
EDITAL - PREGAO PRESENCIAL N o  2018.05.22.1 

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL: N° 2018.05.22.1 
PROCESSO: No 2018.05.22.1 
DATA DA REALIzAçAO: 05/06/2018 
HORARIO: 09:00 Ks. 
LOCAL: Sala da Cornissâo de LicitaçOes - Praca Joaquim Felipe, 15 Centro - Arneiroz-
Ce. 

o Municipio de ArneirozlCE, através da Comissâo Permanente de Licitaçâo, devidamente 
nomeada pela Portaria no 062 de 06 de Marco de 2018, torna pUblico pare conhecimento 
dos interessados que, na data, horário e local acima previsto, abrira licitaçâo na 
modalidade Pregão Presencial do tipo "menor valor por lote", objetivando a AQUISIAO 
DE AMBULANCIAS DE SIMPLES REMOAO PARA 0 ATENDIMENTO DA 
NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE DO MUNIC1PIO DE ARNEIROZ, CONFORME 
ANEXOS, que será regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de juiho de 2002, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposiçöes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, corn alteraçoes posteriores, e demais normas regularnentares aplicáveis a 
espécie. 
As propostas deverão obedecer as especificaçaes deste instrumento convocatOrio e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitaçâo serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pUblica de processamento do Pregão Presencial, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
A sessão de processamento do Pregão Presencial serà realizada na Sala da Comissâo de 
LicitaçOes - Praça Joaquim Felipe, 15 - Centro —ARNEIROZICE, iniciando-se no dia 05 de 
Junho de 2018, as 09:001-Is e seré conduzida pelo Pregoeiro corn 0 auxIllo da Equipe de 
Apoio, designados nos autos do processo em epIgrafe. 

Integram este Edital, independente de transcriçäo Os seguintes anexos: 
Anexo I - Termo de Referencia; 
Anexo II - Proposta Padronizada; 
Anexo Ill - Modelo de declaraçäo de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo IV - Modelo de declaraçäo de cumprimento ao artigo 7 0 , inciso XXXIII do CF. 
Anexo V - Minuta do Contrato; 

I - DO OBJETO 
1 - A presente licitação tern por objeto a AQUISIcAO DE AMBULANCIAS DE SIMPLES 
REMOAO PARA 0 ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE ARNEIROZ, CONFORME ANEXOS. 

II - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
1 - Os recursos do presente objeto correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro do 
Municipio cujas despesas correrâo por conta da Dotaçäo Orçamentária: 
10.301.0171.2.026.0000, e elemento de despesa: 44.90.52.00 - Equipamentos e Material 
Permanente. 

Ill - DA PARTIcIPAcA0 
1 - Poderão participar do certame todos Os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto de compra que preencherem as condiçöes de credenciamento constante deste 
Edital. 



1.2 - Quando urn dos sócios Cu representantes de uma licitante participar de rn3jsjj. 
empresa voltada para o objeto desta licitação, somente uma delas poderá patktjar 	\ 
certame, 
1.3 - Näo será admitida a participaçâo de urn rnesmo representante para pars de Lfl 
empresa licitante. 	 i 

IV - DO CREDENCIAMENTO 
1 - Para o credenciamento deverào ser apresentados Os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou ôutro 
instrumento de registro comercial registrado na Junta Cornercial cu qualquer outro ato 
constitutivo de empresa registrado no órgâo cornpetente, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assurnir obrigaçOes em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador: a procuracão por instrumento pUblico ou particular corn firma 
reconhecida, ernitido pelo representante da empresa, da qual constem poderes especificos 
para forrnular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposiçâo e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acornpanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alinea "a", que comprove os poderes do mandante 
pare a outorga. 
2 - 0 representante legal ou o procurador deverâo identificar-se exibindo docurnento oficial 
de identificaçâo que contenha foto. 
3— Documentos oficiais dos sôcios da Ernpresa. 
4— Documentos oflciais do representante legal da ernpresa, no caso de procurador. 
5 - Será admitido apenas urn representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um dales poderé representar apenas uma credenciada. 

V - DA FORMA DE APRESENTAcAO DA DECLARAQAO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAçAO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAcAO. 

1 - A declaraçäo de pleno atendimento aos requisitos de habilitaçâo de acordo corn modelo 
estabelecido no Anexo Ill (modelo 1) deste Edital deverá ser apresentada fora dos 
Envelopes n° 01 e 02. 
2 - A proposta e os documentos para habilitaçào deverão ser apresentados 
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
extema, alérn do norne da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope n° 01 - Proposta de Preço 
PREGAO PRESENCIAL no 2018.05.22.1 
NOME DO PROPONENTE 
CNPJ 

Envelope n° 02— Habilitaçao 
PREGAO PRESENCIAL no 201 8.05.22.1 
NOME DO PROPONENTE 
CNPJ 

3 - A proposta deveré ser elaborada em papel tirnbrado da empresa e redigida em lingua 
portuguesa, salvo quarto as expressôes técnicas de uso corrente, corn suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrOes ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuraçâo. 



4 - Os documentos necessários a habilitacão deverâo ser apresentados em oitj}oupor: :c\ 
qualquer processo de cope autenticada por Tabeliâo de Notes./ 

VI- DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA 	 6? 
1 - A proposta de preço devera conter Os seguintes elementos 	 J 

a) nome, endereço e CNPJ;  
b) nUmero do Pregâo; 	 -- 	- 
c) preço e total do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
apurado a data de sua apresentaçào, sem inclusâo de qualquer encargo financeiro Cu 
previsâo infiacionária. Nos preços propostos deverâo ester incluidos, além do lucro, todas 
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas Cu indiretas, relacionadas corn o fornecimento do objeto da 
presente Iicitaçâo; 
d) prazo de validade da proposta de no rnmnimo 60 dies. 
e) Caso as ernpresas solicitem, a Prefeitura forneceré copia da Proposta Padronizada 
rnencionando os dados do licitante; 
f) A apresentaçäo da Proposta Comercial implica reconhecimento, por parte do licitante, de 
que obteve todos os esclarecimentos que julgou necessérios e suficientes pare a 
participacâo neste certame, nâo sendo admitidas alegaçoes ou ressalvas posteriores; 
g) Serâo nulas quaisquer declaraçOes Iançadas nas propostas que contrariem Os termos 
deste Edital; 
h) Os quantitativos deveräo ser rigorosamente conferidos pelos licitantes, e em caso de 
serem encontradas discrepâncias, a Comissão de Licitaçao deverá ser informada, pois é a 
Unica autorizada a efetuar modiflcaçao nos documentos fornecidos. 

