
EDITAL - PREGAO PRESENCIAL No 2018.04.13.1  
PREAMBULO 	 ii, r 	J9 
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL: No 2018.04.13.1  
PROCESSO: N° 2018.04.13.1 	 `? s 
DATA DA REALIZAcAO: 27/04/2018 	 N 
HORARIO: 09:00 Hs. 
LOCAL: Sala da Comissao de Licitag6es — Praga Joaquim Felipe, NO 15 - Centro —
Arneiroz-Ce. 
O Municipio de Arneiroz-Ce, atraves da Comissao Permanente de Licitagao, devidamente 
nomeada pela Portaria no 062 de 06 de Margo de 2018, torna publico para conhecimento 
dos interessados que, na data, horario e local acima previsto, abrira licitacao na 
modalidade Pregao Presencial do tipo "menor valor global", objetivando a AQUISIQAO 
DE UM VEICULO TIPO VAN PARA MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SA1DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS, que sera regida 
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposig5es da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, corn 
alterag8es posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie. 
As propostas deverao obedecer as especificagoes deste instrumento convocatorio e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitagao serao recebidos no 
enderego acima mencionado, na sessaa publica de processamento do Pregao Presencial, 
apos o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na Sala da Comissao de 
Licitag6es — Praga Joaquim Felipe, NO 15 - Centro — Arneiroz-Ce, iniciando-se no dia 27 de 
Abril de 2018, as 09:00Hs e sera conduzida pelo Pregoeiro corn o auxilio da Equipe de 
Apoio, designados nos autos do processo em epigrafe. 

Integrazn este Edital, independente de transcricao os seguintes anexos: 
Anexo I — Termo de Referencia; 
Anexo II — Proposta Padronizada; 
Anexo III — Modelo de declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitagao; 
Anexo IV — Modelo de declaragao de cumprimento ao artigo 7°, incises XXXItI do CF. 
Anexo V — Minuta do Contrato; 

I - DO OBJETO 
1 - A presente licitasao tern por objeto a AQUISIcAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA 
MANUTEMCrAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE 
MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. 

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

III - DA PARTICIPACAO 
1 - Poderao participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto de compra que preencherem as condig6es de credenciamento constante destT 
Edital. 



1.2 - Quando urn dos sOcios ou representantes de uma licitante participar de rnpiç4a11n7N, 
empresa voltada para a objeto desta licitaçâo, sornente urna delas pod(rá fpti4ip?r4Q4'\ 
certarne, 
1.3 - Nâo sera admitida a participação de urn mesmo representante para uSia de urrO 
empress licitante 

\ c 
IV - DO CREDENCIAMENTO 	 30 / 
1 - Para 0 credenciarnento deveräo ser apresentados Os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal: a estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial registrado na Junta Cornercial ou qualquer outro ato 
constitutivo de empresa registrado no Orgão cornpetente, no qual estejarn expressos seus 
poderes para exercer direitos e assurnir obrigaçöes em decorréncia de tat investidura; 
b) tratando-se de procurador: a procuracao por instrurnento pUb!ico ou particular corn firma 
reconhecida, ernitido pelo representante da empresa, da qua] constern poderes especificos 
para forrnu!ar lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposiçäo e 
praticar todos os dernais atos pertinentes ao certarne, acornpanhado do correspondente 
documento, dentre as indicados na ailnea "a", que comprove as poderes do mandante 
pars a outorga. 
2 - 0 representante legal ou o procurador deverao identificar-se exibindo docurnento oficial 
de identificaçäo que contenha foto. 
3—Docurnentos oficiais dos sócios da Ernpresa. 
4— Docurnentos oficlais do representante legal da empresa, no caso de procurador. 
5 - Sera adrnitido apenas urn representante pars cada licitante credenciada, sendo que 
cada urn deles poderé representar apenas urna credenciada. 

V - DA FORMA DE APRESENTAçAO DA DECLARAcAO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABIuTAcA0, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAcA0. 

I - A declaração de pleno atendirnento acs requisitos de habilitacAo de acordo corn rnodelo 
estabelecido no Anexo Ill (rnodelo 1) deste Edital deverá set apresentada fora dos 
Envelopes n° 01 e 02. 
2 - A proposta e os docurnentos para habilitação deverAo set apresentados 
separadamente, ern dois envelopes fechados e indevasséveis, contendo em sua parte 
externa, alérn do norne da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope n° oi - Proposta de Preço 
PREGAO PRESENC!AL n° 201 8.04.13.1 
NOME DO PROPONENTE 
CNPJ 

Envelope n° 02— Habilitaçäo 
PREGAO PRESENCIAL rt° 2018.04.13.1 
NOME DO PROPONENTE 
CNPJ 

