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EDITAL

PREGAO PRESENCIAL NO O2I2O13

1. DTSPOST96ES PRELTMTNARES

A CAMARA MUNICIPAL DE |.AGA
sob o no 

'O.Z'-i.OS+7OOOf_OO, 
iblico interno, inscrita no C.N.p.J

portaria no 33/2OL3,'Oe OS jun :quipe de apoio.nomeados pela
que, de confoimidaOe com a'le conhecimento dos interessados
reafizar a ficitagSo na modalidad ''nte pela Lei no' 8.666/93, farit
Locagdo ae vticulo tid ;; \l-oR PREgo PoR rTEM, para a
conforme 

".p..ifi.u9Our " 
quini dades da C6mara Municipal,

.e Editat.

1.1 DATA, HORARTO E LOCAL:

3s 
DocuMENTos DE HABILITAGAo E PRoPosrAs ser6o recebidos em sess5o pfbrica marcada

Dia 19 de jutho de 2013.
As 08:00 (oito horas) _ HORARIO DE BMSiLIA

i:.?3: 
das Sess6es da cdmara Municipal de Lagarto, praga Nossa senhora da piedade no 97,

1.1. Fazem parte deste instrumento convocat6rio os seguintes anexos:
ANEXO I -
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI

2. DO OBJETO

2'1' A presente licitagSo tem como objeto a Locagao de Veiculo tipo sedan, para atender as
l;:"Tt::ff"=fiilr"ttara Municipil, conrormd especiricasoes 

"'quuntitili'uos 
constantes do

2'2' A despesa mensal de que trata o objeto licitado estS estimada em Rg 2.60010o e a despesa
i'.""tfl i:T;tlfitda em R$ 1s.6oo,oo lquinz" rir,l"ir.entos reais), conforme o disposto no

3. DOTA9Ao
3'1' As despe o desta licitagSo correrSo d-conta dos recursos orgamentdrios
ffi::'!|uxiT. rama de zors dd6 csmara, 

-Lo..n -Jot"Eao 
suficiente,



COMISSAO PERMANENTE DE UCITA9AO - PREGOES ELETRONICO E PRESENCIAL
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3'2' No(s) exercicio(s) seguinte(s), a execugSo do contrato ficard assegurada i despesa,periodo de sua vig€ncia, mLoiantl'a emiss5o i conta oo Lien ento de Despesa adequado daOrga mentd ria respectiva.

no
Lei

4. CONDrgoes pnne PARTTCTPA9AO

4'1' PoderSo participar deste PregSo os interessados que atenderem a todas as exig6ncias,inclusive quanto i documentaEdo, constantes deste Edital e seus Anexos, e que detenhamatividade compativel e peftinente com o seu objeto;

4'2' EstarSo impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processolicitat6rio, os interessados que se enquadrem em ur., ou r.is, das situag6es a seguir:

a) empresas em estado de fal€ncia; de concurso de credores, dissolugdo ou liquidag5o;

b) cons6rcios de empresas, quarquer que seja sua forma de constituig5o;

c) empresas que tenham sido declaradas. inid6neas por. qualquer 6195o da Administrag5oPriblica, direta ou indireta, Federat, Estaduit ;; M;;i".p;t, g9, como as que estejam punidas,com suspensSo do direito de contratar ou licitar com a Administragdo p6blica;

d) servidor de qualquer 6195o ou entidade vinculada ao 6rgdo promotor cta licitagdo, bemassim empresa da quat tat ser idor seja s6cio, jird;;i; ou responsSvet t6cnico;

a1ljr?"-Tjginasao 
na licitag5o importa total e irrestrita submissdo dos proponentes ds condigoes

s. Do CREDENCTAMENTO E REPRESENTA9Ao

e para cre ao pregoeiro, por interm6dio dee munido o credencie a pafticipar deste:TffT. ,'Jt1?il:,?:""ffi":H:sa dos

5'2' o credenciamento 6 condigSo obrigat6ria para a participagao das Licitantes neste preg5o nafase de lances, bem como praticar todos os'oemaiJitoi in"r"ntes a estJieftame, podendoutilizar como modero o estaberecido no Anexo rr oeltl Eoi6r;

5'3' o credenciamento far-se-ii por meio, de. instrumento pribrico de procurag5o ou instrumentopafticular, neste riltimo caso ac lmpanhado de copia oo-co-ntrato social vigente da empresa querepresenta' com poderes para formular ofertas e'tances-Je pregos, oferecer recursos e desistirdeles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente,procuragSo ou carta de credenciamento firmada p"io i"p*rentante legal da empresa, nos termos



, documento esse a ser apresentado, visando
poderes ao representante a ser credenciado.

delegados, inclusive os de firmar declarag6es,
todos os demais atos peftinentes ao certime.
assemelhado da empresa proponente, deverd
rato Social, no qual estejam expressos seus
em decorr€ncia de tal investidura;

o modelo o estabelecido no Anexo flf, deste

5'5' A Proponente que n5o trouxer o documento referente ao credenciamento, n5o terd suaproposta por escrito invalidada, mas ndo. poderd participar das fases de lances, pode at6 serdeclarada vencedora, desde que nenhum lance. u".oir r-ui"re, em menor prego, a sua propostapor escrito ou que as demais proponentes venham a ser desclassificada(s), sucessivamente, nahabilitagSo;

5'6' Nao serd admitida a participagSo de um mesmo representante legal e/ou procurador paramais de uma Licitante;

5'7' Nao serd aceita., em. qualquer hip6tese, a pafticipagSo de licitante retardatdria, a ndo sercomo assistente ao ato prjblico

6. DA APRESENTA9AO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6'1' A reuniSo para recebimento e abertura..dos envelopes contendo a proposta de pregos e osDocumentos de Habilitagdo serii priblica, dirigida peto-eiegoeiro, em conformidade com esteEdital;

6'2' o representante legal da licitante deverd entregar os Envelopes ..proposta de pregos,, e"Documentos de Habiritagdo", em paper nao transfai"ni"'"ieparaoos;

9.-3. O envelope da proposta de pregos deverd
informa96es:

CAMARA MUNICIPAI DE LAGARTo
POSTA DE PRE9OS
f)2l2or3
licitantel
da empresa licitantel

COMISSAO PERMANENTE DE UCITAQAO - PREC,6ES ETETNoUCO B PRESENCIAL
P.T11 

l{9!r-u S"lt ora da piedade, 97 _ CEp:49.40O400 _ Lagarto/SE
CNPJ: 16.212.094/0001_00 TELEFAX: (79\ 3631_5252

ser apresentado, contendo as seguintes



COMISSAO PERMANENTE DE LICITAqAO - PNTCOTS ETBTROUTCO E PRESENCIAL
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CNPJ: 16.212.094/0001_00 TELEFAX (79) 3631-5252

6'4' o envelope dos Documentos de HabilitagSo deverd ser apresentado, contendo as seguintesinformagdes:

cAunna MuNIcIPAL DE LAGARTo
ENVELOPE N.o O2_- DOCUMENTOS DE HABILITA9AO
EDITAL DO PREGAO NO O2l2O13
[Raz6o social da empresa licitante]
[Enderego, telefone e fax da empresa licitante]

6'5' N5o serd admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletronico ousimilar;

6'6' Ap6s o recebimento dos envelopes, n5o serSo aceitas juntadas ou substituigdes de quaisquerdocumentos, nem a retificaEdo de piegos ou conOigdeq 
--- '

6'7' o recebimento dos envelopes n6o conferirS ds proponentes qualquer direito contra a camaraMunicipal, observadas as prescrig6es da regisrag5o 
"lpllin.".

