
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
ANFXfl I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
01 

4/ 

\vo 

Local e data 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
Comissâo Permanente do Licitaçâo. 

REF.: CARTA CONVITE No 2018.05.16.2 

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execucAo 
dos serviços objeto da Carta Convite em referenda, pelo valor global de 

), corn prazo do execucão 
ate 31 de dezembro de 2018, para Os serviços abaixo especificados: 

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissâo aos ditames da Lei n o  8.666193 
o suas alteraçöes posteriores, bern como as clausulas e condiçôes 
estabelecidas nesta Carta Convite. 

SECRETARIA DE 

ITEM 	EsPEcIFIcAcAo UNID QTD VALOR GLOBAL 

NOME: 
ENDEREçU: 

CNPJ/CPF N°: 
REPRESENTANTE LEGAL; 
CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
Mn 	
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Atenciosarnente, 

Assinatura 



ANEXOII 	
Ld 

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 
N. 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Sit 
MUNICIPIO DE ARNEIROZ - CE, 

	

ATRAVES 	 DO(A) 
COM 

PARAOFIM 
QUE A SEGUIR SE DECLARA. 

o Municiplo de Arneiroz - CE, pessoa juridica de direito püblico interno, através 
do(a) Secretaria de , em sua sede na Praça 
Joaquim Felipe, n0 15 - Centro, Arneiroz - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 
06.748.297/0001-54, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador de 
Despesas, Sr(a). , doravante denorninado de 
CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro lado, a Empresa 

	

corn 	endereço 	na 
inscrita no CNPJ/MF n° _ 

representada pelo(a) Sr(a). 	 , inscrito(a) no CPF/MF 
no final assinado(a), doravante denorninada de 

CONTRATADO(A), de acordo corn a Carta Convite n.° 2018.05.16.2, em 
conformidade corn o que preceitua a Lei Federal n 2  8.666/93 e suas alteracOes 
posteriores, sujeitando-se, as partes, as suas normas e as cláusulas e 
condiçães a seguir pactuadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1- A presente Contratação de empresa para Prestaçao de Serviços 
mecânicos na rnanutenção preventiva e corretiva de veiculos movidos a 
DIESEL e GASOLINA pertencentes e vinculados ao Municipio de Arneiroz. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1- 0 presente Contrato tern corno fundarnento o Convite n.° 2018.05.16.2, 
devidamenfe homologado pelo(a) Secretário acima citado(a) e ao tim 
assinado(a), bem como a proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte 
integrante deste Termo Contratual, independente de transcriçâo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
3.1- 0 valor global deste Contrato é de R$ _________ 	 _), a 
nele estando incluldas todas as despesas e custos necessários a sua perfeita 
execuçâo, conforme planitha em anexo. 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 A fatura relativa ace servicos prestados deveré ser apresentada so(6) 
Sec. de , ate o 100  (decimo) dia ON do mês subsequente a 
realizacão dos serviços, para fins de conferéncia e atestacAo da execucäo dos 
serviços. 
4.2. A fatura constará dos serviços prestados, de acordo corn a quantitativo 
firmado; 
4.3- Caso o faturamento seja aprovado pelo(a) Sec. de ____________, o 
pagarnento será efetuado no prazo de ate 10 (dez) dias üteis, mediante 
apresentacâo de Atestado de recebimento definitivo, firmado pelo encarregado 



de recebe-las, na forma do Edital, acompanhado dos documentos hébE 
cobrança (NOTAS FISCAIS e RECIBOS) quo deverâo ser entregues na 
da Secretaria ordertadora de despesas deste certame. 

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREO 
5. 1 - 0 valor do preserite Contrato não seré objeto do reajuste. 