3 - A proposta deverá ser e!aborada em 
portuguesa, salvo quart as expressôe 
numeradas sequencia!rnente, sem rasuras entrelinhas e Sc 

papal timbrado da empresa e redigida em lingua 
s técnicas de usc corrente, corn suas péginas 



e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntandsa 
procuraçãc. 	 / tcIP,N\  
4 - Os documentos necessários a habilitação deverão ser apresentados em or) 
qualquer processo de copia autenticada por Tabeliâo de Notas  

VI - DO CONTEODO DO ENVELOPE PROPOSTA 
1 - A proposta de preço devera conter Os seguintes elementos 	 —b- 
a) nome, endereço e CNPJ; 	 N 
b) nümero do Pregao; 	 > 
c) preço e total do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
apurado a data cia sua apresentaçao, sem inclusão de qualquer encargo financeiro- cu 
previsâo inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluidos, alem do lucro, todas 
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas cam o fornecimento do objeto da 
presente licitação; 
d) prazo de validade cia proposta de no minimo 60 dias. 
e) Caso as empresas solicitem, a Prefeitura fornecerá côpia da Proposta Padronizada 
mencionando Os dados do licitante; 
f) A apresentacão da Proposta Comercial implica reconhecimento, por parte do licitante, de 
que obteve todos os esclarecimentos que julgou necessaries e suficientes para a 
participação neste certame, nAo sendo admitidas alegaçôes ou ressalvas posteriores; 
g) Serão nulas quaisquer declaraçöes Iancadas nas propostas que contrariem os termos 
deste Edital; 
h) Os quantitativos deverâo ser rigorosamente conferidos pelos licitantes, e em caso de 
serem encontradas discrepâncias, a Comissão de Licitaçao deveré ser informada, pois é a 
Onica autorizada a efetuar modificacão nos documentos fornecidos. 

VII - DO CONTECJDO DO ENVELOPE "HABILITAçAO" 
1 - 0 Envelope n° 02 "Habilitaçao" deveré conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a: 

1.1 - HABIuTA(;A0 JURIDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, cu outro ato constitutivo de 
empresa registrado em ôrgão competente; 

c) Documentos de eleiçâo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
açoes, acompanhados da documentacào mencionada na alinea "b' deste subitem; 

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

e) Decreto de autorizaçâo e ato de registro ou autorizaçäo para funcionamento expedido 
pelo órgâo competertte, tratando-se tie empresa cu sociedade estrangeira em 
funcionamento no pals, quando a atividade assim o exigir; 

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alineas "a" a "e" deste subitem 1.1 nao 
precisaräo constar do Envelope "Documentos de Habilitaçao", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 



a)  Prova de inscriçäo no Cadastro Nacionat de Pessoas JurIdicas do Ministério da 
Fazenda (GNPJ); 

b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federals e a Divida Ativa da Uniüo 
que abrange Contribuiçöes Soclais; 

c) Certidão de regularidade de débito para corn a Fazenda Estadual draeCa7\ 
licitante, expedida pelo órgão competente; 

d) Certidâo Negativa de Debitos corn o Municipio da Sede da Licitante, I: 
e)  Certificado de Regularidade de Situaçâo (CRS) perante o FOTS, 22. 
f) CNDT - Certidâo Negativa de Debitos Trabaihistas; : 	I 
g) Alvaré de Funcionamento da Sede da Licitante. 

1.3- QUALIFIcA(;OEs TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA: 
N >2iv:3O 	/ 

a) Certidâo negativa de falência, 	concordata, 	recuperacão judicial e extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurIdica, ou de execucão patrimonial, 
expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica; 

b) Tratando-se de Sociedade Anônirna, publicacâo em Diário Oficial ou jornal de 
grande circulacâo ou copia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao Ultimo 
exercIcio social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
licitante, corn as respectivas demortstraçães de Contas de Resultados. Os dernais 
tipos societários deverâo apresentar cOpias autenticadas do Balanco Patrimonial. 

c) Comprovacão de aptidâo para desempenho de atividade pertinente e compatIvel em 
caracterIsticas, quantidades e prazos corn o objeto da IicitacAo, sendo esta feita 
mediante a apresentacão de no minirno 01 (urn) atestado, ernitido por entidade de 
direito póblico ou privado corn firma reconhecida em cartório. 

1.4 - OUTRAS coMpRovA(;OEs DE HABILITAcAO JURIDICA 

a) Declaração formal de qua se encontra em situacão regular perante o Ministérlo do 
Trabalho na observância das vedacaes estabelecidas no Art. 7 0 , inciso XXXIII da 
Constituiçâo Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de dezoito anos e de qualquer trabaiho a menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme 
Anexo IV. 
b) Declaraçâo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar corn a 
Adrninistraçäo, conforme Ariexo III (modelo 2). 
f) A docurnentaçào apresentada integrará os autos do processo e não seré devolvida. Toda 
a Documentação deveré estar atualizada nos termos da legislacão vigente, devidarnente 
apresentada em xerocOpia, em ónica via autenticada e corn certificado de autenticidade em 
cartório competente; 

2- DIsposIçOEs GERAIS DA HABILITAçAO 
3.1 - Na hipótese de nAo constar prazo de validade nas certidoes apresentadas, terá esta 
validade de (60) sessenta dias a contar de sua emissAo. 