7. DA PROPOSTA DE PRE9OS

7.1. o envelope "1", com o titulo "pRoposrA DE PRECOS", deverS conter:

7.I.I.
salvo s), redigida com clareza, em lingua portuguesa,

entreli rente, sem alternativas, emendas, rasuras ou

legalm legal da empresa licitante ou por seu preposto,

mos, por extenso, cotados em moeda nacional e
com
95o,
esta
em

7't'3' RazSo Social e CNPJ, enderego completo, telefone/fax para contato, no da conta corrente,ag€ncia e respectivo Banco e, se poisivel, correio etetronico (e-mail);

7'L'4' DescrigSo detalhad-a do objeto da licitagSo, observando-se as especificagoes contidas noAnexo I, - Termo de Refer€ncia;

7't'5' o prazo para apresentagSo do veiculo objeto desta licitagdo serd de, no mdximo 30(trinta) dias consecutivo, contado! da data de assinitura do contrato;

7't'6' Prego total mensal estimado do item e global anual estimado da proposta, em moedacorrente nacional, admitindo-se, somente, duas casas decimais, em algarismo e por extenso;

7'l'7' Existindo discrep6ncia entre os valores unitdrios e totais, prevalecer6o os unitdrios e,havendo discorddncia entre os valores em algarismo, 
" 

porLrtenso, prevalecerao estes riltimos;

l^1;,?:j^r.-?:":::.:-"ri:. !I": g irreajustdveis durante a visencia do contrato, e deverdo trazerinclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras oeip"l.'r, i""i"ri"r''j"i6id;ftH;



COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PREGOES ELETRONICO E PRESENCIAL

f_ryfl9qa Sentora da piedade, 97 _ CEp: 49.400_000 _ Lagarto/SE
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7.2. A simples pafticipag5o neste ceftame implica:

a) a aceitag5o de todas as condig6es estaberecidas neste pregdo;

b) que o prazo de validade da proposta 6 de.60 (sessenta) dias, contado cta data estipuladapara sua entrega, o qual, se maior, deverd sei explicitiOo na proport.. Caso o referidoprazo nao esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo serd considerado comoaceito para efeito de Julgamento;

8. DOS DOCUMENTOS DE HABTLTTA9Ao

8.1. DA FORMA DE APRESENTA9AO

incluir no enverope no "2", com o tfturo - DocuMENTos DEdocumentos em originar, por quarquer processo oe c6pia uriunt".oupor servidor da cdmara ou publicag5o em 6196o da Imprensa oficial;
8'1'2' caso as c6pias dos documentos. venham acompanhadas dos originais, estes fltimosdeverSo vir fora do envelope de documentagao a fim de e-uit". transtornos e facilitar os trabalhosdo Pregoeiro.

8.2. DA HABTLTTA9Ao runiorca
8'2'1' Registro Comercial, no caso de empresdrio individual; ou Carteira de ldentidade no casode pessoa fisica;

cial em vigor, devidamente registrado, em sede Sociedades An6nimas, acompanhado de
no qual deverd estar contemplado, dentre os

esma natureza ou compativeis com o objeto da

8'2'3' Decreto de autorizagSo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira emfuncionamento no Pals, e ato de registro ou autorizagSo para funcionamento expeoido pelo 6rgdocompetente, quando a atividade assim o exigir;

8.3. DA REGUTARIDADE FISCAL

8.3.1. Alvard de Localizagdo e Funcionamento;

8'3'2' Prova de inscrigao no cadastro Nacional de pessoa Juridica (cNpJ), do Minist6rio daFazenda; ou no caso de pessoa fisica prova de inscrigSo no cadastro Nacional de pessoa Flsica(cPF)

8'3'3' Prova de inscrigSo no cadastro de contribuintes Estaduar ou Municipal, se houver, relativo
::j:Htlflou 

sede da Licitante, peftinente ao seu ramo de atividade e cbmpativeriom 
" "oj"i"

8'3'4' Prova de reqularidade relativa i..seguridade social (INSS), atrav6s de certid5o Negativade D6bito - CND, d6ntro do prazo Oe vatiOade;
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8.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS
Econ6mica Federal (CEF);

CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa

para com as Fazendas: Federal, mediante ae D6bitos relativos a Tributos Federais e Divida
Fazenda Nacional da
RF no.3, de 22/L ela
Estadual, median da
zenda Estadual do ilio

apresentagSo da Certiddo Negativa de Ddbitos
spectivo do domicilio ou sede do licitante;

8'3'6' Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante aapresentagSo de certidSo negativa, nos termos oo tituto VII-A da consolidagao das Leis doTrabalho, aprovada pero Decreto-Leina s.4s2, de td de rniio o" rgqa." aNij- 
'

a3'7' A comprovagSo de regularidade fiscal das microemp.resas e empresas de pequeno poftesomente serd exigida no caso de virem-a- ser a(s) adjudicateiria(s) deste certame, nos termos doaft.42 da Lei Complementar no L23/2OO6;

8'3'8' As microempresas e empresas-d_e pequeno pofte deverdo, no entanto, apresentar osdocumentos elencados nos subitens 8.3.2 a a.g.o oeste-Edit"l, mesmo que contenham algumarestrigSo;

g5o, no prazo previsto no subitem g.3,g,1.1,
6es), sem prejulzo das sang6es previstas no art.

convocar as Licitantes remanescentes, na
tagSo(6es), ou revogar a licitagdo.

8.4. DECTARA9AO RELATIVA A TNNSALHO DE MENORES

8'4'1' DeclaragSo firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo v deste Edital,expressando que nao possui menor de dezoito 
"nor "r trauatno noturno,- p!.]boro ou insalubre,e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condig5o de aprendiz, a paftir dequatoze anos;

8.s. DA QUALTFTCA9AO ECON6MTCA FTNANCETRA

8'5'1' Certi e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica' ou ial, expedida no domicflio da pessoa fisica. No caso dodocumento nao fixar prazo de validade, o mesmo serd considerado 30(trinta) dias
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9.1.2. .Prova de possuir na data da abertura habilitageo, Capitat SocialIntegraliza do valor de 10olo (dez por cento) do admitida a sua atualizag6oat6 essa data, atrav6s de Indices oficiais, poOen b a forma de qualquer dasmodalidades a saber:

a) certidSo de breve relato expedida pela Junta comercial ou;
b) tiltimo instrumento de alteragSo contratual, relativo ao capital social integralizado ou;
c) patrim6nio liquido, demonstrado atrav6s de balango, apresentado na forma da lei.

