10.4.5.
formo do
rc.45. Entende-se
Entendese que a expressrio
ro.44 engloba,
exprtsão ‘no
'no.;formq
dq lei”
lcr- constante no item 10.4.4.
no minimo:
mÍnimo:
Balanço Patrimonial;
a) Balanco
b) DRE —- Demonstracao
DemonstraÉo do Resultado do Exercicio;
Exerclcio;
c) Termos
Termc de abertura
abertuÍa ee de encerramento;
encerranrento;
que determina
d) Recibo
0 que
Re<ibo de entrega
Att.
entrcga de escrituracao
escrituração contabil
contábil digital (Para
detemino 0o Art.
lPom efeito o
2*
:" do Decreto
Dsc."ao Nt
N! 9.555,
de 6
6 de novembro
novembrc de 2018);
zotál;
9.5 sç" de
jurüicos 1160
Qﬁi;
A
autenticacﬁo
de
livnos
contdbeis
das
pessoos juridicos
Rçgütro do
livms contdôcis das pessoos
nõo sujeitos
suieüos oo Registro
QÀS Á outantic?çüo
poded serﬁita
Priólico de Escrituracdo
Escrituruçüo Digital
Digitol - Sped,
Coméncio,
Comdrtio, podend
serJbito pelo Sistema
Sistcmq Ptiblico
§ped, instituido
instituído
jonciro de 2007,
pero Decreto
por meio
pelo
Decr"to 11'
n' 6.022,
6.023 de
de 22
zz de janeino
meio do
da apresentaﬁo
apresenaoçüo de
de escritunacﬁo
escdaumçdo
zoov por
pelq Secretaria
Àeceito Fedeml do
do Brosil
Emsil do
contdbil
forma estabelecida
contdôi, digital,
digitol, no
no.1brmo
estoàelecidc pelo
Secr€tqflio do
da Receita
(Ata. 1*
555,
de
6
de
novembro
de
2018).
Ministério do Fozenda.
Forcnda. (Art.
,, do Decneto
Dtctcto N’
N. 9.
dc
nowmbro
dc
zoú).
9.1t5,,
10.4.6. As copias
ro.46.
cópias deverao
deverão ser originarias
origináÍàs do Livro
LivÍo Diario
Diário constante do SPED.
10.4.7.
A
Escrituracao
Digital
devera
estar
de
acordo
ro.+?, Escriturâção
lnstruçôes Normativas (RFB
deverá estü
acondo com as
as Instrucoes
n°
e RFB
Escritumotio Digital
n" 1420/2013
r4ro/zor3 e
RFB n9
que tratarn
de Escdtumçdo
Digitol —ne 1594)
1594) que
tratam do
do Sistema
Srbtemo Ptiblico
Púàt'co de
Poru maiones
verifictr 0o site
rvvl,.rrceito.gov.ôr, no
no link
link SPED.
SPED.
SPED. Para
moiorcs informocﬁes,
iry'brmoç6es venﬁcor
sit€ 1v1vw.receita.gov.br,
Ficando aa exigencia
Patrimonial do ultimo
exfência de
Balanço Patrimoniü
último exercicio
exerclcio social.
social, a
de apresentaqio
aprtsentaçào do Balanco
pÍazo que determina 0
Normàtivàs
da
RFB,
ser apresentado
das
lnstrucoes
Normativas
da
RFB.
aprcsenado no
no prazo
o art.
àrt. 59
dâs
tnstruções
5i
relatorh
Àcôndllo TCU n°
n' 2669/1013
1669/eor3 do
de Nrlalﬂria
bem como 0o que determina
determina aa jurisprudéncia
lurisprudência no Acordio
do Ministro
Ministm Valmir
Valmir Campelo.
apmsentado, juntamente
10.4.8.
ro.a& Se
Se necessaria
necessária aà atualizacao
âtuâlizaçào do balanco,
bnlanço, devera
deverá ser apnesentado,
iuntamentÊ com
os
6 documentos
dcumentos em apreco,
aprcço, 0
o memorial
memorial de calculo
cálculo correspondente.
Rf,cuPER Çio
1049.
CERTIDAO NEGATIVA
to-+9. Apresentar
ÂpÍ€§€ntar CERTIDÃO
NEGATIVA DE
DE I=AI.E1~IcIA
F J.ÊNcta ou REcuP1-:RA(:A0
prazo de
denbo
do prazo
IUDICIAL
expedida
pelo
distribuidor
da
sede
da
pessoa
jurldica,
dentro
do
da
sede
da
fUDICIAL
iurÍdica,
validade;
pÍ€vistos nos
lo-4t ao 10.4.7
ro.47
10.4.10.
ro-çrr Fica
Ficu dispensado
dbpensodo do
dos exigéncios
exúêrrcios previstos
nu itens
itens 10.4.1
da opresentocdo
opresentoçõo das
(MEl),
lndivúluql
dewndo
comprowr
deste
do
Microempneendedor
individual
(MEI),
devendo
comprovar
e
d€ste topico
tóprbo ao ﬁgura
do
Mbrrlrmprcendedor
fgum
apresentar
os demais
exúêncios.
oplesenâor as
d€mois exigéncios.
rc96 (dez
10.4.11.
Capital minimo
mlnimo ou
ltquido minimo
mlnimo nao
nâo inferior a 10%
ro.4n Prova de Capital
ou Patrimonio
Patrimônio liquido
g,
por cento)
com oo artigo
artigo 31.
por
contratacao, em
do valor
valor estimado
esümado da
em conformidade
conformidade com
cento) do
da contratação,
atrâvê da
paragrafo
parágrôfo 3!, da
Social devera
deverá ser
ser comprovado
comprovado através
da Lei 8666/93.
8666/91 O
O Capital
Capihl Social
junta
Certidao
Comercial.
Certidão Simpliﬁcada
Simplificada da
da

ou

f,

ki

10.;
EXIGENCIAS PARA
ro.5; ou'rRAs
otrrRÂs EXIGÊNCnS
PAR I-IABILITACAO:
H BILTTAçÂO:
10.5.1. Declaracao
ro.5.r.
Dechração de que:
g.$,4 de 27/10/1999,
a)
zTlto/rggg,
a) Declaracao
Dechraçào de que, em cumprimento
cumpdmento ao estabelecido
estabcl€cido na
na Lei
Lêi n"
ne 9.854.
da Constituicao
Constituição
publicada no
XXXIII, do
no DOU
DOU de
de 28/10/1999,
2Ahoh99p, ee ao
ao inciso
inciso )OO(ll,
do artigo 7°,
7", da
(dezoito)
perigooo ou
Federal, não
n50 emprega menores
18
anos em
menorcs de r8
notumo, perigoso
em trabalho
tÍabalho noturno,
(dezesseis) anc
insalubre, nem
nem emprega menorcs
menores de
16 (dezesseis)
anos em
em trabalho algum,
algum, salvo na
de 16
condicao
partir de r4
14 (quatorze) anos;
condd€o de aprendiz, aa panir
ano§;
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paÉmetÍos e elementos
b)
b) Declaracao
Declaração de conhecimento de todos
todm os
elementc da
dâ descrimina¢5o
dcscÍiminação
6 parametros
prcposta atende
rEquisito6
do
ser ofertado
que sua
do serviqo
seÍviço aa ser
ofertado ee que
sua proposta
atende integralmente
inte8Blmente aos
aos requisitos
constantes
constantes no edital;
c) Declaraoio
conoordancia com os
Declaração expresa
exprcssa de integral
intÊgral concordância
c termos
termc do edital e seus anexos;
ônexo§;
penalidades cabiveis.
d)
d) Declaracéio,
Oechraçao, sob
in€xistência de
fato superveniente
sob as
as penalidades
cabíveis, de
de inexisténcia
de fato
impeditivo da
habilitaqio, ﬁcando
dà habilitasão,
ffcando ciente
declarar ocorréncias
oconênci8
ciente da
da obrigatoriedade de
de deciarar
(ârt.3t, §zr,
pceriorrs, (art.3z,
posteriores,
§2.9, da
8.666193);
dâ Lei n.9
n.r &666/9r;
nào seia
e)
e) Caso
Caso nio
seia declarado o prazo de validade da certidio,
crrtidâo, sera
será considerada apenas a
(trinta)
que tiver
dias
tiver sido emitida no maximo
máximo até
aê 30
dks antes
ànt€6 da data
dàta do inicio
inlcio da disputa.
di.sputa.
3o
10.5.1.
0
licitante
for
a
MATRIZ,
todos
os
documentos
deverﬁo
estar
em
ro5.e. Se
licitànte
Se o
â MATRIZ,
dl
06 documeotc deverão
em nome da
matdz,
rnatriz, so
FILIAL, todos os documentos
ﬁlial. exceto
se for aa FlLlÂL,
em nome da
da filial,
excrto
documentoc deverao
dcverão estar em
que, pela
peh pvopria
aqueles
aqueles documentos
documenms que,
pÍ6prà natureza,
nàtul€za, comprovadarnente,
compÍovâdàmente, forem
fuitm emitidos
emitidc
sornente
em
nome
da
matriz;
somente
prctÊndà que
10.5.3.
Caso o lhitântÊ
iicitante pretenda
ro5;1 Ceso
qrrc uma do
prftkiprnle
de suas
suas ﬁliaisimatriz
âlhis/matriz que nao o palticipante
desta
contrato, deverá
devera apresentar
toda documentagao
destâ licitaoao,
licitaÇào, execute
execute 0o futuro
futum contrato,
àpÍesentar todâ
docum€ntâçlo de
dc
ambos os
estabelecirnentos.
os Gstâbelêcimentos.