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 	 / 



I - No horario e local indicados no preârnbulo, será aberta a sessAo de processamento do 
Pregüo, iniciando-se corn o credenciarnento dos interessados em participar do certame, 
corn duraçâo minima de dez minutos. 
2 - ApOs os respectivos credenciarnentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaraçâo de pleno atendirnento aos requisitos de habilitaçâo, de acordo corn o 
estabelecido no Anexo 111 deste EditS e, em envelopes separados, a proposta de preços e 
os documentos de habilitacão. 
2.1 - Iniciada a abertura do prirneiro envelope proposta, estaré encerradoQ. 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissâo de novos participsc/p>\ 
no certarne. / 
a - A análtse das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das hIcoe 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 	 7-3 
a) cujo objeto nao atenda as especificaçöes, prazos e condicOes fixados neste Edtlj (TJ> 
b) que apresentern preço baseado exclusivarnente em proposta das dernais licitan\ --i5 -- c5 

N 
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serâo verificadas quanta a exatidâo-da 
operaçöes aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo as correcaes no 
caso de eventuais erros, tornando-se corno corretos Os preços unitários. As correcôes 
efetuadas serâo consideradas para apuracAo do valor da proposta. 
3.2 - Serao desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das dernais 
licitantes. 
4 - As propostas não desclassificadas serâo selecionadas para a etapa de lances, corn 
observancia dos seguintes critérios: 
a) selecâo da proposta de rnenor preço e das demais corn preços ate 10% (dez por cento) 
superiores aquela; 
b) nâo havendo pelo menos 3 (trés) preços na condiçAo definida na alinea anterior, serão 
selecionadas as propostas qua apresentarem as menores preços, ate o máximo de 3 
(tres). No caso de empate nos preços, serão adrnitidas todas as propostas ernpatadas, 
independentemente do nórnero de licitantes. 
4.1 - Para efeito de seleçâo será considerado o total do item. 
5 - 0 Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seq uencial, a partir do autor da proposta de malor preço e as 
dernais em ordern decrescente de valor, decidindo-se por rneio de sorteio no caso de 
em pate de preços. 
5.1 - A licitante sorteada em prirneiro lugar poderé escoiher a posição na ordenação de 
lances em relacäo aos demais empatados, e assim sucessivarnente ate a definiçâo 
completa da ardent de lances. 
6 - Os lances deverAo ser forrnulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a 
proposta de rnenor preço, observada a redução minima entre os lances de 1% (urn por 
cento), aplicável inclusive em relaçâo ao primeiro. A aplicacAo do valor de reducâo minima 
entre os lances incidirá sobre o preço total do late. 
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos as participantes dessa 
etapa declinarem da formulacAo de lances. 
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e nâo 
selecionadas para essa etapa, na ordern crescente de valores, considerando-se para as 
selecionadas, 0 ültirno preço ofertado. Corn base nessa classificaçäo, será assegurada as 
licitantes rnicroempresas e ernpresas de pequeno porte preferéncia a contratacão 
observadas as seguintes regras: NZI 