CLAUSULA SEXTA - DA DURAcAO DO CONTRATO 
6.1- 0 Contrato teré urn prazo de vigéncia a partir da data do sua assinatura, 
ate 31 de dezernbro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas 
previstos na Lei n°-8.666/93, do 21 de Junho do 1993 e suas alteraçöes 
posteriores. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAcOEs DO(A) CONTRATANTE 
7.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(â) Contratado(a) todas 
as condiçOes necessárias ao pleno cumprirnento das obrigacOes decorrentes 
do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei flQ  8.666/93 e suas 
alteraçôes posterioros; 
7.2- Fiscalizar e acompanhar a execucâo do objeto contratual; 
7.- Comuriicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorréncia relacionada 
corn a execucâo do objeto contratual, diligenciando nos casos quo exigern 
providencias corretivas; 
7.4- Providenciar Os pagarnentos ao(à) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais 
/Faturas devidarnente atestadas pelo Setor Competente. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOE5 DO(A) CONTRATADO(A) 
8.1- Executar o objeto do Contrato, do conformidade corn as condiçOes e 
prazos estabelecidos nesta Carla Convite, no Termo Contratual e na proposta 
vencedora do certame; 
8.2 Mariter durante toda a execuçäo do objeto contratual, em compatibilidade 
corn as obrigaçoes assumidas, todas as condicöes de habilitaçao e qualificacäo 
exigidas na Lei de Licitaçoes; 
8.3- Utilizar profissionais devidarnente habilitados, substituindo-os nos casos de 
impedirnentos fortuitos, do rnaneira que nâo se prejudiquern o born andamento 
o a boa prestação dos serviços; 
8.4- Facilitar a acão da flscalização na inspeção dos serviços,  prestando, 
prontarnente, as esclarecimentos que forern soticitados pelo(a) 
CONTRATANTE; 
8.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos docurnentos 
rnanuseados, sendo que ao(â) CONTRATADO(a) não deveré, rnesrno apOs o 
térrnino do Contrato, sern consentirnento prévio por escrito do(a) 
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou inforrnaçöes 
especificadas no parégrafo anterior, a nâo ser para fins de execuçâo do 
Contrato; 
8.6- Providenciar a irnediata correção das deficiencias 0/ ou irregularidades 
apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 
8.7- Arcar corn eventuais prejuizos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou 
torceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida par seus 
ernpregados e/ou prepostos envolvidos na execuçâo do objeto contratual, 
inclusive, respondendo pecuniariarnente; 
8.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua 
responsabilidade a pagarnonto do todos os tributos que, dirota ou 

frva/ 



indiretamente, incidarn sobre a prestação dos serviços contratados, incliivé; 41- • 
as contribuiçöes previdenciarias, fiscais e parafiscais, FGTS, PISr 
ernolumentos, seguros de acidentes de trabaiho, etc, ficando exciulda quaker 	4) 
solidariedade da Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE por eventuais autuaç6esj'èiV 33.v 
administrativas e/ou judicials urna vez qua a inadimpléncia do(a) 
CONTRATADO(A), corn referenda as was obrigaçães, não se transfere a 
Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE; 
8.9 -Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenclérios relacionados corn o objeto do Contrato; 
8.10- Respeitar as normas de segurança e medicine do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislacão pertinente; 

CLAUSULA NONA - DAS sANçOEs ADMINISTRATIVAS 
9.1- PeIa inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas, garantidas a 
prévia defesa, a Adrninistraçâo poderé aplicar ao(ã) Contratado(a), as 
seguintes sançôes: 

a) Adverténcia. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, ern caso de recusa da 
LICITANTE VENCEDORA em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 
dies Uteis, contados da data da notificacAo feita pelo(a) CONTRATANTE; 
b.2) 0,3% (trés décimos por canto) por dia de atraso na execução dos serviços, 
ate o limite de 30 (trinta) dies; 
b.3) 2% (dois por canto) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 
Contrato a rescisão do pacto, a critério do(a) Sec. de ASSISTENCIA SOCIAL,, 
em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dies. 
b.4) 0 valor da multa referida nesta cláusula será desoontada "ex-officio" do(a) 
CONTRATADO(A), mediante subtraçäo a ser efetuada em qualquer fatura de 
crédito em seu favor qua mantenha junto ao(â) Sec. de 	do 
Municipio de Arneiroz - CE, independente de notificaçâo ou interpelação 
judicial Cu extrajudicial; 
c) suspensão ternporária do direito de participar de licitaçâo a irnpedirnento de 
contratar corn a Administraçâo, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistraçâo 
PUblica, enquanto perdurarem Os motivos deterrninantes da puniçâo ou ate qua 
0(a) CONTRATANTE prornova sua reabilitaçâo. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
10.1- 0 Contrato firrnado em decorréncia da presente licitação poderá ser 
rescindido de conformidade corn o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n 2  
8.666/93; 
10.2- Na hipotese do ocorror a resclsäo administrativa prevista no art. 79, IncIso 
I, da Lei n2  8.666/93, ao(a) CONTRATANTE são assegurados os direitos 
previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1 2  a 42,  da Lei de Licitaçöes. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAçOEs  CONTRATUAIS 
11.1- 0(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas 
condiçôes contratuais, acréscimos ou supressôes no quantitativo do objeto 
contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por canto) do valor inicial do 
Contrato, conforrne o disposto no § jQ, do art. 65, da Lei de Licitaçöes. 



CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVO 
12.1- Os recursos cabIveis serão processados de acordo corn o que estabelêtQyda 1/ 
a art. 109 da Lei flQ  8666/93 e suas alteracOes; 
12.2- Os recursos deverâo ser interpostos mediante petiçâo devidarnente 
arrazoada e subscrita pela representante legal da recorrente; 
12.3- Os recursos seráo protocolados na Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE 
e encaminhados a Cornssão de Licitacáo; 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 
13.1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado, correré por conta da dotaçâo 
orcamentària n° 08.244.0137.2.019.0001 I 15.451.0333.2.022.0000 / 
12.122.0037.2.006.0001 / 10.301.0171.2.012.0001, elemntu tie despesa if 
33.90.39.00. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO 
14.1- Fica eleito o foro da Comarca tie Arneiroz - CE, Estado do Cearé, pare 
dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato, que nâo 
possa ser resolvida pela via administrative, renunciando-se, desde já, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarern acertadas, as partes firrnam o presente instrurnento contratual 
ern 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais 

Arneiroz - CE, - de 
	

de 20—.  

0QOOX)O0QQOOQQO000OCX 
Ordenador de Depesas 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1.  
Nome: 
CPF: 

2.  
Nome: 
CPF: 

Nome do Representante Legal 
Cpf: 

Nome da Empresa 
CONTRATADO(A) 



ANEXO III 
TERMO DE REFERENCIA 

CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVIOS 
MECANICOS NA MANuTENçA0 PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE 
VEICULOS MOVIDOS A DIESEL E GASOLINA PERTENCENTE F 
VINCULADOSAO MUNICIPIO DEARNEIROZ. 

2. JUSTIFICATIVA 
A presente contrataçäo justifica-se em razâo da necessidade de manter em 
perfeitas condiçöes de usa e funcionamento Os veiculas integrantes da frata da 
Prefeitura, mediante a realização da manutençâo preventiva e corretiva, sendo 
motivada pela inexistéricia de quadro de pessoal efetivo para execução desses 
serviços. 

3. ENTREGA: PRAZO, LOCAL, E CONDICOES DE RECEBIMENTO 
A solicitaçao dos services objeto desta Iicitacào será de acordo com a 
necessidade das Secretaries solicitarites desta Prefeitura Municipal, a empresa 
devera prestar os serviços solicitados em prazo nâo superior a 02 (dois) dias 
Uteis, contados da data de recebimento da AutorizaçAo de Fornecimento 
emitido palo Departamento de Compras do Municipio: 
3.1 - Reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo Cu em parte, os serviços 
prestados, em que se verificarem vicios ou incorreçôes resultantes da sua 
execuçâo ou qua vierem a apresentar defeitos durante seu uso normal, no 
prazo de garantia; 
3.2 - Responder por quaisquer danos pessoais e/ou patrimoniais, causados 
direta ou indiretamente a CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, na execuçâo do objeto deste Certame, näo excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, mesmo qu haja a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 

4. ESPECIFICAOES DOS SERVIOS 

SECRETARIA DE EDucAcAo 

Item Servicos Unidade Quantidade 
Prestação 	de 	Serviços 	mecànicos 	na 
mariutençao preventiva e corretiva de veiculos 

01 movidos a DIESEL pertencentes e vinculados Hora 120 
a Secretaria de Educação do MunicIpio de 
Arneiroz.  
Prestaçao 	de 	Serviços 	mecânicos 	na 
manutenção preventiva a corretiva de veiculos 

02 movidos 	a 	GASOLINA 	pertencentes 	e Hora 80 
vinculados 	a 	Secretaria 	de 	Educaçâo 	do 
Municiplo de Arneiroz.  

Prrirri lnnnuim Feline 1S - Centro - CEP: 63.670-000 - Arneirnz - CE 



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIOS 
TRANSPORTE. 

Item Serviços Unidade Quantias 
Prestação 	de 	Serviços 	mecânicos 	na 
manutençâo preventiva e corretiva de veIculos 

03 movidos a DIESEL pertencentes e vinculados Hora 120 a 	tecreiaria 	ae 	iniraestrutura, 	erviços 
PUblicos 	e 	Transporte 	do 	MunicIplo 	de 
Arneiroz.  
Prestaçào 	de 	Serviços 	mecànicos 	na 
manutenção preventiva a corretiva de veiculos 

VA movidos 	a 	GASOLINJA 	pertencentes 	e '-I - 
A . vinculados 	a 	Secretana 	de 	Infraestrutura, 

fl 	id u I 	 oil 

Serviços Püblicos e Transporte do Municipio 
de Arneiroz.  