8.6. Os documentos emitidos via Interne
reprogrSficas dispensam a necessidade de
deficidncia nas informag6es constantes no d
validade, os mesmos poderdo ser obtidos via
regularidade. A C6mara ndo se responsabil
eletr6nicos de informag6es, no momento da ve

8'7' Nao serSo aceitos protocolos de entrega ou solicitagSo de documento em substituig5o aosdocumentos requeridos no presente Editar e ieus .nu"or; '-

8'8' Promovida i homologagSo da licitagSo, esta serd devidamente comunicada a todos oslicitantes, ficando os documentos das demiis empresas interessadas em poder do pregoeiro (soba suarda da com.is.se_g_91,!igitasdo), pero prazo de ls-(;;i;i oi.rl-ii.dos os quais adocumentagdo deverd ser retirada, iobpena de inutirizagdo.

licitagSo na condigdo de pessoa fisica somenterelacio :9.2.1_ Carteira deFisica ND do INSS; 8.3.5_l; 8.4. Menores; 8.3.6 CND
tos Im CertidSo Negativa de

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITA9AO

9'1' No local, dia e hora indicados no predmbulo deste Edital, serd aberta a sessao deprocessamento do PregSo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;

9.2. Ap6s a fase de , o pregoeiro procederd d abertura dasPropostas de Preeos, a condrmioao! Jas-p.port., .orn osrequisitos estabelecido io e seus anexos, com a conseqUentedivulgagSo dos pregos c dos;

propostas ser5 adotado o crit6rio do MENOR
para a prestagdo dos servigos, as

de desempenho e qualidade dLtinidos
bilidade dos pregos propostos com os

9'4' serSo qualificadas pelo Pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que apresentar
:J.:".*::1j"^T:i:i_|:s:,.:a_Tllormidade-com o Rnexo-r, e as demais r-iiitantes que tenham.p'.:ryostasemva|oressucessivosesuperioresemat6fi%1i;;porcento)ide
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menor pre9o. Para julgamento e classificagSo das propostas serS adotado o crit6rio de menorprego por itemi

9'5' Ndo havendo pelo .menos 03 (tr€s) propostas de pregos na condigeo definida no itemanterior, serSo sele.cionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, at6 o mdximo de03 (trds), independentemente do valor. l\to caso oe emfaie nos pregos, ser6o admitidas todas aspropostas empatadas, seja qual for o nfmero de licitantes, ou, conforme o caso, por meio dosprocedimentos elencados nos subitens g.5.1 a g.5.3 deste Editali

;,':"JTillX :: ff .Hff;e","i;Ii, 
;;

uelas situag6es em que as propostas
no pofte sejam iguais ou at6 5olo (cinco

9'5'2' Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, ser6o adotados osseguintes procedimentos :

9'5'2'1' A microempresa ou empresa de pequeno pofte, mais bem classificada, poderdapresentar proposta de prego inferior dquela considerada de menor prego, para determinagdo daordem de oferta dos lances;

presentagSo da proposta da micro pequeno
9.5.2.1 acima, ser6o convocadas d ryentura,do subitem 9.5.1 deste Edital, , para o

9'5'2'3' No caso de equival6ncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas depequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, serdrealizado sorteio entre elas, para que se identifique aqueta que primeiro poderd apresentarmelhor oferta;

?'?'?'!'Na hip6tese 
99 l:9-"t9enag5o.das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1 a9'5'2'3 acima, serd considerado o valor ub."iuniuoo p"r" propilsta oiigin.ir"nte de menorprego;

9'5'3' o disposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente se aplicard quando a melhorofefta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa o, empresa de pequeno porte;

9'6' caso duas ou mais propostas escritas- apresentem pregos iguais, serd realizado sorteio,tamb6m, para determinagSo da ordem de oferta oos tancJs ou, conforme o caso, por meio dosprocedimentos elencados nos subitens g.5.1 a g.5.3 deste-ioitut;

9'7' o Pregoeiro convidarS, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3 a9'6, a apresentar os lances verbais, a comegar pela autora'da proposta escriti de maior prego,seguido das demais, em ordem decrescente d-e valor;

9'8' o Pregoeiro poderd, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o
:*::r,"p^"j::,":::*':,::t11 rJllgi9 oos^F;.."1 ."_JLnt" pr6via iomunicaeao ds Licitantese concorddncia destas e expressa mengeo na Ata iut"rraol
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9.9. Somente serSo aceitos lances cuios valores sejam inferiores ao 0ltimo apresentado;

9'1o' No tocante aos pregos, is propostas serSo verificadas quanto i exatiddo das operag6esaritm6ticas que conduziram ao valor total do item orgado, procedendo-se is correg6es no caso deeventuais erros' tomando-se como corretos os prlgos unitdrios e por 
-eiirito. 

As correg6esefetuadas serSo consideradas para apurag5o do valor d'a proposta;

9.11. seraS(5o) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor prego (por item);

9'L2' A etapa de lances serd considerada.encerrada quando, indagadas pelo pregoeiro, todas asparticipantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou quandoencerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.g;

verificada pelo pregoeiro a conformidade entre
e o valor estimado para a contratagdo, ficando
) superior(es) ao(s) estimado(s) no Termo de
orrespondente(s);

9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o aaceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto 
. 
e o_motivadamente, a respeito, ficando vedada a ici:ltadao de propostilsy, co ;isuperior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Refer€hcia - Anexo I 

-deste 
s)correspondente(s);

9.
se de pequeno porte mais bem classil;s.6.,r,
mi s) proposta(s), no prazo mdximo de 5 (cincbi

no a de preclusSo, de acordo com o estabelecido
6;

9'16' o Pregoeiro poder5 negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas ir redug5odo prego;

final(is) classificada(s) em primeiro lugar, ap6s
s) o(s) envelope(s) contendo a documeitagdo'de
) formulado, para confirmagdo das suas condig6es

9'19' Todas as propostas e os documentos de habilitagSo serao rubricados, obrigatoriamente,pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representanles legais das Licitantes presentes dsessSo deste PregSo;

9'20' Ultrapassada a fase de aniilise das propostas e abertos os envelopesDocumentagSo, nao caberd desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com
contendo a
a proposta,salvo em raz5o de fatos superuenientes ou so conheciooJip6s;jrrg;;;;;;
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9'21' o er das sess6es, serS lavrada Ata de Reuni5o, paraassentame
de Apoio " :i:',ffxT#ffi,:::Ts ffi[ffi::T:"3:,1?""""'oeiro, 

equipe

?'22' Toda e qualquer declaragSo feita pelos representantes legais e/ou procuradores dasLicitantes deverd constar em Ata. N5o ierii validade qualquer iecramaEao posterior sobreassuntos relacionados com a sessSo respectiva ;ue n5o tiverem registro na referida Ata;

9'23' constatado o atendimento aos requisitos de habilitagSo previstos neste Edital, a LicitanteseriS habilitada e dectarada vencedora do(s) item(s) orertiJo(s);

9.24. SerSo consideradas inaceitdveis as propostas que:

a) oferegam pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes;

b) contiverem cotagSo de objeto diverso daquele requerido nesta licitag6o;

9.25. Caso h
a1s1. mesmai ::fli:i"::"Sff3;J#"0::':t;,i;":[:3T':?
verificagSo dcrassificisso, H#:TE:::l, ou acordo com a ordem de

9.pr todas as Licitantes inabilitadas, o

u ,os do aft. 48, S 30, da Lei 8.666/93
es propostas ou nova documentagdo,

9'27' Para fins de julgamento das propostas dever5o ser considerados os pregos referentes aoAnexo I deste Edital.