8.1 - 0 pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte , d@xitbä 
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejarn iguais ou superios,,5ój%o 
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preçr 
inferior ao de meihor classificada, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusâo do 
direito de preferência. 
8.1.1 - A convocaçâo será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, 
nas condiçOes do subitern 8.1. 
8.2 - Nâo havendo a apresentaçAo de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercIcio do direito de preferéricia, respeitada a 
ordern de classificaçäo, as dernais microempresas e ernpresas de pequeno porte, cujos 
valores das propostas, se enquadrem nas condicöes indicadas no subitem 8.1. 
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo corn a classificaçâo de qua trata o 
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferencia, passando-se, desde logo, a negociacão do preço. 
9 - 0 pregoeiro poderé negociar corn o autor da oferta de rnenor valor, obtida corn base 
nas disposiçôes dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, corn base na classificaçâo de 
qua trata o subitern 8, corn vistas a reducão do preço. 
10 - ApOs a negociaçâo, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadarnente a respeito. 
10.1 - A aceitabilidade seré aferida a partir dos preços de rnercado vigentes na data da 
apresentaçâo das propostas, apurados rnediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que seré juntada aos autos por ocasião do julgarnento. 
11 - Considerada aceitável a oferta de rnenor preço, será aberto o envelope contendo Os 
docurnentos de habilitacâo de seu autor. 
12 - Eventuais faihas, omissôes ou outras irregularidades nos docurnentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão püblica de processarnento do PregAo, ate a decisâo 
sobre a habilitacao, inclusive mediante: 
a) substituicão e apresentaçào de documentos ou; 
b) verificaçâo efetuada por rneio eletronico hábil de inforrnaçöes. 
12.1 - A verificaçAo seré certificada palo Pregoeiro e deverâo ser juntados aos autos do 
processo de licitacão Os docurnentos passIveis de obtençâo por rneio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamerite justilicada. 
12.2 - A Adrninistraçào não se responsabilizarã pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletronicos, no momento da verificaçâo. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os docurnentos alcançados pela verificacâo, a licitante será inabilitada. 
12.3 - Para habilitacAo de rnicroernpresas ou ernpresas de pequeno porte, nâo será exigida 
comprovaçâo de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos docurnentos 
indicados no subitem 1.2, alIneas "a" a "e" do item VI deste Edital, ainda que os mesrnos 
veiculern restriçOes irnpeditivas a referida cornprovacAo. 
12.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condiçöes do 
subitem deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadencia 
do direito a contratacâo, sern prejuizo da aplicaçâo das sancöes cabiveis. 
12.3.2 - A cornprovação de que trata o subitern 12.3.1 deste item VIII deverã ser efetuada 
rnediante a apresentaçAo des cornpetentes certidães negatives de débitos, ou positives 
corn efeitos de negativas, no prazo de cinco dias áteis, contado a partir do rnornento ern 
que a Ilcitante for declarada vencedora do certarne, prorrogavel por igual perlodo, a critério 
da Adrninistracão. 
13 - Constatado o atendirnento dos requisitos de habilitacão previstos neste Edital, 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certarne. 



14 - Se a oferta nâo for aceitavel, ou se a Ilcitante desatender as exigência—para --a 
habilitaçAo, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classiflcacão de que trata 
deste item VIII, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociay qtomIrp$eu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará ad ndit6e4$ 
babilitaçao e assim sucessivamente, ate a apuração de uma oferta aceit4vei Ujb'ath 
atenda os requisitos de habilitacão, caso em qua será declarado vencedor. \ ' 

- 

IX - DO RECURSO, DA ADJuDIcAcAO E DA HOMOLOGAAO  
1 - No final da sessão, a licitante qua quiser recorrer deverá manifestar imdiata4 
motivadamente a sua interiçào, abrindo-se entâo o prazo recursal de 5 (cinco) dias üteis a 
contar da intimaçâo do ato ou da Iavratura cia ata, coriforme a lei 8.666 art. 109, para 
apresentaçAo de memorials, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razOes em igual nUmero de dias, qua comecarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos. 
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da Iicitante importará: a decadéncia 
do direito de recurso, a adjudicacão do objeto do certame pelo Pregoeiro a licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo a autoridade competente para a 
homologação. 
3 - Interposto o recurso, 0 Pregosiro poderá reconsiderar a sua decisâo ou encaminhá-lo 
devidamente informado a autoridade competente. 
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o 
pro cedi mento. 
5 - 0 recurso terá efeito suspensivo e o seu acoihimento importará a invalidaçAo dos atos 
insuscetIveis de aproveitamento. 
6 - A adjudicaçäo e a homologacâo flcarao condicionadas a prévia constataçâo de qua o 
objeto da Iicitaçâo a ser fomecido pelo venceclor do certame atende as exigéncias da 
administração, facultando a administracAo realizar tal constataçâo em empresas do ramo 
ou por uma equipe de apoio especialmente designada para proceder esta constatacão e, 
para tanto, solicitará ao vencedor qua apresente o objeto no local a ser indicado, devendo 
assim proceder num prazo de vinte e quatro horas. 
7 - Caso c objeto nao esteja em perfeitas condicOes de usc e conservação na forma 
descrita no item acima, a administraçäo reserva o direito de nâo adjudicar o objeto, sendo 
considerado desclassificado o vencedor do certame, caso em que, a proposta vencedora 
serà aquela classificada em segundo lugar, 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 o objeto inadequado, poderá ser contestado no 
prazo de cinco dias após ciente o vencedor deste laudo, contudo, o recorrente deverá 
apresentar contra laudo atestando as boas condiçOes do objeto. 
9 - Apresentado o recurso o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da licitacão julgaré o mesmo 
definitivamente. 