(ME) EE
10.6. OBSERVAÇÔ8S
OBSBRVACOES -- DA
PARTICIPACKO DE
ro.6.
D PA/nqPAçÂO
DE MICROEMPRESAS
MTCROEMPRES § (ME)

\-,

(EPP) ec os rnicnoempreendedores
EMPRESAS
EMPRESÂS DE PEQUENO
PDQUENO FORTE
PORTE (EPP)
mJcrocmpreendedorcs individuais
lndMduatc
(MEr);
(MEI);
10.6.1.
10.6.r. Nos termos
EPB
term6 dos arts.
arts, 42
da Lei
tri Complementar
ne 123/06,
uy'o6, as MEI,
MEl, ME e EPP,
Complementar n9
42 ee 43
4f da
deverao
apnesentar
toda
a
documentaoao
exigida
no
Edital,
mesmo
que
esta
apnesente
deverão apresentar
aprcsiente
à docum€ntaÉo
oo Edital,
alguma restriqao
rc!íÍi@ com
mm nelagao
rcla$o aà reguiaridade
rcguhrirbde ﬁscal
fiscal e trabalhista:
Havendo alguma
a)
a) Havendo
alguma nestriqéio
EstÍição com
6scal ee trabalhista,
trabalhista, sera
será
com re!a¢2'io
rclação aà negularidade
rcguhridade ﬁscal
assegurado
as
MEI,
ME
e
EPP
o
prazo
de
05
(cinco)
dias
ﬁteis
para
a
sua
regularizaoao,
MEl,
asseguÍado
e
o:
úteis pànr suã r€guhÍüação,
prorrogável por
por igual
período mediante
pelo (a)
prorrogavel
ternpestiva
ee aceita
igual periodo
mediante justiﬁcativa
tempesüva
aceita pelo
iustificativa
Pregoeiro
hegoeirc (a), nos termos do §§ 19,
re, art.
Da Lei
[Êi Complementar
na.
arL 43,
Complementar n9.
43, do mesmo dispositivo na
123/2.006,
Dy'2oo6 cujo
cuio termo
teÍmo inicial corresponclera
corrcs?ondeá ao momento
momento em que a licitante for
fior declarada
dechrada
vencedora
vencedora do
pata aa regularizaqao
pEFmento ou
do certame,
rEgularizãção da
certam€, para
da documentagao,
documentação, pagamento
parrehmenm do débito,
positivâs com
parcelamento
débito, ee emissio
emissão de
de eventuais certidiies
ceÍtilô€s negativas
negativâs ou
ou positivas
efeito de certidao
c€Ítidão negativa.
prâzo pnevisto
prcvisto acima
b)
b) A
Â nao
não regularizaoao
reguhrização da
no prazo
implicará na
da documenta¢5o
documentação no
acima implicara
decadéncia
preiuÍzo das san<;6es
prwistas no art.
decadência do direito
direito aà contrataoiio,
contEtação, sern
sem prejuizo
sanções previstas
aÍt 81
& da Lei
Lri
(xr
8.666/93,
&66ó193, sendo
sendo facultado Aà Administracio
Adminisuação convocar
mnvocâr os licitantes
licitantcs remanescentes,
rcmanesclnt€s, na
ordem de ciassiﬁcado,
a
licitaoio.
pàrâ contrataoao,
chssiffcaçào, para
conhataÉo, ou nevogar
Íwogar a licitaÉo.

u. DA PROPOSTA DE PRECOS
PRXçOS
11.1u.F A Carta
CàÉa Proposta,
Pmposta, sob pena de desclassiﬁcaqio,
deschssiÊcação, deverzi
devrrá ser elaborada
elaborada em formuiario
brmulário
por meio
especifico,
especlfico, ee enviada
envhda exciusivarnente
exclusivamente por
meio do
do sistema
sistema eletnbnico,
eletúnico, aa empresa
participàote
prcduto pnoposto
propGto no
participante do certame nao
não cleve
identiffcada, caracterizando
deve ser
ser identiﬁcada,
carxterizando 0o produto
campo
campo discriminado,
discdminâdo, contemplando oo Lote
lote cotado
cotâdo conforrne
conforme aa indicacao
indicaçâo no
no sistema,
devendo ser apenas anexado aa proposta
prcpcta refevente
rc&Énte ao
em destaque
sistema, em
ao lote em
desaque no sistema,
conforrnidade
cle
1-eferéncia,
a
qual
contera:
confurmiàde com o terrno
quàl
termo de EÊrêncià, â
conterá:
11.1.1u.r.r- A modalidade
modrlidade ee o mimero
númeÍo da
dà licitacao;
licitaçào;
'|"l
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u.1.2.u.r.z- Enderecarnento
Enderçamento aà Pregoeiro
PreSoeiro da Pnefeitura
PrcÊitula de Cratens;
Crateús;
u.1.3- Prazo de
u.r,1
de execucao
execuÉo conforme
confome os
c termos do edital;
(sessenta) dias;
u.1.4- Prazo
u.r.4Prazo de
inftrior aa 6o (sessenta)
de validade da
da Carta
C ta Proposta
Pr,opo6ta nao
não inferior
di:"
(sessenta) dias
u.5- O prazo de validade da
Proposta nio
da Carta hopGta
nâo pode ser inferior
iníerior aa 60
6o (sessenta)
Federal neconsecutivos
Decreto Federal
n9.
consecutivc da
da sessao
sessão de abertura desta licitacao
licitaÉo (art 48,
do Decrcto
{& §§ 3‘!
f do
10.014!2019).
nio informe
idade.
ro.ou4/zor9). Caso a licitante Íúo
validade.
informe em sua Carta
C la Proposta
PrDpcta o prazo de val
n.6A apÍ€sentaÉo
apresentaciio da
Carta
Proposta
de
precos
implica
na
ciéncia
clara
de
todos
u.G Â
preços
chra
de
todc os
da Cãrta Pmposta de
implica
ciência
quanto aà especificação
termos
seus anexos,
especiﬁcacao dos
tenrlc do
do edital
edital ee seus
dc hens
bens ee as
anexo§, em
em especial
especial quanto
paÍticipàção, competicao,
condicﬁes
formalizacio da
condiçôes de
da Contrato,
Contrato, bern
bem
de participacﬁo,
competiçâo, julgamento
iul8amento ee brmalização
como
a
aceitaciio
e
sujeicio
integral
as
suas
disposicoes
e
a
legislacio
aplicavel.
como a acritação suieição integral às suas dispcições e à legishçáo aplicável.
u.7- Sornente
Cartas Propoctas
Propostas elaboradas ee enviadas
através do sistema,
ü.2Somente serio
serão aceitas Cartas
enüadas au'ayés
Pregoeim de
inclusive quanto aos
aG seus
sêus anexos,
ànêxo§, nao
ÍÉo sendo admitido o recebimento
recebimento pelo Pregoeino
qrn\uer
pemiüdo
qualquer
nem permitido ao
licitante fazer
fazer qualquer adendo
adendo aos
ac
qualquer outro
outro documento,
documento, nem
ao licitante
entnegues
entregu€s a Pregoeiro
PrcBciro por meio do sistema.
poderá solicitar
que contenham
n.8u.& O
O Pregoeim
Prqciro podera
de documentos
daumentoe que
contenham as
c
solicitar 0o envio
enüo de
procedência,
modelo, tipo,
caracterlsticas
servico ofertado,
ofertado, minudenciando
caractedsticas do
do sewiço
minudenciando oo modelo,
üpo, pnocedéncia.
garantia ou
peninentes, a exemplo de catalogos,
ralidade, alérn
càtálogo§,
otr validade,
além de outras informacoes
infonnações pertinentes,
(exigência cornum
pÍGpectc, etc. (exigencia
pan todos
folhetos,
os itens)
folheto§, prospectos,
comum para
todoo os
11.9u.9 Sera
estcs
Será desclassiﬁcada
desclassificada aa Carta
Cata Pnoposta
Pmposta aplesentada
âpmsentadâ em desconformidade
dcscúnforrnirade com estes
itens.
itÊns.