10. DO RECURSO, DA ADJUDTCA9Ao E DA HOMOIOGA9Ao

vencedora pelo pregoeiro, qualquer Licitante
intengSo de recorrer, com registio em Ata da
cafta de credenciamento ou procurag5o com

ecurso, no prazo de 03 (tr€s) dias 0teis, ficando
apresentar contra-razdes por igual prazo, que
nte, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

1o'2' A falta de manifestagSo, imediata e motivada, da Licitante impoftard a decad€ncia dodireito ao recunso, € El adjudicagSo do. objeto oa riiitigao pelo pregoeiro a vencedora e aoencaminhamento do processo i autoridade compe tenttp;;; homorogagEo;

1o'3' o acolhimento do recurso importard a invalidagSo apenas dos atos insuscetiveis deaproveitamento;

1o'4' os recursos e as contra raz6es interpostos pelas Licitantes dever5o ser entregues no setorde Protocolo desta c6mara, no prazo estabelecido no item 10.1, das 07:00 is 12:00 horas,diariamente, exceto aos sdbados, domingos e feriados;

l1



MI.JNICiPIO - SERGIPE
. CAMARAMTJNICIPALDELAGARTo

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PNTCOTS TIETNONTCO E PRESENCIAL
Praga Nossa Senhora da piedade, 97 _ CEp: 49..000_000 _ Lagarto/SE

CNPJ: t6.2t2.094/000t -00 TELEFAX: (79) 3631 _5252

1o.5- Interposto o recurso, o pregoeiro poder6 reconsiderar a sua
devidamente informado, i autoridade competente;

decisSo ou encaminhS-lo,

1O'6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicarai o objeto do ceftame d Licitinte vencedora e homologard o procedimento;

1o'7. o recurso terS efeito suspensivo e o seu acolhimento importard a invalidag6o dos atosinsuscetiveis de aproveitamento.

11. DO CONTRATO

11.1. Dos Prazos e condig6es para assinatura do contrato

11.1.1. Uma vez homologado o resultado da licitagSo pela autoridade competente, a Licitanteadjudicatiiria terd o prazo de at6 05 (cinco) oias, ap6s convocagao, para (a assinatura doinstrumento Contratual correspondente, conforme Anexo VI - Minuta do Contrato, e a retirada darespectiva Nota de Empenho). A crit6rio da- Cdmara, este prazo poderd ser prorrogdvel, por
apenas uma vez, sob pena de decair o direito i contratagdo.

11.1.2. Se a Licitante adjudicatdria, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo
apresentar situagSo regular, bem como apresentar recusa d assinatura do contrato, no prazo
fixado, decaird do direito i contratagSo, ficando sujeita as penalidades previstas no aft. 7o, da Lei
Federal no 10.520/02, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominag6es legais;

11.1.3. ocorrendo essa hip6tes.e, o processo retornard ao pregoeiro que convocard as Licitantes
remanescentes e, em-sessSo priblica, procederd ao exame dal demais propostas, bem como da
habilitagSo de seus ofeftantes, segundo a ordem da classificagSo, at6 qr"'ur" proposta atendaintegralmente ao Edital, sendo a sua autora declarada vencedora e convocada para assinar o
Contrato.

11.2. Da vig€ncia do Contrato

tL.z-L. o prazo de vigGncia do contrato dar-se-d a partir da data de assinatura at6 o dia 31 de
dezembro de 2013, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perlodos de 12(doze) meses
at6 o limite de 60(sessenta) meses, na iorma'oo a-rt. 57, inciso II da g.666/93.

11.3. Dos acr6scimos ou supress6es do Contrato

11.3.1. A crit6rio do CONTMTANTE e em fungSo das necessidades dos servigos, a CoNTMTADA
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es at6 25o/o(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FTSCALTZA9AO

1?.1. A execugSo do presente Contrato serd fiscalizada pelo secretdrio de controle Interno desta
Cdmara, com autoridade para exercer, em nome desta C6mara, toda e luatquer ag5o de
orientagSo geral, controle e fiscalizagSo dos servigos contratados, conforme consta do Anexo VI -
Minuta do Contrato.
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13. DO PAGAMENTO

13'1'1' Eventuais pagamentos efetuados a maior ou a menor em virtude de erro no faturamento,podereo ser compensados nas faturas seguintes.

13'2' Na hip6tese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validadeexpirada, o pagamento ficar5 retido.l6-j-?ryl.entagao oe novos documentos, dentro do prazode validade, nao cabendo ao coNTMTANTe nennur. ."rponsabilidade sobre o atraso nopagamento;

pagamentos estiverem retidos,
liberagSo dos seus cr6ditos, o

NTE, ficando assegurado e
ento dos servigos efetivamente

14. DOS REAJUSTES DE PRE9OS

11ii;fl:i'i,T:j$ ;TH to, permanecerao irreajusrdveis durante a visencia
acordo com a u"ii"Eao oo i ,33iT3ll;ff.#:%"ffffT:#:. reaiustao5s, ae

gos a
serSo
doa
razdo

14'3' A coNTMTA?o-:9tlg::.e a- repassar ao CoNTMTANTE .todos os pregos e vantagens,ofertados ao mercado, sempre que esses forem r.i. u.ntaiosos, do que os vigentes.
15. DAS CONDrgoEs DE RECEBTMENTO DO OBJETO

15'1' O seu recebimento dar-se-ii de acordo com o art. 73, inciso I, letra ..a,, e '.b,,, da Lei8,666/93, com alterag6es posteriores;

15'2' o objeto executado em desacordo com o estiputado neste instrumento e na proposta croadjudicatiirio serd rejeitado, parciar ou totarmente, conforml o caso;

l"';3;f,!::i[::j:: 'Loj:*::":: I::Tlr-1r*':r.q Anexo r s'o meramente estimativas,enre esumattvaspodendo ser alteradas, ara mais ou para menos, de acordo com as necessidades desta c6mara;
l3



MTJNICiPIO DE LAGARTO - SERGIPE

.o',rroo**ro*ffi Mil^t#jl-?&Hgtfff*rcoEpREsENcrAL
Praga Nossa Senbora da piedade, 97 _ CEp: 49.400_000 _ Iagarto/SE

CNPJ: 16.212.094/0001_00 TELEFAX: (79)3631_5252 -

15'4' Caberd ao controle Interno, o recebimento e a atestageo da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)correspondentes aos servigos executados, em pleno acordo .or i6 
"ip"iifi."g6es 

c-ontidas noAnexo I deste Edital.