X - DOS PRAZOS, DAS coNDlcOEs E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAçAO. 
1 - 0 objeto desta Iicitaçâo deverà ser entregue de forma completa, mediante ordem do 
setor competente; 
2 - A entrega do objeto desta Iicitacâo deveré ser feita pelo Contratado, no local e hor 
determinado pela Contratante; 

.1.- 



3 - Prazo de entrega nâo superior a 60 (sessenta) dias apOs o recebiment: 
compra; 

XI - DAS coNDIçOEs DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
I - 0 objeto desta licitação deverá ser entregue de forma completa, mediant'c4isib 
do setor competente; 
2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito a especificacão, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contrataçâo, sem prejuIzo das penalidades cabIveis; 
a.1) na hipOtese de substituiçao, a Contratada deverá faze-la em conformidade corn a 
indicação cia Administracâo, no prazo máxirno de virtte e quatro horas, contados da 
notificaçAo par escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito a diferenca de quantidade Cu de partes, determinar sua 
complementaçâo ou rescindir a contrataçAo, sem prejuIzo das penalidades cabIveis; 
b.1) na hipótese de complementacâo, a Contratada deverá faze-la em conforniidade corn a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - Os pagamentos devidos ao contratado serAo efetuados na Tesouraria desta Prefeitura, 
mediante apresentação de notas fiscais/faturas. 
2 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreçöes serâo devolvidas a Contratada e 
seu vencimento ocorrerá em igual perlodo acima. 
3 - 0 pägamento será feito mediante Transferência Eletrônica para conta da Empresa 
Contratada. 

XIII - DA CorrrRATAçAo 
1 - A contrataçao decorrente desta IicitaçAo seré formalizada mediante assinatura de termo 
de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 
1.1 - Se, por ocasiâo da formatizacao do contrato, as certidöes de regularidade de débito 
da Adjudicatéria perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FOTS) e a Fazenda Nacional, estiverern corn os prazos cM validade 
vencidos, o órgäo licitante verificará a situaçâo por meio eletronico hObil de informaçOes, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis de 
obtençäo por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
1.2 - Se não for possivel atualizá-Ias por meio eletrônico hábil de informaçães, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de vinte e quatro tiaras, comprovar a situação 
de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XIII, mediante a apresentacâo das 
certidâes respectivas, cam prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratação não 
se realizar. 
2 - A adjudicatéria deverá no prazo de vinte e quatro horas contados da data da 
homologacão, comparecer no Paço Municipal, na secretaria, para assinar 0 termo de 
contrato. 
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XIII, ou se recusar a 
assinar o contrato, serâo convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de 
nova sessão pUblica do Pregâo, corn vistas a celebracâo da contratação. 
3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a trés dias üteis, contados da 
divulgação do aviso. 



3.2 - A divulgaçâo do aviso ocorrerá por publicacão no Diário Oficial da 
Jornal de Grande Circulaçâo e Diario Oficial Dos Municipios. 
3.3 - Na sessâo, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as d 
subitens 9 a 14, do item VIII; e 1, 2 e 6 do item IX, deste ato convocatOrio. 
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1 - Ficará impedida de licitar e contratar corn a Administracão direta e autárquica ' bS8 
Ceara 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 17 de julho de 2002. 
2 - A sançao de qua trata o subitern anterior nâo podera ser aplicada desde que garantido 
a exercIclo de prévia e ampla defesa. 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 
1 - Não será exigida a prestaçâo de garantia para a contratacão resultante desta licitaçâo. 

XVI - DAS DIsposlçOEs FINAlS 
1 - As normas disciplinadoras desta Iicitaçâo serâo interpretadas em favor da ampliacãoda 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que nao 
comprometam o interesse püblico, a finalidade e a segurança da contratação. 
2 - Das sessäes pUblicas de processamento do Pregâo serâo lavradas atas 
circunstanciadas, observado 0 disposto na legislacão vigente, a serem assinadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na prOpria ata. 
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessâo e as 
propostas serâo rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes preserites que desejarem. 
4 - 0 resultado do presente certame seré divulgado no Diário Oficial dos MunicIpios e no 
Portal de LicitacOes dos Municipios. 
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitacâo, passIveis de divulgação, serâo publicados 
no Diério Olicial dos MunicIpios. 
6 -. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão a 
disposicào para retirada na Sala de Licitaçôes do Paço Municipal, situada a Praca Joaquim 
Felipe, 15, Centro, ARNEIROZ-CE, apOs a celebraçâo do contrato. 
7 - Ate dois dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugner o ato convocatório do 
Pregâo. 
7.1 - A peticäo será dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidiré no prazo de ate 
um dia Util, anterior a data fixada para recebimento das propostas. 
7.2 - Acolhida a petiçâo contra o ato convocatôrio, será designada nova data para a 
realizacão do certame. 
8- Os casos omissos do presente Pregâo serão solucionados pelo Pregoeiro. 
9 - Integram o presente Edital: 
10 - Para dirimir quaisquer questöes decorrentes da licitacão, nâo resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da ARNEIROZ/CE. 

Arneiroz-Ce, 13 de abril de 2018. 