5.1o- Serao
as propostas:
Serào desclassiﬁcadas
desclassificâdas ainda
ainda as
5.ro.
a) Que
atenderem as
não atenderem
as especiﬁcaqoes
especiftcàçiês deste
d€ste Edital;
Editah
Que niio
prcsr)s inexeqiilveis
pr§6
ou precos
inexeqülveis
b) Que
apresentarem
precos
unitarios
irrisorios,
de 'ralor
valor zero,
b)
aprcsenarem
unitáÍios
irÍisórios,
zerc, ou
Que
(na fonua
forma do Art. 48
Lei de Licitacﬁes).
Licitaç6ê).
+8 da f,ei
^rt
lrantagem 1150
edital, nem
c)
N50 sera
qualquer oferta
pnevista neste
neste edital,
c) Não
será considerada
oferta de
de vantagem
não prcvista
pIeço ou vantagem
va[tagem baseada nas ofertas dos
licitantes;
preco
demais
doo
prevalecerá, em caso
valorts numéricos e por
d)
proposta prevalecera,
caso de discord-incia
d) Na pmpcta
discoÍdânciã entre
enue os valones
extenso,
exbnso, estes
cstes liltimos.
últimos.
prcvista neste
ncste edital,
edital, nem
e)
vantage:-n nan
Nào seré
será consiclerada
consideBda qualquer oferta
úo prevista
e) N30
oÊrta de
de vântaglm
prtlo ou
preco
vana3em baseada
ou vantagem
brseadr nas
nas ofertas
ofrrts dos
doc demais
demal§ licitantes:
llcihnttsi

vâlor total
00 Os
sorna elou
bem como
proposto,
como oo valor
totâl pmpGto,
Os erros
enc de
de somr
e/ou multiplicaqao,
multipllcàçáo, bem
prcponênte§,
eventualmente, conﬁgurado
nàs Propostas
Propootas de
hqoe das
das proponentes, sea-an
serão
evenhnlmente,
configurado nas
de Precos
pàrà
motivo para
devidarnente
constituindo. de
de forma
como motivo
dGvldrmenR corrigidos,
ordgidos, nao
nào se
sÊ constituindo,
6nna algurna,
alguma, como

prcpoeta.
desclassiﬁcacio
deschssift
cação da pnoposta.
u.uA
Carta
Proposta
consolidada devera
lingua portuguesa,
u-uProposta ﬁnal
final consolilada
deverá ser apnesentada
apesentada em
em llngu
devidamente
com
datada, devidamente
com aa identiﬁcacao
identiffcação da
da licitante,
licirante, sem
sem emendas
emendas ou
ou rasuras,
rirliums, datada,
rubricada em todas as folhas e assinada pelo repmesentante
repr€sentalte legal da empresa,
emprtsa, contendo
rubrir:ada
os
seguintes
dados:
c seguintes dadc:
a) Dados
Conta-Cornente. Obrigatorio
Dadc bancarios
Ágência e Conta-CoÍrentÊ.
Obri8atôio somente
soDente
bancários da licitante: Banco, Agéncia
poderão ser
paÍa aa licitante
para
lkitante vencedora da licitacao.
licitâção. Neste
N€§te caso,
caso, os dados
dados bancarios
bancários poderao
apresentados apos
o julgamento
da
licitacao;
apóe o
licita$o;
apresenade
da
iulgamento
(nome pessoa
pessoa ﬁsica
prcponente, endereco,
flsica ou
b)
Nome do
idenü6cação (nome
b) Nome
do proponente,
endercço, telefone,
telefone, identiﬁcacao
(substitulvel
pelo
papel
juridical,
timbrado)
nc do CNPJ ou
apcição do carimbo
cadmbo (substituivel
tirnbrado) com o n*
iuídica), aposicio
CPF;
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c)
c) Relacao
Rehção dos
dc dados
da pessoa
pessoa indicada para
para assinatura
do Contrato,
Contrato, constando
constando 0o
dados da
assinatuÍa do
pro8ssão, endereco
nome, CPF,
endereço completo,
CPF, RG, nacionalidade, naturalidade,
mturalidade, estaclo
estado civil, proﬁssao,
incluindo
incluindo Cidade
Gldade ee UF, cargo ee funcio
ftrnção na empresa, bem como copia
cópia do documento que
podercs
para
para aa licitante
da
poderes
para
assinar
contratos
em
nome
da
empresa.
Obrigatorio
licirante
dá
em nome da emprtea. Obrigatório para
poderão ser
vencedora
vetrcdora da
licitação. Neste
Neste caso,
ser apresentados
apcsentado apos
apóc 0o
da licitacao.
caso, os dados
dadoe poderéio
julgamento
licitação.
iul8amento da licitacao.
rcquisitc tratados
natad6 no
11.13—
u.r1 A Carta Proposta
Prop6ta ﬁnal
ffnal consolidada
consolilada devera
deveá conter todos
todc os requisitos
prcços unitarios
ao novo valor
subitem 11.1,
u.L inclusive retratar
Í€úatar os
os precos
unitários ee totais, de cada
cada lote ao
pÍso obtido
pmpocto contemplando todos
proposto,
tod6 os
c lotes,
atualizadc em consonancia
consorÉncb com 0o preco
lot€s, atualizados
apos
apóo a fase cle
de lance/negociac:-'io.
hnce/negocia§o.

c

12.
t.DDA SUBCONTRATACKO
SUBCONTRATAçÀO
n€ste termo
termo de
12.1.
r:.r, Conforme
clausula 15*
r5r da
minuta do
contrato, mencionada
mencionada neste
Conforme clausula
da minuta
do contrato,
referéncia
rcÊência

13.
GACOES DA CONTRATADA
r1 DAS
DÂ§ OBRI
OBRIGÂÇÔES
reftúncia
13.1.
l3.r. Conforme
Confurme clausula
clausula 8'
& da minuta
minua do contrato,
conmato, mencionada
mencionâdâ neste termo de referencia

14.
rA ms
DÂS onnlcacoss
DO cor~1'r1u1'm1~rr1z
OBRIGÂÇÔDS no
CONTRATÂNIT

n€ste termo
termo de
do contrato,
contlãto, mencionada
mencionadâ neste
14.1.
r4r. Conforme
Conbrme clausula
clausula 9!
da minuta
minua do
9F da
referêncb
referéncia
15.
ADM! N ISTR^TMS
15. SANCOES
SANçÔES ADMINISTRATIVAS
n€ste termo
termo de
minuta do
mencionada neste
15.1.
r5.r. Conforme
Conforme clausula
clausula 10!
rd da
da minuta
do contrato,
contrato, mencionada