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE "HABILITAçAO" 
1 - 0 Envelope n° 02 "Habilitaçao' deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respelto a: 
1.1 - HABIUTAAO JURIDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Cornercial, em se tratando de sociedades comerciais, ou outro ato constitutivo 
de empresa registrado em Orgâo competente; 

c) Documentos de eteição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
açOes, acompanhados da documentação mencionada na almnea "b", deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercicio; 

e) Decreto de autorizaçâo e ato de registro ou autorizacâo para funcionamento 
expedido pelo órgäo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no pals, quando a atividade assim o exigir; 

1.1.1 - Os documentos relacionados nas allneas "a" a "e" deste subitem 1.1 nao 
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregâo. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prove de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerlo da 

Fazenda (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federals e a Divide Ativa da União 

que abrange Contribuicóes Sociais; 



c) Certidão de regularidade de débito para corn a Fazenda Estadual da4è4ecdal> \  
licitante, expedida pelo orgâo competente, 

d) Certidäo Negativa de Debitos corn o Municipto da Sede da Licitante, / 1' 
e) Certificado de Regularidade do Situação (CRS) perante o FGTS; 	 2 
f) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabaihistas; 	

Li 

g) Alvará de Funcionamento da Sede da Licitante. 

1.3- QUALIFIcAçOEs TEGNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidäo negativa de faléncia, concordata, recuperacão judicial e extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurIdica, ou de execuçäo patrimonial, 
expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica; 

b) Tratando-se de Sociedade Anônirna, publicação em Diário Oficial ou jornal de 
grande circulaçâo ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao Ultimo 
exercicio social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
licitante, com as respectivas demonstraçôes do Contas de Resultados. Os demais 
tipos societários deverão apresentar côpias autenticadas do Balanço Patrimonial. 

c) Comprovaçäo de aptidào para desempenho de atividade pertinerite e compatIvel em 
caracterIsticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita 
mediante a apresentaçâo do no minima 01 (um) atestado, emitido por entidade de 
direito pUblico ou privado cam firma reconhecida em cartório. 

1.4- OUTRAS COMPROVAçOES DE HABIuTA(;A0 JURIDICA 
a) Declaração formal do que se encontra em situação regular perante o Ministerio do 
Trabalho na observância das vedaçôes estabelecidas no Art. 7 0 , inciso XXXIII da 
Constitui(;âo Federal, ou seja, proibiçâo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre acs 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir do quatorze anos, conforme 
Anexo IV; 
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita polo representante legal da 
licitante, assegurando a inexisténcia do impedimenta legal para licitar ou contratar com a 
Administraçäo, conforme Anexo Ill (modelo 2); 
f) A docurnentação apresentada integrará os autos do processo e nâo será devolvida. Toda 
a Documentaçâo deverá estar atualizada nos termos da Iegislacâo vigente, devidamente 
apresentada em xerocôpia, em ünica via autenticada e com certificado de autenticidade em 
cartOrio competente. 

2- DIsPoSIcOEs CERAIS DA HABIUTAçA0 
3.1 - Na hipOtese de nâo constar prazo de validade nas certidôes apresentadas, terá esta 
validade de (60) sessenta dias a contar de sua emissâo. 

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
1 - No horário e local indicados no preambulo, sore aberta a sessão de processamento do 
Pregâo, iniciando-se corn o credenciamento dos interessados em participar do certame, 
com duraçâo minima de dez minutos. 
2 - Após as respectivos credenciamentos, as licitantes entregarâo ao Pregoeiro a 
declaracão de pleno atendimento aos requisitos do habilitacão, de acordo com o 
estabelecido no Anexo Ill deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e 
as documentos do habilitaçâo. 
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequéncia, a possibilidade de admissâo de novos participantes 
no certame. 



3 - A anàlise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento daW /cOndiçâe , 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, serido desciassificadas as propostad 	) o- 
a) cujo objeto nâo atenda as especificaçôes, prazos e condiçöes fixados neste dilal 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licit$es. 
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serâo verificadas quanta a exatiddSO, 
operaçães aritméticas que conduziram ao valor total orçada, procedendo as correçôes no 
caso de eventuais erros, tomando-se coma corretos as preços unitários. As correçoes 
efetuadas serâo consideradas para apuracâo do valor da proposta. 
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas des demais 
licitantes. 
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, cam 
observância dos seguintes critérios: 
a) seleçäo da proposta de menor preço e das demais com pregos ate 10% (dez par cento) 
superiores áquela; 
b) não havendo pelo menos 3 (tres) preços na condicâo definida na almnea anterior, seräo 
selecionadas as propostas que apresentarem as menores preços, ate o maxima de 3 
(trés). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do nümero de licitantes. 
4.1 - Para efeito de seleçâo será considerado o total do item. 
5 - 0 Pregoeiro convidará individualmente as autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de major preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenaçâo de 
lances em relacao aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a definição 
completa da ordem de lances. 
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a 
proposta de menor preço, observada a reduçao minima entre as lances de 1% (um por 
centa), aplicável inclusive em relaçäo ao primeiro. A aplicaçào do valor de reducão minima 
entre as lances incidirá sabre o preço total do lote. 
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa 
etapa declinarem da formulaçâo de lances. 
8 - Encerrada a etapa de lances, serâo classificadas as propostas selecionadas e nào 
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valares, considerando-se pare as 
selecionadas, o Ultimo preço ofertado. Com  base nessa classificacào, será assegurada as 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferencia a contratacâo, 
observadas as seguintes regras: 

8.1 - 0 pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentara da 
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais au superiores ate 5% 
(cinco par cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço 
inferior ao da melhor classificada, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do 
direito de preferéncia. 
8. 1.1 - A convocaçAo será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, 
nas condiçâes do subitem 8.1. 
8.2 - Nâo havendo a apresentaçâo de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serâo convocadas para o exercicio do direito de preferéncia, respeitada a 
ardem de classificaçäo, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos 
valores das propostas, se enquadrem nas condiçães indicadas no subitem 8.1. 
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classiflcaçâo de que trata o 
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, nâo será assegurado o 
direito de preferéncia, passando-se, desde logo, a negociacão do preço. 