ANEXO I 
TERMO DE REFERENdA 

1. OBJETO DA CONTRATAçA0 
AQuIsIçAo DE UM VEICULO TIPO VAN PARA MANUTENçAO DAS ATIVI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. 
2. JUSTIFICATIVA 
A solicitacão tern pot objetivo atender as atividades do Fundo do Saüde, corn aquisiçâo do 
01 (urn) velculo para a transporte sanitérlo eletivo destinado ao deslocamento de usuários 
para realizar procedimeritos de caráter eletivo no âmbito do SUS, beneficiando a rnunicIpio 
do Arneiroz - Co. 0 servico terá como pÜblico alvo pacientes qua necessitam realizar 
procedimentos de carater não urgente e emergencial em outras cidades. Os atendimentos 
são referenciados para Os municIpios do Tauá e Fortaleza. Os parãmetras mais 
importantes quo caracterizam a demanda são o volume total de pacientes a serem 
transportado, a frequencia de viagens e falta do velculo proprios para esse serviço. E 
crescente a importância dos sisternas de transporte em saUde, especialmerite daqueles do 
caráter eletivo e regulado, referente a necessidade de viabilizar o acesso a populacão ao 
atendimento clinico. 

3. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA 
3.1. As despesas corn trarisporte, fretes, bern como, qualquer outra relacionada a entrega 
do produto, e do total responsabilidade da proponente. 

3.2. Caso seja deteOtado aiguma faiha no fornecimento, qua esteja em desconformidade 
com o contrato, a contratada deveré efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 
01 (urn) dia Util, apos a notificaçao, sem prejuIzo das sancöes previstas. 

3.3. Demais obrigaçOes em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislaçôes 
pertinente. 
3.4. 0 equiparnento deverá ser entregue em conformidade com a Autorizacão de entrega 
emitida, de data estabelecida pela Secretaria Municipal de Saide. 

4. DAS 0BRIGAc6Es DA CONTRATANTE 
4.1. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no 
contrato; 
4.2. Se o objeto nAo for entregue conforme condiçOes deste termo, o pagamento ficará 
suspenso ate seu recebimento regular; 
4.3. Fornecer todos Os elementos básicos e dados complementares a execucão do 
contrato; 
4.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, 
em função da execuçâo do contrato. 

4.5. Cumprir e fazer cumprir a disposto nas clausulas deste Termo de Referenda. 

5. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL. 
5.1 - 0 presente Instrumento terá vigência ate 31112/2018, a contar da data de sua 
assinatura. 
6.0 - PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAcOES 

p'W4tO 
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ITEM DESCRIQAO UNIDADE QUANTIDADE 
Veiculo tipo van para transporte de 10 a 17 
passageiros, corn ar condicionado de fábrica para  
motorista e passageiros, ano de fabricação 2017. / 
caracteristicas 	motor diesel potência minima de  
130ev cilindrada minima: 2.2 cilindradas, câmbio I ;•UL:.Hi. 

manual cam 06 (seis) marchas a frente e uma a ré, 
sistema de injecAo eletrônica, air bag frontal para a 
motorista, cintos de segurança dianteiro e traseiro, 
farois de neblina dianteiro, freios abs, saidas de - 

emergencia na lateral, sisterna de ar condibionado 
original de fábrica sendo frontal e teto, saidas 
individuals de ar, bancos do motorista corn ajuste 

01 
de altura, 04 portas, sendo 01 do lado esquerdo 

UNIDADE 01 
(motorista), 	01 	do 	direito 	(passageiro), 	01 	do 
direito tipo plataforma elevatOria adaptado para 
cadeirante a 01 no fundo do veiculo cam abertura 
em 02 alças, tração traseira/dianteira, espelhos 
retrovisores 	cam 	regulagem 	eletrica, 
desembaçador, 	vidros 	elétricos 	nas 	portas 
diariteiras, sonocizacão corn ed mp3 player, corn 
entrada 	usb, 	tacOgrafo 	digital, 	porta 	pacotes 
internos, vidros transparentes, direção hidréulica 
original 	de 	fabrica 	cam 	regulagem 	de 	altura, 
garantia 	de 	12 	mesas, 	sem 	limite 	de 
quilometragem. 

7. ESCLARECIMENTOS F INFORMAcOES: 
7.1. Na Prefeitura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipe, NO 15, 
Centro, Arneiroz-CE, CEP: 63.670-000 - email: licitacaoarneiroz(äpmail.com  Telefone (88) 
3419-1020/1065. 

8. FONTE DE RECURSOS: 
8.1. Os recursos do presente objeto correrão por conta de recursos oriundos Tesouro do 
Municipio, cujas despesas correrào a conta da DotacAo Orçamentária: 
10..301.01712.0260000 - Manutençâo das AtMdades do Fundo Municipal do SaCide e 
elemento de despesa: 4.4.90.52.00. 

9. DlsposlçOEs FINAlS 
9.1. A participaçAo de qualquer proponente vencedor no processo irnplica a aceitacAo 
tácita, incondicional, irrevogavel e irretratével dos seus terrnos, regras e condiçOes. 