referéncia
rtftr€rrcia
16. DA
DÂ FORMALIZACKO
FORMÂL|ZAÇ{O DO CONTRATO
CONTRÂTO
prcsente licitacéio
formalizadas mediante
licitaçáo serao
seÍão formalizadas
16.1.
16.r. As
Às obrigacées
obrigações decorrentes
decorrcntes da
da presente
pelo
atravê da
da Secretaria
Secrctaria
Municlpio,
lavratura
através
lavraturà do
ÍEspêctivo CONTRATO,
COI.ITRÂTO, subscrita
subscrita pelo
do respective
o(s) licitante(s)
pela Secretaria
de Despesa,
Despesa, ee 0(s)
frenadora de
Gestora,
G€stora, representada
rEpÍ€sentadà pela
Secretária Ordenadora
ro.52olo2, deste
de§te
da Lei
têi n.'1
n.' 10.52.0102,
da Lei
t.ei n.‘1
n.-" 8.666/93,
&6lgl" da
vencedor(es), que observara
obseÍvaá os
G termos
teÍmos da
pertinentes.
normas pertinentes.
edital e demais normas
(ANEXO
celebràda.
contrato a ser celebrada.
pÍesente instrurnento
16.1.1.
EXO IV) a minuta do cont:-at0
lnte8rà 0
o presente
insmrmento (AN
r6.l.L lnnegra
l,egislação
da Legislacio
ob,seryância da
16.1.2.
licitantes além
rcsultantes da
da observancia
16.r.2. Os
Os licitantes
além das
das obrigaciies
obrigções resultantes
este
edital.
anexo
a
aplicavel,
deveÍão obedecer
oHecer as
às disposicéies
dispGições elencadas no Contrato,
aplicável, deverao
de Czateus
Cràteús
Municipio de
pela autoridade competente,
competente, 0o Municipio
16.2.
Homologada aa licitacao
licitação pela
r6u. Homologada
Êrmàrá 0
o compromisso
complomisso
assinatura do Contrao, que ﬁmiara
convocara
o licitante vencedor para assinatura
convocará 0
prazo
pÍ€\,isto,
do
modelo que
partes,
pelo
nos
termoc
para futura contratacao
previsto,
termos
contntação entre as partes,
integra este Edital.
prazo de
contàdo a partir da
dias 1I1teis,
úteis, contado
16.2.1.
Vencedor tera
terâ 0o prazo
de 5S (cinco) clias
16.r.r. O
O Licitante Vencedor
poded ser
parà subscrever
s€r prorrogado uma vez, por
convocacao,
o Contrato. Este prazo podera
cpnvocâção, para
subecrwer 0
pel,o Licitante Vencedor
Vencedor durante
seu transcurso
triurscurso e
igual
duBnte 0o seu
igual perlodo, quando solicitado
soliciAdo pelo
desde que ocorra
MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
CRÂTEÚ$CE.
ocorra justo
àceito pelo MUNlClPlO
iusto motivo aceito
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vencedora de
de néio
não
16.2.2.
16.z.z, A
A recusa
recusa injustiﬁcada
iniustiffcada ou
ou aa caréncia
car€ncia de
de justo
motivo da
da vencedora
iusto motivo
prazo estabelecido,
Licitante 1à aplicacao
aplicação das
formalizar 0o Contrato,
Contrato, no
no prazo
suieitará aa Licitante
estabele<ido, suieitara
penalidades previstas
prcvistas neste Edital.
penalidades
16.2.3.
vencrdor nao
estabelecido éê facultado
facultado 11à
ú2.]; Se
Se 0
o licitante
licitante vencedor
úo assinar o Contrato no prazo estabelecido
d€
Íemar€§crntes, respeitada
rcspeitàda a ordem de
adrninistracao
admini§lração municipal convocar os
os licitantes nemanescentes,
vistas .1à
para negociar com
os mesmos,
mesmo§, com
com vistas
classiﬁcacao
classificação ﬁnal
final das
das Cartas
Cartas Propostas,
PÍopostas, para
com os
valorts
preços, preservado
prcserwado 0
público ee respeitados
respeitadc os valores
obtencao
obtenção de
de melhores precos,
o intenesse
intercsse p1'1blico
para aa contratacio
prcvistG na
planilha de
Termo de
na planilha
de custos
custos anexa
anexa ao
ao Termo
estimados
estimadc para
contratação pnevistos
Referéncia.
Refer€ncà.
publicação do extrato
Conúato nos
16.3.
16.1 lncumbira
tncumbirá aà administracao
extràto do Contrato
administração providenciar aa publicacio
pÍ€vista na
públicos municipais, na
na Lei
tei Organica
Orgânica
na forrna
forma prevista
quadros de aviso
aviso dos
dos orgaos
órgãos publicos
O mesmo
Municipal, até oo quinto dia
dia 1'1til
útil do
do mes
mês subsequente
subdequente ao
ao de
de sua assinatura. O
posslveis
procedimento
pnocedirrlento se
termos
sê adotara
adotará com relacio
relação aos
teÍmos aditivos.
aditivo§.
poderá ser alterado
dhposto nos artigos,
aÍti8o§, 57,
16.4.
ú+ O Contrato
Conrrato so
só podera
a.lterado em conﬁmnidade
conformidade com o disposto
57,
6j da
tÊi n.1'
n.e 8666/93.
&666/93.
58
e 65
dâ Lei
5E e
nas rnesmas
mesnas
fica obrigado aa aceitar,
aceitar', nas
16.5.
ú5. O
O licitante,
licitalte, quando celebrado
celebrado o
o Contrato
Contrato ﬁca
que se
pactuadas, os
quantitativas que
se ﬁzenern
fizerem
supÍ€ssôes quantitativas
condicoes
condiçôes pactuadas,
os acréscirnos
àcÍ{scimos ou
ou supressoes
pr€vistos na
pública, 1-espeitando-se
os limites previstos
necessarios,
necessárioG, a
critêrio da
rcsp€itando-se os
à critério
da administracao
administnção publica,
(ünte
por
pcteÍioEs,
do valor
15%
cinco
ctnto)
Lei
cento) do
tei 11.!
n.e 8666/93
&666/93 ee alteracoes
alterações posterioles, ate
até 25% (vinte ee
maxirno
máximo consignado
consi8nado no Contrato.
ContmtopaÍtir data dc
produzirá seus
de sua assinatura
sinatura e
16.6.
16.ó O Contrato produzira
seus iurldicos
efeitc aa partir
iurldicc e legais efeitos
Dezembro de 2021.
zozrvigera
üçrá até 31
3r de Dezembro

c

MINUTÂ DO CONTRATO
17.
r7. MINUTA
COI{TRÂTO
Np ................ ..
CONTRATO
CON'TRÂTO N9
DE UM
SI CELEBRAM,
CELEBRAM, DE
CONTRATO
CONTRATO QUE
QUE ENTRE SI
CRATEÚS,
LADO
IÁDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEU5.
IÁDO
A
EMPRESA
EE DO
DO OUTRO
OU'IRO LADO A EMPRESA ................ ...
DECTÁRA:
PARA
PARÁ O FIM QUE
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

diÍeito
prcsente instrumento,
CRATEÚS - CE, pessoa jurldica
Pelo presente
instÍumento, o MUNlClPl0
MUNICiPIO DE CRATEUS
iurldica de direito
de sua
público interno,
a/.9E2.q6looot-62, corn
com sede
sede de
intemo, inscrita
inscrita no
no CNPHMF
sob o
o n9
oo 07.982036/0001-67,
pliblico
CNPJ/MF sob
Secrctada
Crateús/CE, através
atràvés da Secretaria
Prefeitura
PÍefrituÍa Municipal na
na Rua Cel. Zezé
Zezê 1141
u4r - Centro
Centm —- C1ate1'1slCE,
pelo respectivo
Sr........., aqui
neste ato
reprtsentada pelo
rtspe,cüvo Seuetario
Secrctário Sr..........
de
, neste
ato representada
de )00ü)üXXX,
esabelecida
e
Empresa
...,.......,
denorninada
de
CONTRATANTE,
e
do
outro
lado
a
Ernpresa
...........,
estabelecida
na
dê
CONTR^TANTE,
outm
denominaà
(a)
pelo(a) Sr
Sr (a)
rcpresentâda pel0(a)
........
ato representada
no CNPJIMF
CNPJ/MF sob
sob 0
o n°
nr..,....,...-, neste
nêstÊ.to
.........., lnscrita
ln$ritâ no
de CONTRATADA.
CONTRATADA'
nr ,.....,........., apenas
denominada dc
............ portador (a) do CPFIMF
CPF/MF n°
âpcnas denominada

cl{u8uh, ec condicoes
condiçôee ae
pnoantt TERMO DE
mrdhntc as
âs clausulas
firmam entre
DB CONTRATO
COhTTRATO mediante
mtn si 0o presente
seguir
seguir estabelecidas.
estabelecidâs.
LEGÂL:
CLAUSULA
PRIMEIRÁ - DO FUNDAMENTO LEGAL:
CúUS'i'.,TÂ PRIMEIRA
n-"
sob oo n‘!
Pregão Eletnonico
Elet!ônico tombado
tombado sob
1.1.
r.r. Processo
hocesso de
Licita€o, na
na rnodalidade
modalidade Pregao
de Licitacao,
Licitaçô€s
N" 8.666/93
Lri das
dàs Licitacoes
!____, em
com aa Lei
[Ái Federal
Federal N‘!
8.ffilgl -- Lei
em conformidade corn
qlvTlzmz, Lei
ne 123
!2,
lÊi complementar
comPlementar n9
Pﬁblicas,
Federàl n‘!
ne 10.520,
rc.'I,' de 17/07/2002,
Ptlblicas clc
c/c os termos
teÍmos da
dà Lei
ki Federal
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de
de 14
14 de
de dezembro
dezembm de
de 2006,
2006, Lei
tÊi Complementar 147
r47 de
de 77 dc
de Agosto
ASosto de
de 2014,
2ol+ Decreto
DecÍeto
Federal n9
laneiro cle
ne 10.024
to.oa4 de 20
:o de Setembro de 2019
De{r€to n9
ne 7.892
z3 de
zorg ee pelo Decneto
de,laneiro
de
Z.@u de 23
2013
alterado
pelo
Decreto
n¥
9.488
de
30
de
agosto
de
2018
aor3
DecrEto ne 9.488
2or8
3o de