9 - 0 pregoeiro podera negociar corn o autor da oferta de manor valor, obtidä com bass 
nas disposiçOes dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, corn base cia clasLiticacaodth3 
qua trata o subitern 8, corn vistas a reduçâo do preço 
10 - Apos a negociaçâo, se houver, o Pregoeiro exarninara a aceitabilidade\dothetler 
preço, decidindo motivadarnente a respeito. 	 p..itar / 
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
apresentaçäo das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgâo licitarite, 
que seré juntada aos autos por ocasiâo do julgarnento. 
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo as 
documentos de habilitaçãa de seu autor. 
12 - Eventuais falhas, ornissôes ou outras irregularidades nos documentos de habilitaçäo 
poderâo ser saneadas na sessâo pUblica de processarnento do Pregâo, ate a decisão 
sobre a habilitacâo, inclusive mediante: 
a) substituiçâo e apresentação de documentos ou; 
b) verificação efetuada por melo eletrOnico hébil de informaçOes. 
12.1 - A veriflcação será certificada pelo Pregoeiro e deverâo ser juntados aos autos do 
processo de !icitaçäo as documentos passIveis de obtençâo por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
12.2 - A Administraçâo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e nâo sendo 
apresentados Os docurnentos alcariçados pela verificaçâo, a licitante será inabilitada. 
12.3- Para habilitaçâo de microempresas ou empresas de pequeno porte, näo será exigida 
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatOria a apresentaçâo dos documentos 
indicados no subitem 1.2, alineas "a" a "e" do item VI deste Edital, ainda qua Os mesmos 
veiculem restriçôes impeditivas a referida comprovaçâo. 
12.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condiçOes do 
subitem deste item VII devera cornprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadéncia 
do direito a contratação, sem prejuIzo da aplicaçâo das sançoes cabiveis. 
12.3.2 - A cornprovação de qua trata o subitem 12.3.1 deste item VIII deveré ser efetuada 
mediante a apresentacão das cornpetentes certidOes negativas de débitos, ou positivas 
corn efeitos de negativas, no prazo de cinco dias Uteis, contado a partir do momenta em 
que a licitante for declarada vencedora do certarne, prorrogável por igual periodo, a criteria 
da Adrninistraçao. 
13 - Constatado o atendirnento dos requisitos de habilitaçâo previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certarne. 
14 - Se a oferta nâo for aceitável, ou se a licitante desatender as exigéncias para a 
habilitaçâo, a Pregoeiro, respeitada a ordem de classiflcacao de que trata o subitem 8 
deste item VIII, examinarà a oferta subsequente de menor preço, negociará corn o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificaré as condiçöes de 
habilitação e assim sucessivarnente, ate a apuraçâo de uma oferta aceitével cujo autor 
atenda as requisitos de habilitação, caso ern que será declarado vencedor. 

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAçAO E DA HOMOLOGAcAO 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer devera manifestar irnediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo recursal de 5 (cinco) dias Uteis a 
contar da intimação do ato ou da Iavratura da ata, conforme a lei 8.666 art. 109, para 
apresentação de rnernoriais, ficando as dernais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razOes ern igual nOmero de dias, que começaräo a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos. 
2 - A ausência de manifestacão imediata e motivada da licitante importará: a decadOncia 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 6 licitante 



vencedora a o encaminhamento do processo a autoridade compet4rite pEra26' 1 .. 
homotogaçâo. 	 \ 
3 - interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisâo ou thmfrihSTb 
devidamente informado a autoridade competente. 	 N, P'pfL1O 
4 - Decididos Os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a au ,: ,  
competente adjudicaré o objeto do certame a licitante vencedora e homotogaré a 
procedimento. 
5 - 0 recurso terã efeito suspensivo e o seu acothimento importará a invalidaçao dos atos 
insuscetiveis de aproveitamento. 
6 - A adjudicação e a homotogaçäo ficarão condicionadas a prévia constatação de que o 
objeto da licitação a ser fornecido pelo vencedor do certame atende as exigências da 
administraçâo, facultando a administraçâo reatizar tal constatação em empresas do ramo 
ou por uma equipe de apoio especiatmente designada para proceder esta constatação e, 
pars tanto, solicitará so vencedor qua apresente a objeto no local a ser indicado, devendo 
assim proceder num prazo de vinte a quatro horas. 
7 - Caso a objeto não esteja em perfeitas condiçöes de uso e conservaçâo na forma 
descrita no item acima, a administraçäo reserve a direito de näo adjudicar a objeto, sendo 
considerado desclassificado o vencedor do certame, caso em que, a proposta vencedora 
será aquela classificada em segundo tugar, devendo o objeto ser submetido ao mesmo 
procedimento. 
8 - 0 laudo a ser apresentado pela equipe de apoio ou empresas do ramo na forma 
descrita no item "6" acima, que considerar a objeto inadequado, poderá ser contestado no 
prazo de cinco dias apOs ciente a vencedor deste laudo, contudo, a recorrente deverá 
apresentar contra laudo atestando as boas condiçôes do objeto. 
9 - Apresentado o recurso o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da ticitaçâo jutgará a mesmo 
definitivamente. 