Nos preços ja estão inclusas todas as despesas tais como: despesa corn funcionérios, 
materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 



Atenciosamente, 

Arneiroz - Cearé, 13 de abril de 2018. 

Ordenador de Despesas 
Fundo Municipal de Saüde 



ANEXO H 
Proposta Padronizada 
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A Comissâo Permanente de Licitação da 	 1 c 13 1 

Prefeitura Municipal de Arneiroz. 

Pela presente declaramos inteira submissâo aos preceitos legais em vigor, 
especialmente Os da Lei 10.520/02 e LEI N° 8.666/93, e suas alteraçães posteriores, bern 
corno as cláusulas e condiçôes da modalidade Pregão Presencial NO 2018.04.13.1. 

Declaramos ainda que, apôs a ernissão dos docurnentos relativos a 
habilitaçâo prelirninar, nâo ocorreu fato qua nos irnpeça de participar da mencionada 
licitaçAo. 

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

Item Especificaçäo Unid. Quantidade Marca Valor Unitario Valor Total 

VALOR GLOBAL 

Valor Total da Proposta: Rs 
Proponente: 
Endereço 
CN PJ/CPF: 
Data da Abertura: 
	 Flora da Abertura: 

Validade da Proposta: 60 dias 
Data: 

Assinatura do Proponente 
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NMjvaO y' 
Modelo de Declaraçao de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

DECLARAçAO 
Modelo I 

(NOME DA EMPRESA) 	 __ CNPJ n.°  
sediada (endereco completo) __________ por melo de seu representante legal (ou 
procurador) Sr.  CPF  declare, sob a 
penes da lei, que ate a presente data iriexistem fatos impeditivos pare sua habilitaçao nc 
presente processo Iicitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrOncias posteriores. 

Local e Data 

Assinatura do Proporiente 

Modelo de Oeclaraçao de Inexistencia de Fatos Impeditivos 

DECLARAcAO 
Modelo 2 

(NOME DA EMPRESA) 	 __ CNPJ ri. 0   
sediada (endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou 
procurador Sr.  CPF  declara, sob as 
penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos pare licitar ou contratar 
corn a Administraçâo Püblica. 

Local e Data 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAçAO 

inscrito no CNPJ N..........., por 
intermedio de seu representante legal 0(a) Sr. (a)....................................portador(a) da 
Carteira de Identidade n ........................ e do CPF n..............................DECLARA para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 dejunho de 1993, acrescido do 
inciso XXXIII do art. 7 0  da Constituição Federal, que não emprega manor de dezoito anos 
em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva caso emprega menor: emprega manor a partir de quatorze anos na condiçâo de 
aprendiz Q. 

Local e Data 

Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa. 



ANEXOV 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO No ............/........... 
Pjhr 	i •'- / 

N'3 

CONTRATO QLJE ENTIRE SI CELEBRAM, 
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 Ceará, pessoa juridica de direito póblico interno, 
inscrita no CNPJIMF sob o fl. 0  06.748.297/0001-54, através da Secretaria Municipal de 

neste ato representada pelo(a) Orderiador de Despesa(s) 0(a) Sr(a). 
residente e domiciliada nesta Cidade, apenas denominado 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 denorninada de CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na 
modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.04.13.1, tudo de acordo corn as normas 
gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alteraçöes posteriores, mediante cláusulas e condicOes 
seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitaçâo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.04.13.1, 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, devidarnente homologado pelo(a) Sr(a).  
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de  

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 	 - 
2.1 - 0 presente Coritrato tern corno objeto a AQUISI9A0 DE UM VEICULO TIP0 VAN 
PARA MANuTENcA0 DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE 
MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE F DO REEQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total de R$  
3.2-0 valor do presente contrato não seré reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relacAo que as partes pactuaram inicialrnente entre Os 

encargos do contratado e a retribuiçâo da Administracâo para a justa remuneraçâo do 
fornecimento, desde que objetivando a rnanutencâo do equilIbrio econornico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirern fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou irnpeditivos da execucão do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos terrnos do Art. 65, Inoiso H, alinea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser forrnalizado através de ato administrativo. 



CLAUS%JLA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
4.1 - 0 presente Instrumento tera vigência ate 31/12/2018, a contar da data de SUB 