16. DAS SAN96ES ADMINTSTRATTVAS

16'1' Iniciada a sessSo do pregSo, ndo cabe desist6ncia das propostas ou lances e a proponenteque se recusar a.cumprir a obrigagSo, bem como vier a faz€-lo fora das c6nOiEOer eespecificag6es por ela propostas inicialmente, estard sujeita, de acordo com a gravidade da faltae a crit6rio da c6mara, as seguintes sang6es administraiivas:

16.1.1. Advert€ncia;

16.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2;

16'1'3' suspensSo temporSria de participar de licitagdes e impedimento de contratar com aAdministragSo;

16'1'4' DeclaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo p6blica.

16'2' A multa a que se refere o item anterior serd aplicada at6 o limite de 20olo (vinte por cento)do valor da adjudicagSo e, no caso de atraso ndo justificado devidar"nt", ioLrar-se-d 1olo (um
f o valor da respectiva Nota de Empenho, o que nbo impedi.g, a ciiteriooa as demais sang6e^s a que se refere o item i6.1, podendo a multa serde os devidos pela cemara, ouioor.oa diretamente'd'a empresa, amigdvelou

promovida a reabilitag5o perante a pr6pria autori

16'4' A aplicagSo das penatidades serd precedida da concessao da oportunidade de ampla defesapor parte da adjudicatdria, na forma da lei.

17. DAS DrSPOSrgors rrruers

17'1' At6-02 (dois) dias riteis, antes da data fixada parta abertura da sessdo publica, nos termos
9u.?.tt' 12 do.regu.lamento da licitagSo na Modalidade de pregdo, qualquer pessoa frsica oujuridica, poderii solicitar esclarecimeitos, providdncias o, irprgnar o ato convocat6rio destePregSo;

17'l'L' A apresentagSo de impugnagSo contra o presente edital deverd ser protocolada no Setorde Protocolo desta cSmara, no hordrio das 07:06 ds rz:oon, diariamente, Lxieto aos sdbados,domingos e feriados;

L7.L.2. O
requeridas,

esclarecimento de drjvidas e informaq6_es, sobre o presente Edital, poderdo serpor escrito, ao Pregoeiro ou Membros di Equipe oe apoio no s"tor. de protocolo desta
l4
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C6mara, no hordrio das 07:00 is 12:00horas, diariamente, exceto aos sdbados, domingos eferiados, inclusive, pelo telefone 79 3631-5252;

L7'L'3. o Pregoeiro decidird sobre a impugnagSo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deacordo com o art. 12 do regulamento da licitagdona t,tod'atidade pregdo;

17'l'4' Caso seja acolhida i impugnagSo contra o ato convocat6rio, serd designada nova datapara a realizagSo do certame;

17'2' Qualquer modificagSo no Edital serii divulgada pelo mesmo instrumento de publicaggo emque se deu o texto original, reabrind-o-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,inquestionavelmente, a alterag5o ndo afetar a formulagdo das propostas;

17'3' caso a adjudicatdria n5o comparega para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05(cinco) dias consecutivos do recebimento io aviso da adiudicag5o, ou, q,ianJo convocada dentro
sentarsubstit LJi,"#,"t;faz6-lo s de suasmelhor ilidade da
ilitat6rias, ou revogard o processo Licitat6rio,

, poderSo ser apresentados em original, por
competente ou por servidor da C6mara ou

que forem de emissSo da pr6pria proponente,
apel timbrado da Licitante, registrai o'n0mero
eu representante legal ou preposto legalmente
Pregoeiro dispensa a autenticagdo em Lart6rio;

L7'4' As normas disciplinadoras desta licitagdo serSo interpretadas em favor da ampliag6o dadisputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que n6ocomprometam o interesse p0blico, a finalidade e a seguranga da contratagao;

17'5' o resultado do presente ceftame.ser6 divulgado no euadro de Avisos desta cdmara, bemcomo os demais atos peftinentes a esta licitagdo, pissiveis dL divulgageo;

17'6' A(s) vencedora deverd(Eo), durante a sua execugao, manter ascondig6es de habilita na licitiEeq sendo que somente poderd haversubcontratagSo at6 o li
e expressa autorizagdo ta por cento) do objeto contratual e mediante pr6via

17'7' A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condigoes os
lcltilcjaos o.u supress6es de at6.256h do objeto ri6iiaJJ,'nos termos do g1o, artigo 65 da Lei no8.666/93 e alterag6es posteriores;

17'9'-o- Edlta! completo serd disponibilizado e retirado gratuitamente (mediante o fornecimentode 1 cD-RoM), na sala da comissSo Permanente de Licitagdo, ono" I"rio-Ji"rtados todos os
::".:.,i::j:",1t^":,-:::o,^.9t1.'!*,or petos interessaaoi, 

"riinoo 
disponivet para atendimento nosdias fteis, das 07:00 is 12:00 horas, na sede da LicitagSo, oescritos no pr"aroulo deste Edital;

l5
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L7'9' o Pregoeiro, no interesse priblico, poderii relevar omissdes puramente formais, desde quen5o reste infringido o principio oa vincutigao atin;;;r"nio convocat6rio;

17'rr' As Licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas propostas ea camara Municipal, nao 
. 
serd, em nenhum 

' caio, .re.spo-nsdvel por esses custos,independentemente da condugdo ou do resultado oo proiesso ricitat6rio;

L7'r2' As proponentes sao responsdveis pela fidelidade e legitimidade das informag6es e dosdocumentos apresentados em qJatqu-r fase da li;it;F;;-

,T.ito?;rlt:" TJ;:*"" "#?tj uer rato superveniente q-ue impesa a
primeiro dia ritir sub_seqtiente, T",""1Hffji',.J.S:"r#?['j::'i""r3:1r:n5o haja comunicagdo do preg 

,

17'L4' Na contaoem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-i5 o dia do
[:flHit'uir-se-]ii 

o do vencimento. so r" inici.r 
";;;r os prazos em dias de expediente na

L7.L5. O desatendimento
da Licitante, o"io" q,",": :;:ff#:i"J!;lrl:HiXfi#:"'Jff:.#"JJ:proposta, durante a realiza o pregdo;

17'16' A apresentagSo da proposta implicarii pleno conhecimento e aceitagao, por parte daLicitante, das condig6es estaberecidas neste Editai e seus Anexos;

L7'r7' Nenhuma indenizagSo serd devida is Licitantes pela elaboragdo e/ou apresentageo dequaisquer documentos relativos a esta licitagdo; 
--.'--- r

17'L8' A homologagao do resultado desta licitagSo n5o impricarii em direito i contratag6o, salvodisposigSo em contr6rio;