X - DOS PRAZOS, DAS cONDIcOEs E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITA(;AO. 
1 - 0 objeto desta ticitaçâo deverá ser entregue de forma completa, mediante ordem do 
setor competente; 
2 - A entrega do objeto desta licitacão deveré ser feita pelo Contratado, no local e hora 
determinado pela Contratante; 
3 - Prazo de entrega näo superior a 60 (sessenta) dias após a recebimento da ordem de 
compra; 

XI- DAS coNDIcOEs DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
I - 0 objeto desta Iicitacão deverá ser entregue de forma compieta, mediante requisição 
do setor competente; 
2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderé: 
a) se disser respeito a especiflcacäo, rejeité-to no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuIzo das penatidades cabIveis; 
a.1) na hipatese de substituição, a Contratada deverã faze-la em conformidade com a 
indicaçâo da Administraçào, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da 
notificaçâo por escrito, mantido o preço iniciatmente contratado; 
b) se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
comptementaçâo ou rescindir a contratacão, sam prejuizo das penalidades cabiveis; 
b.1) na hipótese de complementaçâo, a Contratada deverá faze-la em conformidade cam a 
indicacão do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da 
notificaçâo por escrito, mantido a preço inicialmente contratado. 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 



1 - Os pagamentos devidos ao contratado seräo efetuados na Tesouraria desta,rqb]UT;'MN 
mediante apresentação de notas fiscais/faturas 	 C. 	N 
2 - As notas fiscais/faturas, quo apresentarem incorreçöes serâo devolvidas qQdntratada e 
seu vencimento ocorrera em igual periodo acima 	 -, 
3 - 0 pagamento será feito mediante Transferéncia Eletronica para cont? ida EadSk - : 
Contratada. 

I 

XIII - DA CONTRATAçA0 
1 - A contrataçào decorrente desta Iicitaçâo será formalizada mediante assinatura de termo 
de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 
1.1 - Se, por ocasiäo da formalizacAo do contrato, as certidoes de regularidade de débito 
da Adjudicatéria peranto o Sistema de Seguridade Social (INSS), a Fundo do Garantia par 
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverern corn os prazos de validade 
vencidos, a Orgão licitante verificara a situação por meio eletrônico hábil de informaçôes, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando Os documentos passIveis do 
obtençâo por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
1.2 - Se nAo for possivel atualiza-Ias por meio eletronico hábil de informaçoes, a 
Adjudicatária será notificada pare, no prazo de vinte e quatro horas, comprovar a situação 
do regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XIII, mediante a apresentacâo das 
certidöes respectivas, corn prazos do validade em vigência, sob pena de a contratacão nâo 
se realizar. 
2 - A adjudicataria deverá no prazo de vinte e quatro horas contados da data da 
homologaçäo, comparecer no Paço Municipal, na secretaria, para assinar 0 termo do 
contrato. 
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade do sua proposta, näo 
apresentar a situaçäo regular de que trata o subitem 1.1 deste item XIII, Cu se recusar a 
assinar o contrato, seräo convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de 
nova sessâo pCiblica do Pregâo, corn vistas a celobração da contrataçâo. 
3.1 - Essa nova sessâo será realizada em prazo não inferior a trés dias Uteis, contados da 
divulgaçâo do aviso. 
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicaçâo no Diário Oficial do Estado Cearâ - 
DOE e veiculacäo na imprensa local. 
3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificaçâo, observar-so-5o as disposiçOes dos 
subitens 9 a 14, do item VIII; e 1, 2 e 6 do item IX, deste ato convocatário. 

XIV - DAS sANcOEs PARA 0 CASO DE INADIMPLEMENTO 
1 - Ficará impedida de licitar e contratar corn a Administração direta e autárquica do Estado 
Ceará pelo prazo de ate cinco anos, ou enquanto perdurarem Os motivos determinantes da 
puniçâo, a pessoa, fisica ou juridica, que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7 0  da Lei 
Federal n° 10.520, de 17dejulhode2002. 
2 - A sançâo de que trata o subitem anterior nAo poderá ser aplicada desde que garantido 
o exercicio de prévia e ampla defesa. 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 
1 - Nâo será exigida a prestação de garantia para a contrataçâo resultante desta Iicitaçâo. 

XVI - DAS DlsposlcOEs FINAlS 
1 - As normas disciplinadoras desta Iicitação serão interpretadas em favor da amp!iação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprornetam o intoresse pUblico, a finalidade e a segurança da contratação. 



2 - Das sessães pUblicas de processamento do Pregâo serão laradáI átas 
circunstanciadas, observado o disposto na Iegislacão vigente, a serem asiadas e$'-6 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
2.1 - As recusas Cu as impossibilidades de assinaturas devem ser 'fégis radáiTh37 
expressarnente na prOpria ata.  
3 - Todos os documentos de habilitacão cujos envelopes forem abertos na sess&e as' 
propostas serâo rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
4 - 0 resultado do presente certame serã divulgado no Diário Oficial dos Municipios e no 
Portal de Licitaçôes dos Municipios. 
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passiveis de divulgaçäo, serâo publicados 
no Diário Oficial dos Municipios. 
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das dernais licitantes flcarâo a 
disposição para retirada na Sala de Licitaçoes do Paço Municipal, situada a Praça Joaquim 
Felipe, 15, Centro, ARNEIROZ-CE, apôs a celebração do contrato. 
7 - Ate dois dias Oteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatório do 
Pregâo. 
7.1 - A peticão será dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidiré no prazo de ate 
urn dia Util, anterior a data fixada para recebimento das propostas. 
7,2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, seré designada nova data para a 
realizaçäo do certame. 
8 - Os casos omissos do presente Pregão serâo solucionados pelo Pregoeiro. 
9 - Integram o presente Edital: 
10 - Para dirirnir quaisquer questOes decorrentes da licitação, näo resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da ARNEIROZ/CE. 