assiriatura 

CLAUSL.JLA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - 0 produto sari entregue tie acordo corn as solicitaçöes requisitadas pela Sed?e{ñà -' 
Municipal competente, nâo superior a 60 (sessenta) dias após o recebimento da ordem de 
compra; 
CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrAo a conta de recursos oriundos da 
Prefeitura de Arneiroz dotação orcamentária prevista na seguinte rubrica: dotacão 
orçamentária: 10.301.0171.2.026.0000, elemerito de despesa: 44.90.52.00. 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagamento do produto solicitado será realizado, através de empenho, mediante a 
apresentaçâo das respectivas nota fiscal I fatura visadas pelo setor competente. 
7.2 - 0 pagamento será efetuado ate 0 300  (trigésirno) dia do rnês subseqUente ao da 
entrega do produto. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOE5 DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), do(s) Lote(s) do objeto do presente 
Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Curnprir integralmente as disposiçOes do Instrurnento Convocatório edo Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materlais, inclusive 
contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de sues dMdas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere as 
contribuiçães devidas a Previdencia Social, ObrigaçOes Trabaihistas, Seguros e aos 
Tributos a Fazenda Püblica em gerthl; 
8.1.4 - Manter, durante toda a execucão deste Contrato, em compatibilidade corn as 
obrigaçôes par ale assumidas, todas as condicôes de habilitaçâo e qualificacão exigicias na 
licitacAo; 
8.1.5 - Atender com presteza e dignidade 0(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesrnas condiçOes contratuais, acréscimos ou supressôes que se 
fizerern necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1 0  da Lei no 8.666/93, e sues 
demais alteraçaes; 
8.1.7 - Entregar no prazo máximo 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) rnesmo(s) ser entregue(s) no alrnoxarifado da Secretaria, 
devendo ester todos em embalagens fechadas, contendo a identificaçäo da data de 
industrializacâo e o prazo tie validade, quando for a caso; 
8.1.8 - Trocar, as sues expenses, o(s) produto(s) que vier(ern) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento nAc irnportará em sua aceitacao; 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado pare tanto. 

CLAUSULA NONA - DAS 0BRIGA90E5 DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-ã a: 



9.1.1 - Exigir o fiel cumprirnento do Edital e Contrato, bern corno zelo na 
fornecirnento e a cumprimento dos prazos. 	 $C•It ,\ 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fame 
produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto cant 
9.1.4 - Efetuar as pagamentos devidos nas condicOes estabelecidas nest(  
bern coma zelar pelo cumprirnento de todas as clausulas contratuais. I 

CLA(JSULA DECIMA - DAS 5ANçOE5 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serAo aplicadas as sançôes dos 
artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e sues dernais alteraçôes. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplernento, ficarã sujeita as seguintes sancOes: 
10.2.1 - Adverténcia; 
10.2.2 - Multas necessaries, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por die de atraso, ate a limite de 10% (dez par 
cento), sabre o valor da fatura pelo atraso ns entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte par cento) sabre o valor total faturado no mês anterior, pelo 
descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitacOes e impedimenta de 
contratar corn a PREFEITURA de ARNEIROZ par prazo não superiors 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaracão de inidoneidade pars licitsr ou contratar corn Administrscão Municipal, 
enquanto perdurarem Os motivos determinantes da punição, Cu ate qua sejs prornovida 
reabilitaçAo, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilsterslmente pets Contrstante, par 
cortveniéncia administrativa ou per infringéncia de qualquer des coridiçôes pactuadas. 
11.2 - 0 não curnprirnento des disposiçOes especificadas neste Cantrato implicará 
autornaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisAo administrativa prevista no 
art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde ja as direitos da AdministracAo, corn 
relaçAo as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regularnento dispostas no 
presente Lnstrumento. 
11.3 - 0 presente contrato e rescindivel sinds, independentemente de qualquer 
interpelaçâo Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1 - Ornissao de pagarnento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - lnsdimplencia de qualquer de sues cláusulas por qualquer urns des partes; 
11.3.3 - Acerto em cornum scordo por inicistiva de uma das partes, mediante aviso par 
escrito corn 30 (trinta) diss de antecedéncia, sem Onus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de não cumprirnento de qualquer des cláusulas deste contrato, a parte 
qua se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se face necessário urna cornunicação 
par escrito corn a antecedéncia definida no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAcAO CONTRATUAL 
12.1 - Qusisquer altemaçOes qua venharn a ocorrem neste lnstmumento serão efetuadas 
mediante Termo Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA puBucAcAo 
13.1 - Este Contrato devemá sem publicado par afixação em local de costume, ate a quinto 
die Util do més subsequente ao de sua sssinatuma. 



CLAUSIJLA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integrarn o presente Contrato todas as peças que formaram o procedirnerito 
licitatOrio, a proposta apresentada pela Contratada, bern corno eventuais correspondéncias 
trocadas entre as partes, independenternente de transcriçâo. 

CLAUSLJLA DECI MA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro competente para dirirnir quaisquer dUvidas oriundas do presente Contrato é o 
da Comarca de ARNEIROZ - CE. 

Declararn as partes qua este Contrato corresponde a Manifestação final, completa e 
exciusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato junta nerijii 
as testemunhas abaixo firmadas. 7 \4' 

ARNEIROZ—CE,,____ 

Secretariat de  
Ordenador de Despesas 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1.  
CPF: 

2. 
CPF: 

CONTRATADA 