CLAUSULA
DA - DO
cúusur-A SEGUN
sEcuNDA
Do 0B|ETO:
oBtETo:
pÍesente contrato
2.1.
r.r. Constitui objeto
obieto do presente
contr.to a SELECAO
SELEçÀO DA MELHOR
MELHOR PROPOSTA PARA
PAR
REGISTRO
DE PRECOS
REGTSTRO DE
PREços VISANDO
vT$NDo FUTURA
FUTURÂ EE EVENTUAL
EVENTUAL CONTRATACAO
coNTRATAçÀo DE
DE
pE9{DÂs
pÂ.RA
LOCACAO
NECESSIDADES DA
LocAÇÀo DE
DE MAQUINAS
MÁeulNÂs PESADAS PARA ATENDER
ÂTENDER AS
As NEcEssrDADEs
SECRETARIA
CRATEUS - CE,
SGcREtARtA DE
DE INFRAESTRUTURA
|NFMESTRUTUR DA
cE, tudo
DA PREFEITURA
PREFEITURA DE
DE cRA'rxús
conforrne
Referéncia,
constante
no
Anexo
II do
conforme especiﬁcacoes
especiÊcações contidas no
no Terrno
Termo de
ReÊrência,
Ânexo
de
constante
pmpoGtâ adiudicada.
edital
€dital eê da proposta
prcço global
2.2.
regime sera
rr. 0
O rcgime
será de execucio
ex€cuçâo indireta
indinlta com empreitada
emprcitaà por preco

-

CIAUSULA
cúusulÁ TERCEIRA
TERCEIR.A - DO
Do VALOR,
vÂLoR, DO
Do REAIUSTE
REÂJUSIE EE DO
Do REEQUILIBRIO
REEetILtBRlo
ECONOMICGFINÀNCEIRO:
ECONOMICO-FINANCEIRO:
preseote avenca
3.1.
O valor global da
(
,),,aser
a ser
da presente
avença é de
de R5
Rt _
3"r. 0
período respectivo,
pago em conformidade
conbrmidade com aa execucao
execuçâo dos servicos
Íespectivo, de
sewiços prestados no periodo
pelo Gestor
notas ﬁscaislfaturas
fiscais/faturas devidamente
acordo
acondo com
com as
as notas
devidamente atestadas
atestadas pelo
Gestor da
da despesa,
deepesa,
acompanhadas
acompanhadas das Certidoes
Certidôes do INSS e FGTS, todas atualizadas.
pÍ€sente
3.2.
0
valor
do
presente
Contrato
O
do
de reajuste
reaiuste antes de
de decorridos 12
u
ContÍato niio
nâo sera
será objeto
obieto de
12.
(doze) meses do seu
qual podera
poderá ser utilizado
lndice IGP-M
IGP-M da
(doze)
seu Pregéio,
Pregão, hipotese
hiÉtese na
na qua]
utilizado 0o indice
Fundacio
Getlfllio
Vargas.
Fundação Getrilio
3,3,
REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:
ECONÔMICGFINANCEIRO: Na
Na hipotese
hiÉtese de
de sobrevirern
sobÍ€viÍ€m fatos
fato6
].]. REEQUILIBRIO
previslveis porém
poÉm de
imprevislveis.
imprevhtvei+ ou
incàlculáveis, retaltladores
retardadorcs ou
ou previsiveis
de consequéncias
consequências incalculaveis,
impeditivos
da
execucao
do
aiustado,
ou
ainda,
em
caso
de
forca
maior,
caso
impeditivc execução
força
càso fortuito
bÉuito ou
aiusado,
prlncipc, conﬁgurando
poderá,
fato do prlncipe,
configurando alea
álea economica
econômica extraordinaria
extraordinária ee extracontratual,
extraconuatual, podera.
prcc€dimento adrninistrativo
mediante
mediânte procedimento
situação ee termo
administrativo onde reste
rcste demonstrada
demonsEada tal
tal situacao
paÍtes
pactuaÍam
aditivo,
aditivo, ser
ser restabelecida
Íestabelecida aa relacao
que as
inicialÍnente entre
en§€ os
rclação que
as partes pactuaram inicialmente
remuneração do
encargos
encargo do contratado e aa retribuicéio
retribuição da Administracﬁo
Administração para a justa nemuneracao
prtstado, objetivando
servico
serviço pmestado,
obietivando aa manutencao
equillbrio econ6rnico—ﬁnanceir0
econômico-hnanceim inicial
manutenÉo do equilibrio
do
do contrato,
contràto, na
na forma
forma do
'd" da
LÉi Federal
Federal nﬁ
n.e 8666/93,
8.666/9j. alterada
alteràdà e
do artigo
àÉigo 65,
65, ll,
n, “d”
dã Lei
consolidada.
3.4.
declaração expressa,
erprcssa, ﬁca
fica subentendido que, no valor pago
3".4 lndependentemente de declaracao
pclo contratante.
pelo
incluldas todas as
necessárias 1
à execucio
execução do contrato.
contBto.
contratante, estao
estão incluidas
as despesas
despesas necessarias

c

Cl.AUSUl.A
C]áUSUI.A QUARTA
DE VIGENCIA
VIGÊNCIA CONTRATUAL:
CONTRÂTUAL:
QUÂRTA -— DO PRAZO DE

pârtir de sua assinatura,
presênte Licitacio
4.1.
resultante da presente
Licitação tera
vigêocia a partir
àssinatura,
Contràto resultante
terá vigencia
+r. O Contrato
tendo validade are
de
Dezembro
de
2021,
podendo
ser
alterado
nos
casos
ee formas
brmas
atê 31
de
de
rorr,
3r
prcüstos
postedotts.
Lci 8.666
er de lunho
r.993 ee alteracﬁes
previstos na Lei
&666 de 21
altemç{cs posteriores.
Junho de 1.993

CLAUSULA
QUINTA -- DA
ExEcuçÃo DOS
sERMÇos:
cri(ust l QUTNTA
DA EXECUCAO
Dos SERVICOS:

5.1.
no6 locais
con§atada devera
deverá executar
executar os servicos
seÍrriços dc
de acordo com as
as especiﬁcacoes.
cspêciffcaçõês nos
5.t. A contratada
^ contidos
prazos
e prazos
na
Ordem
emitida
pela
Secretaria
Municipal
cornpetente.
contidos
S€crctàÍià Municipàl compctcnte.

FAs|o
FÁflr

uvam

PR

2%

C?F:

furhriâ

E I R 00
066.703-20

Nn

5.01 .011'2021
.01nü21

-5‘

I

,ll
-*'

CRATEUS
°ii*é|iui1_Bi

~§'

ffisRAriu§

1

ft, ~.
xx

PR

>7(}<
un|("0l

MIR

1'0

.,3

vaaﬁﬁi‘

\

CLAUSULA
RECURSOS:
CIÁUSUIÂ SEXTA —- DA ORIGEM DOS RECURSO§:
que poderao
podeÉo advir
6.1.
despesas decorrentes
das eventuais
advir desta
6.r. As
Ás desp€sas
conúataçóes que
d6ta
deconent€s das
eventuais contratacoes
rtspectivo Orcamento,
licitacao
recursos especiﬁcos
licitação correréio
Orçamento,
corcrão aá conta de
d€ Ítcursc
esp€clficos consignados
consignados no respectivo
nâs Dotacio
f)otacão Orcamentaria
Orcàmentáriâ n9:
nt:
nas
.
Elernento
.
Elemenm de Despesa:
Des?esa: n9
ne