Arneiroz-Ce, 22 de Maio de 2018. 

FABIO ANTUNES DE 
Pregoeiro 



ANEXO I 
TERMO DE REFERENdA 

1. OBJETO DA CONTRATAAO 
AQuIsIçA0 DE AMBULANCIAS DE SIMPLES REMOçAO PARA 0 ATEN 
NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ, 
ANEXOS. 

CONFORME 

2. JUSTIFICATIVA 
A Administracão Püblica Municipal de Arneiroz ante a demanda de veiculos do tipo 
ambulância para a Hospital Municipal e para os demais equipamentos de dorninio 
municipal que realizarn serviços de saUde, pleiteou junto ao Governo do Federal recursos 
financeiros para realizar tal aquisicão. 
Sabe-se qua a Saüde POblica concorre pare 0 bem-estar de nossa populaçâo. Diante 
disso, a Adrninistraçâo Püblica Municipal de Arneiroz, tem a obrigacâo de buscar rneios 
para cumprir corn suas abrigaçOes tais coma a garantia de equipamentos mInimos qua 
garantiräo por intermedio de açâes de gestâo, urna maior tranquilidade nos atendimentos 
de urgéncia e emergéncia e os-serviços de remoçâo de pacientes. 

3. DAS oBRlcAçOEs DA CONTRATADA 
3.1. As despesas corn transporte, fretes, bern como, qualquer outra relacionada a entrega 
do produto, é de total responsabilidade da proponente. 

3.2. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade 
com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo méximo de 
01 (urn) dia ütil, apOs a notiflcacão, sern prejuizo das sancöes previstas. 

3.3. Dernais obrigaçOes em conformidade corn a Lei 8.666/93 e dernais legislaçôes 
pertinente. 

3.4. Os equiparnentos deverâo ser entregues diretamente na Secretaria, em conformidade 
corn a Autorizacâo de entrega ernitida, de data estabelecida pela Secretaria Municipal de 
SaUde. 

4. DAS 0BRIGAçOEs DA CONTRATANTE 
4.1. Efetuar os pagarnentos a CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no 
contrato; 

4.2. Rejeitar os produtos que nâo satisfazerem aos padrOes exigidos nas especificaçoes e 
recornendaçöes da contratante; 

4.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complernentares a execuçao dos 
serviços ora licitados; 

4.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venharn a ocorrer, 
ern funçâo da execuçâo do contrato. 

4.5. Cumprir e fazer curnprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referéncia 

5. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
5.1 - 0 presente Instrumento teré vigOncia ate 31/12/2018, a contar da data de sua 
assinatura. 



6.0 - PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICACOES 
LOTE I - AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REM0cA0 TIPO FURGAO____ 

Item fl 	 Descriçao  Unidade Quantidade 
Velculo tipo Furgao original de fébrica, 0 km, adap. p1 AMB SIMPLES 
REM0çA0, corn cap. Vol. não inferior a 7 metros cábicos no total. Compr.  
total min. 4.740 mm, Camp min. do saläo de atend 02.500 mm Al Int. min.  
do salão do atend 1.540 mm, Diesel Equipado cam todos os equip de serme 
não especificados e exigidos pelo CONTRAN A estrutura da cabmne e da f 
carroceria sera original, construlda em ago. 0 painel elétrico interno, devera 7 
possuir 2 tomadas p1 12V (DC). As tomadas elétricas deverao manter urna \ •,•:: 	/ 
dist. mm . de 31 cm do qualquer tornada de Oxigénio. A ilum. do comp. de 
atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mEn. 4  
luminérias, instaladas no teto, corn diâmetro mm. de 150 mm, em base 
estampada em alumino ou inletada  em plãstico em modelo LED. A 
ilurninacâo 	ext. 	deverá 	contar com 	holofote 	tipo 	farol 	articulado 	req. 
manualmente na parte traseira da carroceria, cI acionamento independents e 
foco direcional ajustável 1800 na vertical. 	Deverá possuir 1 	sinalizador 
principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, corn mOdulo 
Unico; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, corn freq. 
Mm. de 90 flashes por minuto, quando acionado cam lente injetada do 
policarbonato. 	Podendo 	utilizer urn dos conceitos de 	Led. 	Sinalizador 
acUstico c/ arnplifmcador depot. minima de 100W RMS @13,8 Vcc, mm. do 3 
tons distintos, sist.. de megafone cI ajuste de ganho e pressâo sonora a I m. 
de no min. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rode integrada): 
contendo 1 cilindro de oxigénio do no min- 161. . Em suporte individual, corn 
cintas regulaveis e mecanismo confiável resistente a vibraçoes, trepidacães 
e/ou 	capotamentos, 	possibilitando 	receber 	cilindros 	de 	capacidade 
diferentes, equipado corn vâlvula pre-regulada p1 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e 
rnanôrnetro; Na regiäo da bancada, deverá existir uma régua e possuir: 
fluxôrnetro, umidificador p1 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrao 