17.19. o inicio dos trabarhos poderd ser prorrogado a crit6rio do pregoeiro;

L7'21' os casos omissos ser5o resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio;
17.22. A CSmaIa Municipal reserva_se o direito de:

16
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a) revogar, no. todo ou em pafte, sempre que forem verificadas razdes de interesse p6blico,decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitat6rio, quandoconstatada ilegalidade no seu processamento;

b) alterar as condig6es deste Edital, reabrindo o prazo para apresentagdo de propostas, naforma da legislagSo, salvo quando a alteragSo nao'afeiara formulagdo das mesmas;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso priblico, a nova data.

t7'23' A c6mara Municipal poderd cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, emdecorroncia desta licitagSo e rescindir o .orr"rponoLniu contrato, independentemente deinterpelagSo judicial ou extrajudicial, ficando asseguiado o lontradit6rio e o direito de defesa:

a) for requerida ou decretada a falGncia ou liquidagSo da contratada, ou quando ela foratingida por execugSo judicial, ou outros ratos que comprometam a sua capacidadeecon6mica e financeira i

b) a contratada for declarada inid6nea ou punida com proibigdo de licitar ou contratar comqualquer 6rgdo da Administragdo p0blica;

c) em cumprimento de determinagSo administrativa ou judicial que declare a nulidade daadjudicagSo.

17'24' Em caso de concordata, o contrato poderii ser mantido, se a contratada oferecergarantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfat6rio cumprimento dasobrigag6es por ela assumidas;

L7'25. A camara e as licitantes do certame elegem o foro da cidade de Lagarto, para dirimirqualquer questSo relacionada com o presente Edital.

Lagarto, SE 05 de julho de 2013.

l7
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

n

PROJETO BASICO

I. OBJETO
Locag6o de velculo tipo sedan.

II . PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
A locagSo deverd obedecer, obrigatoriamente, os seguintes termos:

contadas a partir da data da assinatura do contrato.

Contratante, a qual poderd, ju
falhas ou irregularidades que
mesmo substitui-lo por outro
consecutivos, contados a partir do

contrato;

roubo e sinistro, bem como as respectivas taxas administrativas ou que n5oincidirem no seu acionamento, bem como despesas com a franquia.

de imediato as reclamag6es;

deste instrumento e da proposta apresentada;

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuaii rathas nt .*d#o dastarefas fora das suas especificagdes;

ou a terceiros em. razdo de agdo ou omissdo, dorosa ou curposa, sua ou dosseus prepostos, independentemente de outras cominag6es .onfiiuui, oulegais a que estiver sujeita;

seus empregados quando da execugS0 
-dog servigos, que prejudiquem oupossam vir a prejudicar a qualidade, eficiencia, Enc3cii 

" "rd1iuio-JJ" 
oo,seruigos;

certame ricitat6rio, durante a execugdb deste .onir"Loo;
l8
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em gue se verificarem m6 prestagSo dos servigos no decorrer da execugeo docontrato;

sua culpa ou dolo na execug5o do contrato;

c6mara a que esta afetj o contratado, para o fiel desempenho dos servigos,observando sempre os crit6rios oe quitiiaoe, eficiencia, eficdcia e efetividadedos servigos;

e da Agencia Nacional de Transportes Terrestres e outros Oige;ii fue estiverafeto;

pafte do objeto do contrato, sem pr6vio consentimento da contratinte;-'

responsabiridade da coNTMTADA para outras entidactes.

ocorrencia de quarquer ato ou fato que imprique em situageo irregurai; 
-

obra;

conformidade com o que deter tina o fabricante e/ou as necessidadespeftinentes ao uso.

6rg5os fiscalizadores e/ou autorizadores, necessdrias i locagao dos veiculos,ficando tamb6m d sua conta as despesas necessdrias e acess6rias,

rrr - PRAZO DE EXECU9AO

9 pl?1o^de execugSo dar-se-d a partir da data de assinatura at6 o dia 31 de dezembrode 2013, podendo ser prorrogado por iguais e suc"siiuos jeriodos, at6 o limite de 60(sessenta) meses, nos termoi do art. si, {a" i"i";l'gii,ilgs.

l9
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IV - PLANILHA

,^

ITEM 01
ITEM PRODUTO UN QTDE I VL. UNIT R$ VL. TOTAL R$

1

GASOILNA, SEIS MARCHAS

OBS:
O combustivel que ser6 utilizado
para abastecimento do veiculo 6
por conta da Contratante.

E necess6rio, um profissional
habifitado para lazer a entrega
do vefculo no local indicado be.m
como a busca do mesmo em
local tamb6m a ser indicado no
ato da solicitacSo-

UN 01 2.600,00 15.600,00

TO'l AL 15.600,00

TOTAL GEML ESTIMADOGLOBAL RI$
(quinze mil, seiscentos reais)
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ANEXO II

MODELO DE PROCUMGAo

PROCURA9AO

,.^\ Ref.: pREGAO pneseNcrAl N.o o2l2o13

(local e data)

(assinatura do s6cio-gerente o@
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MODELO DE DECLARA9AO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABITITA9AO

ANEXO III

DECLARACAO

Ref.: pREGAO pReseNclAt N.o o2l2013

ocial da empresa),

il'lliJ3l?t.i:.,ri:;
Identidade po

4o,vII,daLeiFedera|nooar-e@""[i3[3:%33'"15'ff3l"d*
plenamente os requisitos exigidos para a habilitagSo na iiliiagao modalioaie Fregao no o2/20t3da C6mara Municipal de Lagarto.

(local e data

(Nome e assinatura Oo rep

ObservagSo:

a) a DeclaragSo em epigrafe dever5 ser apresentada em papel timbrado dalicitante e estar assinadi peto reire-sentante tegar da empresa; e

b) esta declarag6o dever5 ser entregue no ato do credenciamento.

22
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ANEXO IV

MoDELo DE DEcLARAgAo DE rNExrsrENcrA DE FATos rMpEDrrrvos

RCf.: PREGAO PRCSENCIAL N.O O2l2O13

A empresa inscrita no CNPJ por

A

interm6dio do seu representante legal declara sob as penas
da lei, que, at6 a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao, no processo
licitat6rio' Declara-se id6nea para licitar e contratar com o poder p0blico e nao se encontra
suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrag6es Federais, Estaduais ou
Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar oco116ncias posteriores.

-de 
de

_ ( assinatura/carimbo )_
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PREGAO PRESENCIAL NO O2T2O:-3

ANEXO V

MODELO DE DECLARA9AO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

DECLARACAO

Ref.: pREGAO pneseNcrAl N.o o2l2013

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigeo de aprendiz - sIM ( ) NAo 0

de de 2013.

inscrita no CNpJ no 
A 

,
por interm6dio de seu ,"pr"runt!n"J:'T:"? ;ra) -s/,\ r ,
portador(a) da carteira de rao^i.r-l-^-' --, 

v' \q.r 'L r
e do CPF 10

o art. 26 da Lei no
de 1999, que nio
insalubre e n6o

. Representante legal
(carimbo e assinatura do resionsiivel legat)

(Observagso: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

A DeclaragSo em epigrafe deverS ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinadapelo representante legal da 
"rp."ri. 