CLAUSULA
MA - D0
ENTO:
CúUSUTÂ SETI
SETIMA.
DO PAGAM
PAGAMENTO:
pagamenm dos
prestadc sera
ro (dez) dias
etapa, em até 10
7.1.
dc servicos
seruiços prestados
será efetuado,
efetuado, aa cada
caà etapa.
7.r. O pagamento
peh Secretaria
SecrctaÍia
uteis
Fiscal, diretamente
úteis contados
conadc da
da data
data do
do recebimento
tlcebürcnto da
da Nota
Nota Fis€al,
diÍetamente pela
Bancária
fomectdor
atravê
Contratante,
através
de
crédito
na
Conta
Bancaria
do
fornecedor
ou
através
de
cheque.
crüito
Contratânte, atrâvés
-. nâ Contâ
prcstados no periodo,
perlodo, de acordo
o
acondo corn
com 0
7.2.
faturà constara
dc sewicos
sendçc efetivamente
const á dos
eftüvamente prestados
Z.:. A fatura
mcdiçâo;
quantiativo
^
será apurado
apundo através
abavés de medicao;
quantitativo
efetivamente
efrtinamente realizado, cuio valor sera
oe
em 02
deverâ apnesentar
aprtsentar recibo em
7.3.
ocasEo dos
dm servicos
serviços executados
executadc 0o contratado
conuatado devera
7.3. Por ocasiao
vüs e aa respectiva
respectirâ Nora
Fahrra ee Nora
Nota Fiscal deverao
dewrll,o ser emitidas em
(duas) vias
Nota Fiscal.
Fiscal- A Fatura
com endeneco
endercço 1à Rua
Ruã
nome
com
nome da
da Secretaria
Secrttaria de
de
da seguinte
s€guinte
inscrito
no
CNP]/MF
sob
0
n9
acompanhado
inscrito no CNPj/MF sob o oe
acompanhado da
MuniciPais do
Certidôes Federais,
Federais, Estaduais
Estaduais ee Municipais
documentacao:
documentaÉo: acompanhadas
acompanhadas das
dâs Certidiies
pÍopo6ta
licitante vencedor,
venc€dor, todas atualizadas,
atualizadas, observadas
obcervadas as condicées
condiÇões da pnoposta
CONTRÂTÀDA:
CLAUSULA
CúUSUTA OITAVA
omAvA —- DAS
DAs OBRIGACOES
oBRIGÂçÔES DA CONTRATADA:
Licitação e seus anexos,
anexo6,
de Licitacéio
8.1.
&r. Além
Alêm das obrigacoes
obrigações constantes
constant€s em
em clausulas
cláusulas do Edital de
licitações,
cahe .1à
Êderal ee esladual
estadual sobre
sobr€
em
licilracoes, cabe
em especial
especial as
as deﬁnidas
definidas nos
oc diplomas
diplomas federal
CONTRATADA:
CONTRÂTADA:
zozr, de conforrnidade
conformidade com
Executar 0
o objeto
obieto do Contrato
Contnto até 31
8.1.1
&r.r -- Executar
3r de dezembro de 2021,

Contratual e na
prazm estabelecidos
reÊrência, no Termo Contrat11al
as condicoes
condiçõcs e prazos
estabelecidoe no termo de mferéncia,
pÍoposta vencedora
Yencedora do certame;
proposta
ceÍtame;
em compatibilidade com
obieto contratual,
conúatual, em
8.1.2.
&r.2. -- Manter durante toda a execucao
erecuÉo do objeto
qualiffcação
eúgilas na Lei
habilitaÉo e qualiﬁcacao exigidas
as
condiçôes de habilitacao
as obrigacoes
obri8ações assumidas, todas as condicoes
de Licitacoes;
Licitações;
nos casos
casc de
profissionais devidarnente
habilitadG, substituind0—os
substituindo-o6 nos
8.1.3.
Utilizar pnoﬁssionais
dcvidamente habilitados,
&r.3. -- Utilizar
preiudiquem 0o bom andamento
andamento ee a boa
impedimentos
brtuitos, de maneira
maneiE que nao
nâo se prejudiquem
impedimentc fortuitos,
prestação dos servicos;
prestacao
serviços;
perante as
siSilo dos
dG documentos
documentc manuseados,
is leis vigentes, pelo sigilo
8.1.4.
&l4 -- Responder,
Responder, perante
sem
não devera,
após 0
o término
têrmino do CONTRATO, sern
sendo
CONTR TADA nio
deverá, mesmo apos
scndo que aa CONTRATADA
fazer uso
uso de
de quaisquer
pÍ{vio por
poÍ escrito
CONTRÂTANTE, fazer
consentimento
escrito da
dâ CONTRATANTE,
consêntimento prévio
ffns de
parágrab anterior,
náo ser para ﬁns
ânterior, aa nao
docurnentos
informaçôcs especiﬁcadas
especificadas no paragrafo
dcumentc ou informacoes
execucio
execução do CONTRATO;

apontadâs
iÍÍegulaÍidad€s apontadas
deficiêncku el
e/ ou irregularidades
8.1.5.
Proüdenciar a imediata conecao
conEção das deﬁciéncias
&r.5. - Providenciar
pela Contratante;
Contrôtante;
pÍovocado§
prriúzos causados
e/ou terceiros,
terceirG, provocados
à Contratante
Contratante elou
8.1.6.
ÂtcaÍ com eventuais prejuizos
causados a
&r-6. - Arcar
pÍePostos
e/ou prepostos
por seus
emprcgados e/ou
por ineﬁciéncia
cometida por
seus empregados
por
ine6ciência ou
ou irregularidade
irregularidade cometida
pecuniaràmente;
rcspondendo pecuniariamente;
envolvidos
execução do objeto
obieto contratual, inclusive respondendo
envolvidoe na execucéio
pÍevisto
de sua
prazo
sendo também
também de
em lei,
lei, sendo
8.1.7.
Pagar seus
seus empregados
empregadc no
no prazo previsto em
&r-7. - Pagar
que, direta
ou indiretamente,
indiÍetamente,
pagamento de
tributos que,
dircta ou
responsabilidade
de todos
todo6 os
os tributos
rcsporuabilidade 0o pagarnento
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incidam
incldrm sobre
prestâçâo dos
sobrt aà prestacao
dos servicos
serviç:os contratados
contrâtâdos inclusive
inclusive as
às contribuicoes
conhibuiçiêÉ
prcvidcncllrias ﬁscais
paràfiscais, FG'l‘S.
previdenciarias
âscais ee paraliscais.
FGTS, PIS,
PlS, emolumentos,
segums de acidentes do
emolumentos, seguros
de
trabalho.
ffcando exclulda
qualquer solidariedade
uabâlho, etc,
etc, ﬁcando
exclulda qualquer
PreÊitura Municipal
Municipal dc
solidarirdade da
da Ptefeitura
de
judtcials unlà
por eventuak
Crateus
uma vez
vez que
Crâteús por
que aà
eventuâis autuacoes
âutuâÉcs administrativas
àdministÍaüvàs e/ou
e/ou judiciais
inadimpléncia
transfere a
inadimplêrch da CONTRATADA,
refeência as
não se
CONTRÁTADÂ, com referéncia
às suas
suas obrigacoes,
obrigaçõ€s, 1150
se transferc
Prefeitura
PÍeftituÍa Municipal
Municipàl de Crateus;
Crateús;
8.1.8
tempo, toda
pagamento
&r.8 -- Disponibilizar,
Disponibilizac aa qualquer tempo,
toda documentacao
documentação referente
ÍeÊrcnte ao
ao paSamento
dos
0
dc tributos,
tributos' seguros,
seguÍc, encalgos
prwidenciárioe relacionados
relacionados com o
encâÍ86 sociais, trabalhistas
tÍabalhistas ee previdenciarios
objeto
otjeto do CONTRATO;
CONTRATo;
8.1.9 -- Responsabilizar-se
&19
Respoosabilizar-se pelas despesas com
regularidades impostos,
impctc,
com documentacao,
documentaçâo, regularidades,
taxas, tributos
tributos ee encargos
encargoe ee velculo(s) executores
exetutorcs dos
d6 servicos
serviços ora contratado(s);
contntado(s);
8.1.10
Facilitar aa acao
da FISCALIZACAO
prcstando,
&r.to -- Facilitar
ação da
serviçc, prestando,
flSCAUZAçÂO na
nâ inspecao
inspeÉo dos
dos servicos,
prcntamente, os
prontamente,
esclarecimentos
que
forem
solicitados
pela
pêla
CONTRATANTE;
os esclarcrimentc
forcm
CONTRATÂNTE;
8.1.u
velculos, a Contratada
nesponsabilizar-se,
qualquer avaria nos veículo6,
&r.u - Em caso
cm de qualquer
dererÁ responsabilizar-se,
Contrâtadâ devera
substituindo—0s,
modelo, marca,
modo aa evitar
poÍ transporte
subetituindoc, por
hans?orte no
mesmo modelo,
rnaÍca, de
de modo
evitaÍ a
no mesmo
interrupcéio
servicos;
inteÍrupção dos
d6 s€Íviço6;
8.1.12
a manter
maquinas e
e equipamentos
&r.E -- A
A contratada
conhatada ﬁca
ffca obrigada a
veículos, máquinas
equipamentc e
nnnter os
06 velculos,
materials
prestacao dos
materiais necessarios
necessários ao
ao bom desempenho
sewiçe devem
dswm estar
€star em
dsempenho da
da prcstação
dc servicos
perêios
perfeitas condicoes
servicos;
condiçÕes de limpeza, uso
rso ee rnanutencao
rnanutenção necessarias
nec€ssáÍias 1à execucao
execução dos
dc seruiçc;
y€kulc deverao
81.13
em conformidade com
normas expedidas
&r.g -- Os
Os velculos
e:çedidas pelo
deverào estar
esar em
com as
as norrrurs
Contran/Detran
26/08/2002;
Contnn/Deüan e Portaria
Portària Detran n“
nr 1153,
u'r, de
de r6lo8/eoor;
814Fica
vedada
a
aposicao
de
inscricoes,
anuncios,
&r4pâinêis decorativos
pintuÍas nas
apcição de inscrktes, ànúncios, painéis
decúrativos e pinturas
ns
areas
envklraçadas do velculo;
áreas envidracadas
8.15
os acessorios
Disponibilizâr velculos com todos
&r5 - Disponibilizar
segurança na forma prevista na
todos os
acessôrios de seguranca
que
legislacao
rege
legislâçâo
rcge a
a rnatéria;
maériâ;
motoristas da
po6suü categoria
8.16
para
&16 -- Os
Os rnotoristas
da empresa
de habilitacao
habilitâção exigida
o(i8idâ pala
emprsa deverao
deverão possuir
categoda de
velculo, conforme estabelece
cada
estabelece 0o Codigo
possuir no
cada tipo de veiculo.
Trânsito Brasileiro
Brasileim e pGuir
Código de Transito
(um)
minimo
ano de
para categoria
os ÍespectivG
respectivos
or
quâl ira
mlnimo 01
de habilitacao
habilitação pâra
câtegodra na
nà qual
irá concluir c
velculos,
as normas
Codigo de Nacional
veículm, de acordo com as
nonnas do Código
NacioÍEl de Transito;
Trânsito;
8.17
horarios ﬁxados
que os
&r7 -- Fazer com que
os motoristas
motoÍisias cumpram
cumpÍam rigorosamente
ri8oGamente os horáric
findc pela
CONTRATANTE;
CONTRÂTANTE;