01 
ABNT. Conexoes IN/OUT normatizadas pale ABNT. A clirnatizaçao do salão 

ci devera permitir o resfr/aquec.. 0 compart. do motorista deveré ser fornecido 
c/ o sist. original do fabricante do chassi ou hornologado pale fabrica p1 ar 
condicionado, 	ventilacao, 	aquecedor e desembaçador. 	P1 a compart. 
paciente, 	deveré 	ser fornecido 	original 	do 	fabricante 	do 	chassi 	ou 
hornologado pela fabrica urn sist. de Ar Condicionado, c/ aquecirnento e 
ventilaçao tipo exaustäo lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sue 
capacidade térmica devera ser cam mEn. de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrátil, corn no min. 1.900 mm do cornpr. corn 
a cabeceira voltada pare frente; cI pés dobréveis, sist. escarnoteável; provide 
de rodizios, 3 cintos de segurança fixos, quo perrnitam perfeita segurança e 
desengate répido. Acornpanham: colchonete. BalaUstre: Devera ter 2 pega- 
mao no teto do salao do atendirnento. Ambos posicionados prOximos as 
bordas da mace, sentido traseira-frente do veiculo. Confeccionado em 
alurnInio de no minimo 1 polegada do diarnetro, corn 3 pontos de fixaçâo no 
teto, instalados sabre o eixo longitudinal do comp. atraves do parafusos e c/ 
2 sist. do suporte de soro deslizavel, devendo possuir 02 ganchos cada pare 
frescos do soro. Piso: Deveré ser resistente a tréfego pesado, revestido corn 
material tipo vinil ou similar em car clara, 	de alta resisténcia, 	lavável, 
imperrneével, antiderrapante mesrno quando molhado. Armârio: Armário em 
urn so lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de 
trinco 	pare 	irnpedir a 	abertura 	esponténea 	das 	mesrnas 	durante 	o 
deslocarnento. Deveré possuir urn armârio tipo bancada pars acomodacâo 
do 	equiparnentos 	corn 	batente 	frontal 	de 	50 	rnrn, 	pare 	apoio 	do 
equiparnentos e medicamentos, corn aproximadarnente 1 m de cornprirnento 
por 0,40 m do profundidade, corn uma altura de 0,70 m; Fornecimento do 
vinil adesivo para grafismo do veiculo, composto por (cruzes) e palavra 
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bern como, as 
marcas do Govemo Federal.  



I 

LOTE 2- AMBULANCIA TWO A - SIMPLES RE 	AO TWO FURCONETA 
Item Descriçao Unidade Quantidade 

Veiculo tipo Furgoneta c/ carroceria em ago ou monobloco e original de  
fabnca 0 km, Air-Bag p/ Os ocupantes da cabine Frelo cl (ABS )nas 4 
rodas modelo do ano da contrataçâo ou do ano posterior, adaptado p/ 

 ambulância 	de 	SIMPLES 	REMOQAO 	Motor 	Dianteiro 4 	cilindros, 
Combustivel = gasolina ou gasoline elou alcool misturados em qualquer 
proporçAo(flex);Potencia min de 85 cv;Tanque de Combustivel: Capac.  
min =50 L Fretos e Suspensâo Equiparnentos Obrigatonos exigidos pelo 
CONTRAN;Cabune/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento interno 
em poliestireno, Cl fechos interno e extemo, resistentes e de aberturas de '/fv 
facil acionamento.Altura interne do veiculo deve ser original de fábrica.O 
pneu estepe nao deve ser acondicionado no salâo de atendimento. Sist. 
Elétrico:Original do veiculo, cI montagem de bateria de no min 60 Ah do 
tipo sem 	manutençao, 	12 	volts.O Sist. 	elétrico dimensionado p1 o 
emprego simultâneo de todos Os itens especificados do veiculo e 
equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem 
risco de sobrecarga no alternador, fiaçao ou disjuntores.11uminaçao: 
Natural a Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em 
formato de arco ou similar, c/ madulo Unico e lente inteiriça ou mültiplas 
lentes, cI compr min de 1.000 mm e mix de 1.300 mm, largura min de 
250 mm a max de 500 mm e allure min de 55 mm e max de 110 mm, 
instalada 	no 	teto 	da 	cabine 	do 	veiculo.Laudo 	que 	comprove 	o 
atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no qua se refere 
aos ensaios contra vibraçao, umidade, poeira, corrosão, deformaçao e 
fotometria 	classe 	1, 	p1 	o 	Sinalizador 	Luminoso 	Frontal 
Principal.Sinalizaçao acüstica c/ amplificador de poténcia min de 100 W 
RMS @13,8 Vcc, mlii de 3 tons distintos, 61st. de megafone el ajuste de 
ganho e pressâo Sonora a 01 (um) metro de no munlOO dB @13,8 
Vcc;Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se 
refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrânicas c/ urn 

01 ünico autofalante. 61st. portátil de oxigOnio completo, min 3 L. A cabine Und 01 
deve ser cI o 61st. original do fabricante do chassi ou homologado pale 
fábrica 	p1 	ar 	Condia, 	ventilação, 	aquecedor 	e 	desembaçador.O 
compartirnento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fabrics urn 61st de Ar Condic. e ventilacão nos temios 
do item 5.12 da NBR 14561-Ventilador oscilante no teto; A Capac. 
térmica do 61st. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no 
min 15000 BTU5.Maca retratil, em duralumEnio; cl no mEn 1.800 mm de 
compr..Provida de Sist. de elevaçao do tronco do paciente de min 45 
graus e suportar peso min de 100 kg. Corn colchonetaDeveräo ser 
apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante 
e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 
mese&Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 1456112000 e AMD 
Standard 	004, 	feito 	por 	laboratorio 	devidamente 	credenciado.A 
distribuiçâo dos mOveis e equiparnentos no salao de atendimento dave 
prever:Dimensionar o espaço interno, 	visando posicionar, de forma 
acessIvel e prática, a rnaca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem 
utilizados no atendimento as vEtimas.As paredes internas, piso e a 
divisória deverâo ser em pléstico reforçado cl fibra de vidro laminadas ou 
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estingulvel, ambos ol espessura min 
de 3mm, moldados conforme geometria do velculo, Cl a proteçao 
antirnicrobiana, tornando a superilcie bacteriostática.Um suporte p/ soro a 
plasma;Um pega-mão ou balaUstres vertical, junto a porta traseira 
esquerda, p1 auxiliar no ernbarque Cl acabamento na cor amarela.Armãrio 
superior p1 objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto- 
estingulvel ou compensado naval revestido interne e externamente em 
material impermeãvel e lavável(formica ou similar).Fomecer de vinil 
adesivo 	p1 grafismo 	do 	veiculo, 	composto 	por 	cruzes 	e 	palavra 
Ambulància no capô, vidros laterals e traseiros; e as marcas do Governo 
Federal, SUS e Ministerio da SaUde.  