SECRETARIA DE SAUDE 

Item  Servicos Unidade Quantidade 
Prestaçào 	de 	Serviços 	mecánicos 	na 

- 

manutençâo preventiva e corretiva de veiculos 
05 movidos a DIESEL pertencentes e vinculados Hora 50 

M 	Secretara 	de SSde do Municipio de 
Arneiroz. 
Prestação 	de 	Serviços 	mecânicos 	na 
manutençâo preventiva e corretiva de velculos 

06 movidos 	a 	GASOLINA 	pertencentes 	e Hora 120 
vinculados 	a 	Secretaria 	de 	SaUde 	do 
Municipio de Arneiroz.  

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Item 
[ 	

Servicos Unidade Quantidade 
Prestaçâo 	de 	Serviços 	mecânicos 	na 
manutençào preventiva e corretiva de veiculos 

07 movidos 	a 	GASOLINA 	pertencentes 	e Hora 80 
vinculados a Secretaria de Assisténcia Social 
doMunicIpiodeAmeiroz.  

5.DAS 
5.2— CONTRATADA 
5.1.1 — Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma qua Os serviços sejam 
realizados corn esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exciusiva; 
5.1.2 — Zelar pela guarda dos veiculos que estiverem na sua responsabilidade 
responsabilizando-se por quaisquer danos ocorridos aos mesmos; 
5.1.3 — Comunicar imediatamente ao Municipio qualquer irregularidade ou 
dificuldade que impossibilite a execuçâo do objeto contratado. 
C I A 	 'mr ne cnn I cnnn+rn+'rIne cnrnn.+n nn,s nrén 1n n. .Inrn.,rJn .4., 
J. t .7 - L.tlCsIatC4i 	OCI V i'yIJ 	j.Ji tLI aLana O'JI I II IL ¼a1.ti Ii 1.11 V CL C4a0J' It.yC4J Ll.# 

Contratante. 

•1 



5.2 - CONTRATANTE 

5.2.1 - Fornecer todos Os esciarecimentos necessários a execuçâo do's' 
serviços contratados. 
5.2.2 - Acompanhar e fiscalizar Os serviços, sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro prOprio as faihas detectadas e comunicando 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da 
contratada. 
5.2.3 - Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no 
prazo e nas condiçöes contratuais. 

I 6. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 	 I 
6.1 - Os recursos do or€ 	 por conta as recursos 
Tesouro do Municipio, cujas despesas correrâo a conta das DotaçOes 
Orçament6rias: 15.451.0333.2.022.0000 - 12.122.0037.2.006.0001 - 
10.301.0171.2.012.0001 - 08.244.0137.2.019.0001 , elemento de despesa: 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica. 

I 7. PRECO. FORMA DE PAGAMENTO E REAIUSTE 
7.1 - PREcos: Os preços ofertados devern ser apresentados corn a 
incidéncia de todos os tributos, encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais e 
cornerciais, taxas, fretes, seguros, deslocarnentos de pessoal, custos e demais 
despesas previsiveis que possam incidir sobre a prestação do serviço, 
inclusive a margem de lucro. 

7.2 - PAGAMENTO: 0 pagarnento será efetuado mensalmente de acordo 
corn a prestação dos serviços a vista de fatura que deverá ser apresentada 
pale contratada, atestada e visada pelo órgão competente. 

7.2.1 - A Empresa vencedora deverá apresentar, junto corn a fatura, 
como condiçäo para qua o pagamento seja efetuado, os 
comprovantes de regularidade fiscal. 

7.2.2 - Nâo haverá antecipação de pagamento. 

I 8. DURACAO DO CONTRATO 	 I 
- u contrato tera urn prazo ae vigencia a partir aa assinatura ate 61 ae 

dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e forrnas previstos no 
art. 57, II da Lei n° 8.666/93 e suas alteracôes posteriores. 

9. DISPOSIçOES FINAlS 
9.1 - A participaçâo de qualquer proponente vencedor no processo irnplica a 
aceitacão técita, incondicional, irrevogávet e irretratável dos seus termos, 
regras e condiçOes. 
Nos preços ja estão inclusas todas as despesas tais corno: despesa corn 
funcionários, materials utilizados, irnpostos, transportes, taxas ou outras. 
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Arneiroz - CE, 16 de Maio de 2018. 

RAQ EL TEIXEIR'A DOS SANTOS 
Ordenadora de Despesas 

Secretaria de Assistencia Social 

r iL 
FRANCISCO ANTONIOIVILLYS 

NOBRECA DE SOUSA 
Ordenador de Despesas 

Secretaria de Saüde 

MARIA GARDENIA  
Ordenadora de Despesas 
Secretaria de Educaçao 

(f2S_e co fl-lLi 12C4,j,'n1st 
J JOSE COMES SOGUEIRA DA 

SILVA 
Ordenador de Despesas 

Secretaria de Infraestrutura, 
Services Páblicos e Transporte 
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