c

CLAUSULAS
CTAUSI.,I^AS NONA
NONA —_ DAS
DÂS OBRIGACOES
OBRIGAçÔES DA
DÂ CONTRATANTE:
CONTRÂTÁNTE:
9.1.
obrigacoes constantes em clausulas
Licitação e seus anexos,
anerG,
dáusulas do Edital de
de Licitacao
9-r. Além das obrigaçõ€s
em especial as deﬁnidas
definidas nos diplomas federal
frderal e estadual sobre licitacoes,
licitaçôes, a contratante
obrigar-se-a:
obrigar-seá:
9.1.1.
ﬁel cumprimento do edital
zelo na
na realizacao
realização da
o fiel
edital ee contrato,
contÍato, bem
bem como zelo
9.r-r. Exigir 0
prazoe;
execucao
execução dos
d6 servicos
seÍviç6 e o cumprimento
crrmprimenm dos prazos;
qualquer irregularidade
produtG
9.1.2.
Notificar a CONTRATADA
irrcgularidade na entrega
CONTRATADA sobne
sobR qualquer
entre8a dos
dc produtos
9.r.r. Notiﬁcar
obieto deste
dcste contrato;
9.1.3.
Acompanhar
ee ﬁscalizar
Âcompanhar
6scalizãr junto
obieto contratual;
contratuah
Contràtadâ aa execucio
execuçâo do objeto
9.r.1
runto aa Contratada
9.1.4.
estabelecidas neste
pagâmentos devidos
EÊtuar os
06 pagamentos
neste instrumento,
devidc nas
nas condicoes
condiçôes estabelecidas
9.r.4 Efetuar
bem como zelar pelo curnprimento
de
todas
as
clausulas
contratuais;
cumprimento
as cláusr.llas contÍatuais;
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9.1.5.
AsseguraÍ 0
o livre
livre acesso
acesso do
pÍ€po6to§, devidamente
do CONTRATADO
CONTR TADO ee seus
seus prepostos,
devidamente
9.r.5. Assegurar
identiﬁcados,
identificadoe, aa todos 0s
prcstação dos
os locais onde se
fizer necessaria
necessária a
licitadoo,
se ﬁzer
a pnestacao
dc sewicos
serviços licitados,
pÍ€stândc.lhes
que, eventualmente,
prestando-lhes todas
todas as
as informacoes
infoÍmaçõcs ee esclarecimentos
forcm
esclarccimentos que,
eventualmente, forern
solicitados;

CLAUSULA
crÂusurÂ DECIMA
DEcrM.À —- DAS
DÁs SANCOES:
$NçÓEs:
que ensejar
1o.1ro.t- O
O licitante que
enselar 0
não mantiver
ntantiver aâ
o retardamento
rctardamento da
da execucao
execução do certame,
ceÍtame, nao
proposta, falhar ou
ou fraudar na execucéio
inidôneo,
execa4ão do Contrato, comportar-se
comportar-se de
de modo inidoneo,
ﬁzer
ffzer declaracao
dechração falsa
garantilo 0o direito
pÍ{r,io da citacao
âka ou cometer fraude ﬁscal,
fiscal, garantido
dir€ito previo
citaçào ee da
à
ampla
com
a
Administracao,
pelo
prazo
de
amph defesa,
deftsa, ﬁcara
ficará impedido de licitar
li«:itar ee contratar
Administração,
Gontntar
a
Fb
pendurarcm os motivos
punição ou ate
ate
até 05 (cinco) anos,
an6, enquanto perdurarem
motivoo determinantes
determinantes da punicao
àtê
que seia
pmmovida aa reabilitacao
p€Énte aà propria
púpria autoridade
que aplicou
que
seia promovida
rcâbilitâção perante
ãutoridâde que
aplimu aà
penalidade, sem prejulzo
prciulzo das
prcvistas
penalidade.
multas
previstas
no
edital
e
no
termo
de
contrato
e das
das
edital e no temo de
demais
dernais oorninacoes
cominaçô€s legais.
le8ais.
penalidades, em caso de inexecucao
10.2ro-2- A Contratada
ConEôtada ﬁcara,
ficará, ainda, sujeita
suieita as
às seguintes penalidades,
inexecrrção
parcial do contrato, erro
total ou partial
de
execucao,
execucao
imperfeita,
mora
de
execucao,
imperfeitÀ,
eno
execução, execução
execução,
prcsladas, garantida
garanüda a
inadimplemento contratual ou
ou nao
rúo veracidade das
iníormações prestadas,
das informacoes

pdvb defesa:
previa
&ftsa:
poderá ser
lI - Adverténcia,
Ádvertência, sancao
lêi n.’
n.' 8.666/93,
§anÉo de que trata o inciso I do art.
aÊ 87,
&óó6193. podera
&, da Lei
aplicada nos
nc seguintes
seguintes casos:
casc:
a) descumprimento
descumprimento das obrigaooes
obrigaçôes ee responsabilidades
licitação;
msponsabilidades assumidas na licitac-io:
b) outras ocorrencias
que
possam
acarletar
transtornos
ao
desenvolvimento
ocorr€ncias
d6 sewicos
seryiçG
aG rÊtar transtomos ào desenvolvimento dos
da Contratantae,
Contntante, desde
de6de que nao
nâo caiba aa aplicacao
àplicação de sancao
sanção mais grave.
(que poderao
poderão ser
ll -- Multas
Multas (que
qualquet agéncia
integrante da
ser recolhidas
em qualquer
agência integrante
da Rede
rccolhidas em
Arrecadado1-a
de
Receitas
Municipais,
por
meio
de
Docurnento
de
Arrecadacao
Anecadadora de Receitas Municipàis, por meio de Documento de Arrecadação
peh
Municipal
Municipal - DAM,
preenchido de
fomecidas pela
DAM, aa ser
ser preenchido
insEuçôcs fornecidas
de acordo
acoldo com
com instrucoes
Contratante):
a) de 1.0%
r,o06 (um por cento)
poÍ dia
cÊnto) sobre
soh! o valor
vdbr contratual total do exerclcio, por
dh de atraso
aüaso
pr€stâção dos
na
na prestacao
sewiçs ou
ou indisponibilidade do
ro96 do
do mesmo
dc servicos
do mesmo, limitada aa 10%
valor;
valon
poÍ infracao
b)
b) de
de 2.0%
r,o96 (dois por cento)
cenm) sobre
sobrc 0
o valor contratual
cúntÍattral total
toal do exercicio,
exercício, por
infraÇão aà
qualquer clausula
ou condicao
nas demais
cláusuh ou
condição do contrato,
contÍato, nao
úo especiﬁcada
cspecificada nas
d€mais allneas
allneàs deste
dcste
inciso, aplicada em dobro na
nâ reincidencia;
rcincidênch;
(cinco
por
peh recusa
r€cusa em
c)
c) de
de 5.0%
cento) do
valor contratual
do valor
contratual total
total do
do exenclcio,
exercIcio, pela
5,o% (cinco por cento)
corrigir
conigir qualquer servico
conEçáo nao
não se
sê
serviço rejeitado,
rcieitado, caracterizando-se
caracteÍizandG.se aâ recusa,
lecusa, caso aa correcao
efetivar
nc 05
o5 (cinco) dias
dâ reieicao;
efrtivar nos
diâs que se
se seguirem
sêguirrm aà data da comunicacao
comunicâçâo formal
formal da
Íeieição;
Ill
participação em licitacao
Ul - Suspensiio
Suspensão temporaria
licitaçâo ee impedimento
imp€dimento de
tempor&h de participacao
de contratar
contÍataÍ com
0o Municipio
Municlpio de Crateus,
Crateús, por prazo nao
não superior
superior aa 05 (cinco) anos;
IV
lV - Declaracao
Dechr4ão de inidoneidade para
para licitar ou contratar corn
Âdroinistnçâo Publica.
Püblica,
com aa Adrninistracao
perdurarem os motivos deterrninantes
puniçào ou ate
qu€ seja
promovidÀ aà
enquanto
enquanto perdurarem
deteminantes da punicao
âté que
sÊiâ pnomovida
perant€ aâ autoridade
reabilitacao
Íeàbiliração perante
quê aplicou a penalidade, depois do ressarcimento
autoÍiddê que
ftssaÍrimento aà
Administracao
pnlos prejulzos
preiulzc nesultantes
Administração pelos
da sancao
sanção
rcsultantes ee depois
depois de
d€ decorrido
decorrido 0o prazo da
aplicada
com
base
no
inciso
anterior.
aplicàda
bàse