7 ESCLARECIMENTOS E INFORMAçOES 
7 1 Na Prefeitura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipo 4$, Centro, 
Arneiroz-CE, CEP 63670-000 - email hcitacaoarnetrozcgmail com Telef4që &8 341 PO 
1020/1065 	

\U 

8 FONTE DE RECURSOS: \ 
8.1. Os recursos do presente objeto correrâo por conta de recursos oriundos Teoto2'dQ .>t 

Municipio, cujas despesas correrâo a conta da Dotacão Orçamentária: 
10.301.0171.2.026.0000 - Manutençâo das Atividades do Fundo Municipal de Saüde e 
elemento de despesa: 4.4.90.52.00. 

9. DlsposlcOEs FINAlS 
9.1. A participaçâo do qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitaçâo 
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condicôes. 

Nos preços ja estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, 
materials utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

Atenciosamente, 

Arneiroz - Ceara, 22 de Maio de 2018. 

FRANCISCO ANTONIO WILLYS 
NOBREGA DE SOUSA 
Ordenador de Despesas 

Secretario de SaUde 



ANEXO II 
PROPOSTA PADRONIZADA 

\ çe 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Arneiroz. 

Pela presente declararnos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, 
especialmente Os da Lei 10.520102 e LEI NO 8.666/93, e suas alteraçöes posteriores, bern 
como as cláusulas e condicOes da modalidade Pregâo Presencial NO 2018.05.22.1. 

Declararnos ainda que, apOs a ernissäo dos documentos relativos a 
habflitação prelirninar, nâo ocorreu fato que nos impeca de participar da mencionada 
licitação. 

Assumimos 0 compromisso de bem e fielmente executar/fornecer Os serviços 
ou mercadorias cotados abaixo, caso sejamos vencedor(es) do(s) Lote(s) da presente 
licitação. 

LOTE 	- 
Item 

H- 
 Especificacao 	- Unid. Ôuanticlade Valor I lUnitiriol 

I Valor 
Total 

VALOR GLOBAL 

Valor Total da Proposta: 	- 
Proponente: 
Endereço 
CNPJ/CPF: 
Data da Abertura:  
Validade da Proposta: 60 dias 

Hora da Abertura: 

Data: 

Assinatura do Proponente 



ANEXO III 

Modelo de Oeclaraçao de Pleno Atendimento aos Requisitos de HjbOltsao.... 
1 : 

DEcLARAçA0 
Modelol 	 . 

(NOME DA EMPRESA) 	CNPJ n.°  
sediada (endereço completo) ___________ por meic de seu representante legal (ou 
procurador) Sr.  CPF  declara, sob as 
penas da lei, que ate a presente data inexistern fatos impeditivos para SUB habilitação no 
presente processo licitatOrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e Data 

Assinatura do Proponente 

Modelo de Declaraçao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos 

DECLARAçAO 
Modelo 2 

(NOME DA EMPRESA) 
sediada (endereco completo) 	por 
procurador) Sr. 	 , CPF - 
penas da lei, que ate a presente data inexistem 
corn a Administração Püblica. 

CNPJ n.°  
meio de seu representante legal (ou 

declara, sob as 
fatos irnpeditivos para licitar ou contratar 

Local e Data 

Assinatura do Proponente 



'C 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAçA0 

....... ................................................................ 	inscrito 	no 	CNPJ 	N..........., 	por 
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n........................e do CPF n..............................DECLARA pare fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do 
inciso X)O(Ill do art. 7 0  da Constituiçäo Federal, que nâo emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que näo emprega manor de dezesseis anos. 
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condiçâo de 
aprendiz Q. 

Locale Data 

Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa. 



ANEXOV 	 /S 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO NO ............1........... 

CONTRATO QUE ENTIRE SI CELEBRA1cI, 
DE UM LADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARNEIROZ, ATRAVES 
DA SECRETARIA DE , E DO 
OUTRO 	A 	EMPRESA 

PARA 0 FIM QUE 
NELE SE DECLARA. 

o MunicIpio de Arneiroz, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito pOblico inferno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 06.748.29710001-54, através da Secretaria Municipal de 

neste ato representada pelo(a) Ordenador de Despesa(s) o(a) Sr(a). 
residente e domiciliada nesta Cidade, apenas denorninado de 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa , estabelecida na Rua 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	neste ato representada por 

portador(a) do CPF n° 	 , apenas denominada de CONTRATADA, 
resolvern firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitacâo, na 
modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.05.22.1, tudo de acordo com as normas 
gerais da Lei n° 8.666193, e suas alteraçães posteriores, mediante cláusulas e condiçôes 
seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitaçao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.05.22.1, de 
acordo corn a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçöes posteriores, a Lei Federal n° 
10.520, de 17/04/2002 e, devidamente homologado pelo(a) Sr(a).  
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de  

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 	 - 
2.1 - 0 presente Contrato tern como objeto a AQUISl AO DE AMBULANCIAS DE 
SIMPLES REMOçAO PARA 0 ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO FUNDO DE 
SAUDE DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ, CONFORME ANEXOS. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total de R$  
3.2 - 0 valor do presente contrato nâo serà reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre Os 
encargos do contratado e a retribuição da Administraçâo para a justa rernuneraçäo do 
fornecimento, desde que objetivando a manutençâo do equilIbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipôtese de sobrevirem fatos irnprevisiveis, ou previsiveis porérn de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execucão do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do prIncipe, configurando álea 
econôrnica extraordinária e extracontratual, nos terrnos do Art. 65, Inciso II, alinea "d" da 
Lei 8.666193, devendo ser forrnalizado atraves de ato adrninistrativo. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
4.1 - 0 presente Instrurnento terá vigéncia ate 31/12/2018, a contar da data de sua 
assinatura. 



CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBlMENktIYT 
5.1 - Os produtos serâo fornecidos de acordo corn as solicitaçöes requisitdas, pela 
Secretaria Municipal competente, devendo Os rnesmos serem entregues no a1mxi6fad6, 
da Secretaria, devendo estar todos em embalagens fechadas, contendo o prazo de 
validade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebirnento da mencionada 
Ordem de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que Ihe for estritamente necessária, sendo as despesas corn a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - A Contratada ficara obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem 
a ser recusados por justo motivo, sendo que a ato do recebimento não importaré a sua 
aceitaçâo; 
5.3 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, no 
almoxarifado da Secretaria, sem onus para o Municipio; 
5.6 - 0 recebimento dos produtos seré efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 
corn a especificacao; 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrâo a conta de recursos oriundos da 
Prefeitura de Arneiroz dotaçâo orcamentária prevista na seguinte rubrica: dotaçAo 
orçamentária: 10.301.0171.2.026.0000, elernento de despesa: 44.90.52.00. 

CLAUSULA SETIMA - DO PACAMENTO 
7.1 - 0 pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante 
a apresentaçâo das respectivas note fiscal I fatura visadas pelo setor competente. 
7.2 - 0 pagamento seré efetuado ate o 30 0  (trigésirno) dia do mês subseqUente ao da 
entrega dos produtos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada pare fornecer a(s) produto(s), do(s) Lote(s) do objeto do presente 
Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposiçães do Instrumento ConvocatOrio e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeiçâo do(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive 
contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas divides em favor de terceiros 
envolvidos na execuçâo do objeto contratual, em particular no que se refere as 
contribuicôes devidas a Previdencia Social, ObrigacOes Trabalhistas, Seguros e aos 
Tributos a Fazenda Páblica em geral; 
8.1.4 - Manter, durante toda a execucão deste Contrato, em compatibilidade corn as 
obrigaçôes por ele assumidas, todas as condiçOes de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas na 
licitacão; 
8.1.5 - Atender corn presteza e dignidade o(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condiçães contratuais, acréscimos ou supressôes que se 
fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1 1  da Lei n° 8.666/93, e suas 
demais alteraçöes; 
8.1.7 - Entregar no prazo màximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respective Ordem de Compra, o(s) produto(s) do(s) Lote(s) requisitado pelo setor 
competente, devendo o(s) mesmo(s) ser entregue(s) no airnoxarifado da Secretaria, 



devendo estar todos em embalagens fechadas, contendo a identiflcaçâo da1fa4eN 
industrtahzação e o prazo de validade, quando for o caso, 

 8.1.8 - Trocar, as suas expensas, a(s) produto(s) que vier(em) a ser recusa(s) por just-a " 
motivo, sendo que a ato de recebimento não importara em sua aceitaçâo, 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transports adequado para tanh ,rj - ' 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE 	 -' 
9.1. A Contratante obrigar-se-a a: 
9.1.1 - Exigir o flel cumprimento do Edital e Contrato, bern coma zelo na prestaçâo do 
fornecimento e a cumprimento dos prazas. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sabre qualquer irregularidade no fornecirnento do(s) 
produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizarjunto a Contratada a execuçao do objeto contratual; 
9.1.4 - Efetuar as pagamentos devidos nas condiçães estabelecidas neste Instrumenta, 
bem camo zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANcOES 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente seräo aplicadas as sançôes dos 
artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 a suas dernais alteraçoes. 
10.2 —A Contratada, no caso do inadimplemento, ficará sujeita as seguintes sancôes: 
10.2.1 - Advertencia; 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, ate a limite de 10% (dez par 
cento), sabre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte par cento) sobre a valor total faturado no més anterior, pela 
descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensao temporária do direito de participar em licitacôes e impedimento de 
contratar corn a PREFEITURA de ARNEIROZ par prazo nâo superior a 02 (doEs) anas. 
10.2.4 - Declaraçäo de inidaneidade para licitar ou contratar cam Administraçâo Municipal, 
enquanto perdurarern as motivos determinantes da punicAo, ou ate que seja promovida 
reabilitaçâa, perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSIJLA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11.1 - Este contrato paderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, par 
conveniência administrativa au par infringéncia de qualquer das condiçOes pactuadas. 
11.2 - 0 nao cumprimenta das dispasiçöes especificadas neste Contrato irnplicará 
autornaticarnente em quebra de Cantrata, ensejando rescisâo administrativa prevista no 
art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidas desde ja as direitos da AdrninistraçAo, corn 
relação as normas contratuais e as previstas em Lei au Regulamento dispastas no 
presents lnstrumento. 
11.3 - 0 presente contrato e rescindivel ainda, independentemente de qualquer 
interpelaçãa Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1 - Ornissãa de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimpléncia de qualquer de suas cláusulas par qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerta em carnurn acordo por iniciativa de uma das partes, mediante avisa par 
escrito corn 30 (trinta) dias de antecedéncia, sem onus para ambas as partes. 
11.3.4 - No casa de não cumprimenta de qualquer das clàusulas deste cantrato, a parte 
que se sentir prejudicada poderà rescindi-lo sem que so faça necessário uma comunicaçãa 
par escrito corn a antecedencia definida no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAcAO CONTRATUAL 



12 .1 - Quaisquer alteraçaes que venharn a ocorrer neste Instrumento secab efetuadas n\ 
mediante Termo Aditivo. 	 / 

CLAUSULA DECIIVIA TERCEIRA - DA PUBLICAAO 	 t . 
13.1 - Este Contrato devera ser publicado por afixaçäo em local de costumç23atdgpJInto 
dia ütil do mês subsequente ao de sua assiriatura. 	 \ 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presents Contrato todas as peças que formaram o procedimento 
Iicitatôrio, a proposta apresentada pela Contratada, bern como eventuais correspondéncias 
trocadas entre as partes, independentementede transcricão. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dUvidas oriundas do presente Contrato é o 
da Comarca de ARNEIROZ - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde a Manifestação final, completa e 
exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com 
as testemunhas abaixo firmadas. 

ARNEIROZ—CE,_________ _____ 

Secretaria de  
Ordenador de Despesas 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1.  
CPF: 

2.  
CPF: 

CONTRATADA 