---
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PREGAO PRESENCIAL NO O2I2OI3

ANEXO VI

CoNTRATO No _/2013

m a C6mara
A EMPRESA

mo objeto a

as necessidades d."t"PtttSj**;
fundamentado no pregio no O2l2OL3.n

n

i,,;fil|l*^I'jltt^:11-?E -lASARrg' 
EsrADo DE SERGTPE, Pessoa ruridica de Direito

l::i:.:"'l,Tkl?1fl1":"S:J:jitsi-'"_{;;Fd";,-;'n;;;;'r;l::iu".5'r'i'.8ifr3#i:?b:
::i:lii::^d::TlT-d::9ITI1I1ryr1, .""!t" it"-6;U;i,;;, ;;';J; "ffi;;;Ji"#'ii,,;Fraga Neto, portador da carteira de identidaa;;;-- '-''---";;i:_,=;;';;'"="Le u rr' Jose

e. dO Otttrn ladn I 

- 

vrr 1r- 

- 
te, do outro lado, a , Inscrita no CNPJ/MF sob o nocom sede na , neste ato representada por

_^ , brasileiro, portador Oa carteirl?Gntidade no10 ,-d;ili#ffi;ffiJ;"'d;i,1i1ff3'f,'i;l; em vista o ??t"r_;,.l5rrrdud rivNtt(AtAuA, tendo em vista _o que consta noprocesso no )(Xl2ol3, t€m, entre si, ajustado o pr"rani" contrato cle pRESTAcAo DF qFp\/r.nPRESTAGAO DE SERVTCO,

::""ri:::n""j:,,f.t::. normas das Leis n6" ro.lzollo-oi"iid;;i; ;d;.oZl;$""ru;'aiilJ,it":condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OB'ETO

1' Este contrato tem-por objeto a LocagSo de veiculo.tipo sedan, para atender asnecessidades desta CSmara, conforme especificag6es t6cnicas constantes do Anexo I deste

GLAUSUTA SEGUNDA - DA DOTA9Ao oR9AMENTARTA

2' As despesas oriundas do objeto deste contrato, correrdo i conta dos recursos orgamentdriosdo orgamento Programa de 2d13, oa c6mirail;ici;;t'lom ootagdo suficiente, obedecendo aseguinte classificagdo :

"-t*".ll!t] -"::r]:'?gl^r^".^n:ll"-!* a execusdo do contrato ricard assesurada mediante a
:S':?::j:"T*li:"=^T:?:F a co'nfi d; "il;il;.;":;H;"';""$n'"",11'"*:.n"j:T:.:Lei respectiva.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VATOR

3' Pela perfeita e fiel execugSo do objeto deste contrato, o CoNTRATANTE, pagarii aCONTRATADA, o valor de R$ _. (, . , 1 mensal onforme o (s) item (s)_,perfazendo mensalmente o valor global b" R$:_ ), conforme propostasda contratada em anexo at6 o t6rmino do contratol-
3'1' Nos pregos estSo incluidas todas as despesas de encargos sociais, fiscais e comerciais, bemcomo quaisquer outras indispensdveis ao pe*eito cumprimento das ooiigafoes decorrentes destecontrato, exceto os impostos e as taxas, quando aplicdveis, 

-;rt;; ;iq;tas dever6o estarinformadas separadamente.

CLAUSUTA QUARTA - DOS REAJUSTES E REVISAO OOS PRE9OS

4'1' os pregos dos servigos, objeto do contrato, permanecerSo irreajustdveis durante a vig€nciadeste contrato, no caso.de haver prorro^gag5o oo tontiato, os pr€gos poderdo ser reajustados, deacordo com a variagSo do indice do INPC registrado peraltinaaEao cetlrio viigur;
4't'2' se durante o periodo do contrato ocorrer aumento_de pregos no objeto dos servigos aserem contratados, €1rl conformidade ..9om a legislagdo b"riinintL, 

-is 
mesmos ser6oreadequados, a fim de manter o equilibrio 

"ionoiiiio:financeiro Ji-'"rp."r", devendo acomprovagSo ser feita.pela apresentagSo ao corurnnraruii, po. parte da CoNTMDADA, da razSoque autorizou o referido aumento;

4'3' A CoNTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os pregos e vantagensofeftados ao mercado, semple que esses forem r"ir u.ntaosos do que os vigentes.

clAusurA eurNTA - DA vrcENcrA

5'1' o prazo de vig€ncia do contrato dar-se-d a partir da data de assinatura at6 o dia 31 dedezembro de 2013, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos at6 o limite de60(sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II da g.666/93.

CI.AUSUU SEXTA. DAS OBRIGA96ES DA CONTRATADA

6'1' Na execugSo do objeto do presente contrato, obriga-se a CoNTRATADA a envidar todo oempenho e dedicagSo necessdrios ao fiel e adeti,uoo'.rrprimento dos encargos que the s5oconfiados, obrigando-se ainda a:

' Responder por todos os 6nus referentes is atividades ora contratadas, tais como encargos econtribuig6es sociais e tegais, impostos, seguros, seguro obrigat6rio cio veicuto, bem como,pegas, manutengSo preventiva e corretiva J demais Jespesas operacionais, administrativas elegais;

o Responsabilizar-se integralmente, pela disponibilizagao do objeto deste contrato;
o A CoNTMTADA deverd executar o objeto descrito no presente contrato e outros que,porventura, venham a ser fazer necessSrio durante o decorrer do periodo;
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o Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente d esta c6mara ou a terceiros decorrentesde sua culpa ou dolo na execugSo do contrato nao exctuindo ou reouzinJo essa responsabilidadea fiscalizagdo ou o acompanhamento pela Contratan[;- -

' Responsabilizar-se pela obtengSo de Alvards, Licengas ou quaisquer outros Termos deAutorizag'o que se fagam necessdrios a e"eiugao lo i-o]iii.to;
o Executar fiermente o objeto contratado e o prazo estipurado;

o Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, o objeto docontrato em que se verificarem vicios, defeitos ou inlorleg6es, durante o prazo de vig6ncia dagarantia dada, estipulada na proposta da Contratada ] 
--

' Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas e multas que incidirem na prestag5o dos servigos;o Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, atendendo de imediato asreclama96es.

CTAUSULA SETTUA - DAS OBRIGA96ES DO CONTRATANTE

7.L. o CONTRATANTE, durante a vig€ncia deste contrato, compromete-se a:
o Efetuar o pagamento nas condigdes e prego pactuados.

' Proporcionar i contratada todas as condigdes necess6rias ao pleno cumprimento dasobrigag6es decorrentes do presente contrato, consoante 
"rt"o"tu.u 

a t-ei no.1. 666/93;

' Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a.execugdo do presente contrato, quedeverd anotar em registro pr6prio, toJas as ocorr€ncias verificadas;

o comunicar a contratada toda e qualquer ocorr6ncia relacionada com a execug5o dos servigos,diligenciando nos casos que exigem'p.oviocnci., pru*nt:**, 
" 

.orr"tivas.