ll

-

§
FABIPO:1:so
32.2 é‘; go
5%$1 3. 1-" R35.
2.

.2
I

-

tttttrT!tl
!t
E
I CRATEU5
CRATEÚS
P ll E F E I T ll I I

v

DE

Fundo I111 In hti

'

\l/
f-'i
"
r‘"’"-1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
N >Ftr

Q)

I-,1

g,r9* “ ** 3
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pÍGrsso de aplicacao
10.3ro.3: No pnocesso
aplicação de penalidades
pênàüdàdes eé assegurado
assegurado 0
o direito
dircito ao
ao contraditorio
contÍadit6rio ee aà
grantida nos prazos
pnzc de 05
ampla defesa,
deftu, garantida
o5 (cinco) dias
nc
diils uteis
üteis para as
as sancoes
sanções previstas nos
(dez)
incisos
pam aa sancao
prcvista no
incisc I,I, ll ee Ill
lll do item
item 10.2
ro.2 supra e 10
ro (dez) dias
sanção prevista
df,rs corridos
conidos para
inciso IV do mesmo
mesmo item.
prn*o do
1o.4= 0
roç
da multa
mula apllcada
rwolhldo ao
Teeouro Municipal
Munlclpàl no praso
de
O valor do
aplleaà devena
deved ser
aer recolhldo
ao Tesoum
(elnm)
05
dias aa conter
oq (elnto) dhe
rcnt r da
de notilicacao
notlfi€âção ou
ou decisao
dcrleôo do
ds reeurso.
rceumo. Se
Se 0
o valor da
de multa
multe nan
hâo for
fur
pagô, on
pagamenta
que
pago,
seré
automatlcamente
descontado
do
pagamento
a
que
aa
ou depositado,
dêposltâdo, Bcrâ eutomâtleamêntê deseôntadô do
a
Contratada
Em caso
inexistencla ou
€ontrctrda llser
lluer lus.
lncull€lênelà dc
eaeo dc
de lnexletêRelà
ou lnsuliciéncla
dê crédlto
eÉdlto da
dà Contratada.
eontràtàdâ,
lue, Em
0s valor
valor devldo
devldo sera
rerá cobrado
Dlvlda Ativa
eobrado adrninlstratlvamente
adnlnlsrâtlvâmêntê ou
ôu lnscrlto
lnrêdto como
eomo Divida
Âtlva do
Municlpio
mediante
processo
de
execucao
ﬁscal,
corn
os
prccesso
Munidpio ee cobrado
mediant€
fiscal,
com
cobrado
de execução
06 encargos
correspondentes.
colrspondent€s.
1o.5ro-5- As sancoes
sançôes previstas
prwistas nos
poderão ser
às
no6 incisos
incisG ill
lll e IV
lV do item 10.2
ro.2 supra, poderao
ser aplicadas
aplicadas as
empresas
objeto
desta
licitacao:
emprcsas que, em razao
razão do contrato
licitaÉo:
contrato obieto destâ
pratiârcm atos
a) praticarem
ato6 ilicitos,
iücito§, visando
vbando frustrar
frrdrar os objetivos
obietivc da licitacao;
lkiação;
poosuir idoneidade para contratar
b) demonstrarem
demonsrrarem nao
Âdminisrração Pciblica,
htblica,
não possuir
cont'atar com aa Administracao
praticadc;
em virtude
ürtude de atos
atc ilicitos
illcitG praticados;
c) sofrerem
softerem condenacao
praticarcm, por meios
condenação deﬁnitiva
definitiva por praticarem,
meic dolosos,
doloeos, fraude ﬁscal
Êscal no
qr.raisquer tributos.
recolhimento
rtcolhimento de quaisquer
tribtrtc
10.6As
sancoes
previstas
nos
pEüstas
poderão ser
10.6
n6 incisos
ro.r supra
sançõcs
incisc l, ill
lll e IV
lV do item 10.2
supn poderao
ser aplicadas
aplicadr
^s
prévia
juntamente
com
a
do
inciso
ll
do
mesmo
item,
facultada
a
defesa
previa
do
interessado
à
dêftsâ
intertssado
facultadâ
iuntamente
prcctsso, no prazo de 05
no respectivo
rcsp€ctivo processo,
o5 (cinco) dias uteis.
úteis.
10.7A
licitante
adjudicataria
que
se
recusar,
injustiﬁcadamente,
ro.Zlieitânte adiudicatáÍia
em ﬁrmar
firmar o Contrato
ContÍato
se rccusar, iniustificadamente, em
(dois) dias
prazo de
que lhe
dentro
02 (dois)
dentm do
do prazo
de oz
da notiﬁcacao
notiffcaçào que
lhe sera
será
dias uteis
úteis aa contar
contar da
multâ de 5,0%
âdiudicâdo,
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encaminhàdà, estara
estàrá sujeita
suieità a
à multa
crnto) do valor total adiudicado,
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pmiu{zo
penâlidàd€s
por
sem pneiulzo das demais
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d€scumpdmento total
totâl da
di
câblveis,
caÍâctedzaÍ descumprimento
obrigacao
obrigação assumida.
que,
10.8pÍeüstas no
ro.& As sancoes
sançües previstas
no item 10.7
ro.7 supra nao
sc aplicam
à demais licitantes que.
úo se
rplhâm as
prn celebrarem
apesar
venctdonq venham
Termo de
apesar de
de nao
nào vencedoras,
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ser convocadas
convocadas para
celebrarem oo Termo
(quarenta
pr.zo de
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e
oito)
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oito)
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com este
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ÁLTERÁçÃO CONTRATUAL:
CONTRATUÁL:
que venham
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u.1.
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alteÍaçôes que
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Termo Aditivo.

cuiusum
DÉCIMA ssounm
SEGUNDA.- DA
RESCISÃO
CúUSUTÂ DECIMA
DA RESCISAO
podeÉ ser:
12.1.
raJ. A rescisao
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12.2.
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inexecuçáo total
totãl ou parcial do contrato, o qual enseja
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previstas em
lei, nos
nos termos
do art.
aÍt 77,
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as
as consequencias
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conüatuais ee as
as previstas
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termos do
7/, ﬁcam
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casc enumerados
r2.3; Determinada
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fundàmentadà
aumrização escrita
processo licitatorio,
que haja
licitató o, desde
haia
da
competente, reduzida
da autoridade
autoúdade competeote,
reduzida aa termo
t€rmo no
no processo
desde que
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12.5.
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de rescisao
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da Lei
78 da
prclulzc
que haia
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ressarcida dos prejulzos
sem
sem que
culpa do
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c houver
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subcontràtaÉo, permanece
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a
supervi§o
CONTRATADO
execucao
contÍatual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
CONTR^TADO
execuçâo contratual,
perante a Secretaria
Secrctatia
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coordenaciio
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contràtuâis
de Infraestrutura
pelo rigoroso
cumprimento das
das obrigacoes
lnfraesinrtura pelo
rigorco cumprirnento
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55 da
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:r de
r9p3. alterada e
e consolidada.
de junho
coruoliàdaiunho de 1993,
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partes
quc
maniftstação ﬁnal,
16.2.
Declaram
as
partes
que
este
conGpordente 1á rnanifestacao
16.r. Declaram as
cste contrato
contrato correspondente
pEsente contrato
o presente
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completa
celebrado, assinado
assinado 0
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