' Responsabirizar-se pero abastecimento de combustlver.

CLAUSUI.A OITAVA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA9AO

8' Na forma do que disp6e o artigo 67 da Lej no. 8_.666/93,fica designado o servidor(a) ocupantedo cargo de controle Interno, paia acompanhar e Rscatizar'execug6o do presente contrato.
8.1. A FISCALIZAQAO compete, entre outras atribuig6es:

r - solicitar e coNTRAIt?l-"_t:_us prepostos, ou obter da c6mara, tempestivamente, todas asprovid€ncias necessdrias ao bom andamento deste contrato;
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rr - Verificar a conformidade da execugSo contratual com as normas especificadas e se osprocedimentos empregados sdo adequados, para g"r.nii. - quatidade desejada;

rrr - solicitar, sempre que julgar necessdrio. a comprovagdo do valor vigente dos pregos;

rv - Anotar, em registro pr6prio, todas as ocorrdncias relacionadas com a execugao do contrato,determinando o que for necessdrio A regularizagilo oas raLnas ou defeitos observados.

8'2' A agSo da FIScALIzAeAo ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidadescontratuais.

clAusurA NoNA - DAs coNDrgoEs DE RECEBTMENTo

9' O seu recebimento dar-se-d de acordo com o art 73, inciso I, letra .,€t,,, ,.b,,, da lei g,666/93,
com alteragdes posteriores;

9'1' O servigo executado em desacordo com o estipulado no instrumento convocat6rio e naproposta do adjudicatiirio serii rejeitado parcial ou totaimente, conforme o caso;

9'2' caberd ao Responsiivel pelo controle Interno, da GoNTRATANTE, o recebimento e aatestagSo da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) corresponduntur ao executado, em pleno acordo comas especificag6es contidas no Anexo I deste Contrato.

GLAUSULA DECIMA - Do PAGAMENTo

1o'1'l' Eventuais pagamentos efetuados, a maior ou a menor, em virtude de erro nofaturamento, poderdo ser compensados nas faturas augrinl"r;

1o'2' Na hip6tese de estarem os documentos discriminados no item 10.1 com a validadeexpirada, o pagamento ficard retido at6 a-apres"ni#o o" novos documentos, dentro do prazode validade, nao cabendo ao coNTMTANte nennur. 
-rurponsabilidade 

sobre o atraso nopagamento;

que os pagamentos estiverem retidos,
bil__pTa liberagdo dos seus cr6ditos, o
NTMTANTE, ficando assegurado A
pagamento dos servigos efetivamente

1O'4' No caso de pagamento n5o ser efetuado.no prazo acima fixado, tendo o CoNTRATANTE
ff:3,?.:',:':,:: .i:i:?:,^ylj:'^::g"l'.,: !:;l^1,.1?Ii1qr -desde a data prevista para a suatiquidas'o at6 a data do efetivo p.g.'''"nlo 

" " 
io-riililia6o F"-i:jr,i,ll
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a) multa morat6ria de 2o/oi
b) juros morat6rios le l% ao mes, calculados pro_rata_die; ec) corregSo monetdria calculada pro-rata-die, com base na variagao do INpc;

1o'5' Nenhum pagamento serd efetuado e CONTRATADI-, enquanto pendente de liquidagdoqualquer ddbito referente d eventual irregularidade, inadimpldncia bu p"nj1iouou.

CI.AUSUU OECTUA PRIMEIRA. DAS SAN96ES ADMINISTRATIVAS

11' No caso de atraso injustificado ou inexecugSo, total ou parcial, do compromisso assumidocom o CONTRATANTE, as sang6es administrativas apticiaas i CONTnnfaOe ser5o:

I - Advert6ncia;
II - Multa;
rrr - suspensdo tempordria de participar de licitag6es e impedimento de contratar com aAdministragSo;
rv - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo prlblica;

11'3' serSo considerados injustificados os atrasos n6o comunicados tempestivamente ouindevidamente fundamentadosf ficando sua aceitagSo a crit6rio do CoNTRATANTE.

11'4' A aplicaEso das penalidades serd precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesapor parte da CONTRATADA, na forma da lei.

CIAUSUUA OECTUE SEGUNDA - DO CONTRATO E RESPECTIVAS AITERA96ES
12.1 Compete a amb_as as partes de nas situag6es tratadas nesteinstrumento, na Lei n.o 8.666/93, com em outras ctisposig.es legaispertinentes, realizar, mediante Termo
contratuais'que juij.rem convenientes.' Re-RatificagSo, as alterag6es

12'1'1' A crit6rio do CoNTRATANTE e em fung5o das necessidades dos servigos, aCoNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ousupress6es em at6 25olo (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do Contrato.
12'2' A camara poderS cancetar a Nota de.Empenho que vier a ser emitida, em decorr6ncia do
ifffl?.: jJTff',il,:;i ,:::1,j^o,...oj:::?:l*f::_9+F;,' independentemente de interperasdoj udicia| ou extrajudicia r, fica ndo .s.sri5J" 

" 
l"rtrl jitoilt ;Hi.il;:j:ii::::
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a) for requerida ou decretada a falOncia ou liquidageo da CoNTRATADA, ou quando ela foratingida por execugSo judicial, ou outros fatol que comprometam a sua capacidade
econ6mica e financeira ;

b) a contratada for declarada inid6nea ou punida com proibig6o de licitar ou contratar comqualquer 6195o da Administragdo p(blica;

c) em cumprimento de determinagSo administrativa ou judicial que declare a nulidade daadjudicagSo,

1 1a, o Contrato poderd ser mantido, se a CONTRATADA oferecer9 radas adequadas e suficientes para o satisfat6rio cumprimento daso;
cLAUSULA o6clue TERCEIRA. DA DENONCIA E DA REscIsAo

denunciado, por acordo entre as paftes, mediante notificag6o
de 30 (trinta) dias e rescindido, a juizo do CoNTRATANiE,

nciso I, da Lei no 9.666/93, com alterag6es posteriores,
ragdo.

clAusutA oEcrua euARTA - Do FoRo

16' Fica eleito o Foro de Lagarto para dirimir questdes oriundas deste contrato, nao resolvidas naesfera administrativa, com expressa ren(ncia i" uurlu"r outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e pactuados, assinam as paftes este Termo de contrato, em tr6s (03) viasde igual forma e teor, na presenga das testemunhas abaixo:

Lagarto/SE, _de de2013.

cAuan.q. MUNICIPAL DE LAGARTo

Contratante

JOSE FRAGA NETO

Presidente da Cf,mara

TESTEMUNHAS:

l.

(EMPRESA VENCEDORA)

Contratada

(NOME DO RESP LEGAL)
(cARGO/FUNgAO)

c.P.F.

c.P.F.


